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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja Fogadóóra című sorozatát. December 1-én ismét találkozhatnak dr. Fülöp György polgármesterrel. Városunk első emberével aktualitásokról beszélgetünk, de természetesen nézőinknek is alkalmuk lesz kérdéseket feltenni. Ezeket a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címünkre,
vagy a 49/341-844-es illetve 49/341-755-ös telefonszámunkra várjuk november 29-én, hétfőn 12 óráig.

Járványhelyzet

Az országos oltási kampányhoz Tiszaújváros is csatlakozott. A miskolci oltópontot tehermentesítve a regisztráció nélküli
akcióhét idejére a termálfürdő gyógyászati részlegén is oltják a lakosságot. Szerdán az önkormányzat kezdeményezésére
a rendelőben is nyílt két oltópont, ott a harmadik oltást lehet felvenni. A hétfői nyitáskor már sorok kígyóztak a balneoterápiás részleg bejáratánál. Mindannyian oltásra jöttek, ki az elsőre, ki a harmadikra. Cikkünk a 3. oldalon.

Óvatosan a rendezvényeken
Vasárnap megkezdődik a karácsonyig
tartó Adventi hangolódás programsorozat a Városháztéren, melynek hétvégi rendezvényeit az érvényben lévő
központi jogszabályoknak megfelelően
tartják meg.
A szervezők a programok összeállítása
során törekedtek arra, hogy minimálisra csökkentsék a megfertőződés kockázatát, de ehhez a rendezvényekre látogatók
együttműködését is kérik.
Hogy vigyázhassunk saját magunk, és
mások egészségére is az ünnepvárás időszakában, a rendezvény látogatása a színpadi műsorok időtartama alatt a hatályos
jogszabályoknak megfelelően védettségi
igazolványhoz kötött.
Ennek betartása érdekében az alábbi iratokat ellenőrzik a belépéskor: védettségi
igazolvány, vagy az érintett a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021.
(II. 12.) Korm. rendelet szerinti védőoltást igazoló applikáció.
A védettségi igazolvány felmutatása, illetve a védőoltást igazoló applikáció
használata során minden esetben szükséges a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatása.
A Mikulástól karácsonyig programsorozatot felváltó Adventi hangolódás november 28-án, vasárnap 16 órakor ha-

Diótörő, angyal harsonával, hóember. Hárman az új karácsonyi díszek közül.
Egyelőre a raktárban kaptuk lencsevégre őket, de csütörtök estére már a Városháztéren állnak majd.
rangjátékkal indul. Az ünnepélyes megnyitó után adják át jelképesen a város karácsonyfáját, és felkapcsolják a díszkivilágítást. Ezt követően az egyházak köszöntője hangzik el, meggyújtják az első
adventi gyertyát, majd Bolyki Balázs és a
B4 gospel kórus ad műsort.
E napon nyit a karácsonyi játszótér is.
Állnak már a megújult vendéglátó pavilonok is a téren. A tervek szerint az adven-

ti időszakban csütörtöktől vasárnapig 12től 22 óráig lesznek nyitva.
Az Adventi hangolódás részletes programját lapunk 12. oldalán olvashatják.
Az egyre romló járványügyi adatok miatt azonban a Prevenciós Bizottság ülésein minden héten felülvizsgálják, hogy
megtarthatóak-e a soron következő rendezvények.

A hivatalos tájékoztatás szerint az illetékes állami szervek
hétfőn 315 aktív fertőzöttet tartottak nyilván Tiszaújvárosban. Egy héttel korábban 117-et, kéthete 73-at.
A számok tehát drasztikusan emelkednek, egyre többen betegednek meg a környezetünkben.
Ezen a héten két módon is felvehető helyben a koronavírus
elleni védőoltás.
November 22-26. között a rendelőintézet fiziko- és balneoterápiás részlegén, az országos oltási akcióhét keretében bárki
(lakóhelyétől függetlenül) kérheti a vakcinát előzetes regisztráció nélkül. Hétfőn több mint 300 fő kapta itt meg a koronavírus elleni védőoltást.
A rendelőintézetben a tiszaújvárosiak az oltási akcióhét után
is igényelhetik a vakcinát egy regisztrációs űrlap kitöltésével,
melyet az alábbi linken találnak: http://rendelointezet.tiszaujvaros.hu/index.php/covid-oltas
A hét elejére információnk szerint már közel 500 igénylés érkezett, melyek feldolgozása folyamatosan zajlik. (További
részletek lapunk 3. oldalán.)
Kedden 12 637 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 176 beteg - derült ki a kormányzati
tájékoztató portál szerdán közzétett összesített adataiból. (A
harmadik hullám csúcsán többször is volt tízezer fölött a napi
új fertőzöttek száma, de a 12 ezret még sosem érte el.) Kórházban 6840 beteget ápoltak, közülük 664-en voltak lélegeztetőgépen.
A járvány kezdete óta 1 044 852 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytak száma 33 519 főre emelkedett.
A gyógyultak száma 856 330 fő, az aktív fertőzötteké 68 586
fő.
A beoltottak száma 6 057 367, közülük 5 808 536 fő már
a második oltását is megkapta. A harmadik oltást már 2,043
millióan vették fel.
Hétfőn elindult az oltási akcióhét, 12 év fölött bárkit beoltanak az oltópontokon időpont, megelőző regisztráció nélkül is.
Müller Cecília országos tiszti főorvos rendkívül sikeresnek
tartja az oltási akcióhetet, ugyanis csak hétfőn 131 ezer koronavírus elleni védőoltást adtak be, legtöbben a harmadik adag
vakcinát kérték. Azt, hogy az adminisztráció vagy időpontra
érkezés mekkora visszatartó erő, jól mutatja, hogy az akcióhét első napján hatszor annyian kérték az első dózis és négyszer annyian a harmadik dózis beadását, mint a megelőző egy
hónap átlagában. Csak hétfőn 18,5 ezer ember ment el az első oltásra, több helyen - így Tiszaújvárosban is - már reggel
hosszú sorokban várakoztak az emberek.

2. � Sokféle

Sulizsaru program Tiszaújvárosban

Közel kétszáz gyerek kapott elismerést, ajándékot a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 2021-es Sulizsaru programjában.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság november 17-én, és 18-án
zárta a négy tiszaújvárosi iskolában idei Sulizsaru programját. A
Sulizsaru elsősorban a tiszaújvárosi általános iskolás gyerekek
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ismereteinek megerősítését
célozta meg. A szakemberek a városi általános iskolákban vetélkedőket, előadásokat tartottak a program keretében. Az egész
évben átadott ismeretek érintették a biztonságos kerékpáros- és
gyalogosközlekedés szabályait is.
Összesen 188 kisdiák különféle díjazásban részesült, de a biztonságos és legfőképpen látható közlekedéshez szükséges eszközökkel (rollerekkel, sisakokkal, fényvisszaverő prizmákkal,
lámpákkal) is felszerelték a rendőrök a gyerekeket.
B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság
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Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot november 28-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/a, tel.: 49/540-318), majd november 29-től (hétfő) 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 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Egyházi hírek

Római katolikus

November 28. advent első vasárnapja. November 29-én, hétfőtől megkezdődnek a rorate szentmisék. Időpontjuk hétfőtől
péntekig reggel 7.00 óra, szombat 18.00. Vasárnap a szokott
időben, 11.00 órakor.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Az altemplom nyitvatartása: hétfő kivételével 8.00 - 18.30.
A plébáni iroda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csütörtök, péntek 15.30-17.30.

Görögkatolikus
Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecsernye.
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Kedden 7.45 Szent Liturgia. Szerdán és csütörtökön
17.00 vecsernye.
Püspök atya - tekintettel a sajátos járványügyi helyzetre - elrendelte a szájat és orrot eltakaró maszk viselését templomainkban. Imádkozzunk a járvány által sújtott vagy fenyegetett
embertársainkért és különösen is legyünk tekintettel egymás
egészségére!

Református

Könny
Ezzel a rejtvénnyel záródik novemberi
sorozatunk. A megfejtéseket november
30-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet advent első vasárnapján: november 28.,
10 óra.
Tiszaújváros
A bibliaóra a járvány fokozott terjedése miatt elmarad.
Úrnapi istentisztelet advent első vasárnapján: november 28.,
11 óra.
Konfirmációi előkészítő: november 28-án, vasárnap 15 órakor.
Egyházfenntartói járulék
2021-től az egyházfenntartói járulék 7000 forint fő/év. Köszönettel várjuk, és egyben szeretettel megköszönjük az egyházközségünk anyagi teherviseléséhez, működéséhez egyháztagjaink hozzájárulását. A lelkészi hivatalban és online átutalással is rendezhető. A közleményben kérjük feltüntetni:
EFJ, Név és cím.
Gyülekezetünk számlaszáma: Tiszaújvárosi Református Egyházközség - 61200254-10002955 (Polgári Bank Zrt.)
A Magyar Református Egyház döntése alapján alkalmainkon a maszk viselése kötelező. A városi istentisztelet vasárnap délutántól felvételről meghallgatható gyülekezetünk facebook oldalán.
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy édesapánk,

Nagy Lajos

türelemmel viselt, hosszú betegség után
november 21-én elhunyt.
Hamvait december 3-án, pénteken 12:30-kor helyezzük
örök nyugalomra a Városi Temetőben, Sajószögeden.
Kérjük, búcsúztatására csak egy szál virágot hozzanak.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, dédapa

Kurencz Sándor

életének 82. évében elhunyt. Temetése 2021. december
1-jén (szerda) 12.30 órakor lesz a sajószögedi
Városi Temetőben.
A gyászoló család
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik szeretett gyermekem,

Tóth Attila

búcsúztatásán megjelentek, virágot hoztak.
Gyászoló édesanyja
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Mediaworks Hungary Zrt. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Újabb faültetések

Több százan oltatnak a héten

Aktuális � 3.

Tíz fát ültetett el a polgármester és az áruház vezetője.
Tiszaújváros önkormányzata 2016-ban hirdette meg a Zöldülő Tiszaújváros programot. Idén eddig 220 fát ültetett a
város és a különböző cégek, ebből 31-et az elmúlt héten.
Pénteken a TESCO áruház csatlakozott a programhoz, a 35-ös
út mellett fásítottak.
- Parkolónkban, a főút mellett 10 juhar és kőrisfát ültettünk el
polgármester úrral - mondta Koós Zoltán, a TESCO áruházvezetője. - Örülünk, hogy csatlakozni tudtunk, és ezzel is hozzájárultunk ehhez a programhoz. Feltett szándékunk, hogy jövőre
tovább parkosítunk és fásítunk a parkoló területén.
Hétfőn a Jabil parkosított a Dózsa György út melletti területen.
Egy kis ligetet alakítottak ki 21 fával, és egy emléktáblával.
- A város számít ránk, mi is számítunk a városra, és ennek alkalmából szeretnénk élni azzal a lehetőséggel, hogy ezt a Jabil-ligetet megalapítjuk - mondta beszédében Kékesi Sándor ügyvezető.
- Nagyon örülök, hogy a Zöldülő Tiszaújváros program a Jabil
támogatásával újabb szakaszához érkezett - nyilatkozta dr. Fülöp György polgármester. - A Jabil 20 éve van itt Tiszaújvárosban, ennek örömére 20 plusz 1 fát ültettünk, így létrejött a Jabil-liget. Minden tiszaújvárosit arra bíztatok, hogy jöjjön erre,
ez a liget tovább fog fejlődni, padok is lesznek itt. Nagyon örülök, és köszönöm szépen a Jabilnek azt, hogy így gondol a városra, és fontos neki az önkormányzattal való együttműködés.
A Zöldülő Tiszaújváros program jövőre is folytatódik, további
faültetésekkel.
Surányi P. Balázs

Az emlékkő leleplezése. A Jabil-ligetben 20+1 fát ültettek
el, utalva arra, hogy a cég 20 éve van Tiszaújvárosban.

Vígan beugró
nagyidai cigányok

Betegség miatt elmaradt a Színház Határok Nélkül sorozat ráadás produkciója, a november 22-ére meghirdetett Prah című
előadás. Helyette Arany János A nagyidai cigányok című vígeposzát láthatta a közönség Gál Tamás Jászai Mari-díjas színművész és Mester László zenész közreműködésével. A megváltott jegyek és bérletek erre az előadásra is érvényesek voltak,
de november 26-áig, péntekig vissza is válthatók a jegypénztár
nyitvatartási idejében.

Nagyon sokan éltek a regisztráció nélküli oltás lehetőségével. Még Szerencsről is érkeztek felvenni az oltást.
Az országos oltási kampányba a város
is becsatlakozott. A miskolci oltópontot
tehermentesítve a regisztráció nélküli akcióhét idejére a termálfürdő gyógyászati részlegén is oltják a lakosságot. Szerdán az önkormányzat kezdeményezésére a rendelőben is nyílt két
oltópont, ott a harmadik oltást lehet
felvenni.
A hétfői nyitáskor már sorok kígyóztak a
balneoterápiás részleg bejáratánál. Mindannyian oltásra jöttek, ki az elsőre, ki a
harmadikra.
- Én most veszem fel az első oltásomat,
eddig húztam, halasztottam. Gondolkodtam rajta korábban is, hiszen sok emberrel dolgozom együtt, magamra is vigyáznom kell és rájuk is. Polgárról jöttem át
Tiszaújvárosba, itt gyorsan ment. Jöttem,
kitöltöttem a papírt és már szúrták is mondja Szabó Csaba.
- A férjemmel Szputnyikot kaptunk néhány hónapja, az orvosunk ezt javasolta, de nem volt túl szerencsés az utazás
szempontjából, most jöttünk a harma-

„A fizikoterápiás részlegen egy
hétig szünetelnek a kezelések,
itt most csak oltanak. Az épület
előtti sátorban kell jelentkezni, a
papírokat kitölteni, ezután az oltást az épületben adják be.”

dik vakcináért. Pfizert szeretnénk, nem
tudjuk, hogy lehet-e választani, ha odaérünk az oltóorvoshoz, ő majd megmondja - nyilatkozta lapunknak Drahosné Orbán Erzsébet.
- Mi Szerencsről jöttünk ide Tiszaújvárosban - mondja az oltásról kifelé jövet
egy házaspár - direkt az akcióhétre időzítettük az oltásunkat, de a miskolci oltóponton olyan sokan voltak, hogy inkább
átjöttünk ide, itt nincs olyan nagy várakozási idő. 5 féle oltóanyaggal oltanak, mi
most jöttünk ki, a Janssent, a Sinopharmot, és a Pfizert ajánlották, előzetes regisztráció nélkül is - mondják.
A fizikoterápiás részlegen egy hétig szünetelnek a kezelések, itt most csak oltanak. Az épület előtti sátorban kell jelentkezni, a papírokat kitölteni, ezután az oltást az épületben adják be.
- A múlt hét vége felé érkezett a megkeresés, hogy a dél-borsodi régióban, tehát itt Tiszaújváros környékén meg tudjuk-e oldani, hogy ne kelljen bemenniük a betegeknek Miskolcra védőoltásért,
így állapodtunk meg, hogy akkor a fiziko- és balneoterápiás részleget megnyitjuk erre az akciós hétre - nyilatkozta lapunknak Nagyné Kántor Judit, a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetfő igazgatója. - Ide mozgásszervi betegek járnak, így
az oltások miatt most egy hetet csúszunk
az ő kezeléseikkel, hiszen itt ezen a helyszínen tudjuk fogadni az oltásra érkezőket. Lehet jönni a koronavírus.gov.hu oldalon történt regisztráció után is, illetve
ezekben a napokban regisztráció nélkül
is. Akik regisztrációval érkeznek, azokat igyekszünk időpontjukra behívni, a
többieket, akik regisztráció nélkül érkez-

Az oltásra érkezőknek egy sátorban kell jelentkezniük.

nek, őket pedig sorba hívjuk be. Mivel
az egész részleget bezártuk, így személyi
problémánk nincs. A reumatológus doktornő, illetve mellé, forgó rendszerben
más orvosok is be vannak osztva, tehát
két orvos végzi az oltásokat, illetve a teljes személyzet itt van, rendelkezésre áll.
A nyitás utáni első húsz percben húsz be-

„A rendelőintézetben is fel lehet
venni az oltást, a harmadikat.
Ezt az önkormányzat szervezte a tiszaújvárosi lakosoknak. Itt
Pfizer, Moderna és Janssen a kínálat.”

tegnek adták be az oltást, ottjártunkkor,
hétfőn 11 órakor már 186 ember kapta
meg a védőoltását - tudtuk meg a helyszínen.
A rendelőintézeben is fel lehet venni az
oltást, a harmadikat. Ezt az önkormányzat szervezte a tiszaújvárosi lakosoknak.
Itt Pfizer, Moderna és Janssen a kínálat.
Szerdától péntekig két háziorvos fog oltani minden héten. Regisztrálni a rendelőintézet bejáratánál lehet, az űrlapot kitöltve.
- Előbb volt az önkormányzat által megszervezett oltási lehetőség, és utána jött
ez az akcióhét - mondja a rendelőintézet
főigazgatója. - A kettő most ezen a héten
párhuzamosan zajlik. Itt, a fizikoterápiás
részlegen csupán egy hétről szól, ide bárki jöhet, aki erre jár, az felveheti az oltást.
A másik kizárólag a tiszaújvárosi lakosok
részére szerveződött. A rendelőintézet bejáratánál lehet nyilatkozni egy papírt kitöltve, és ott van egy doboz, oda kell bedobni az igényeket. Megmondom őszintén, én is meglepődtem és nagyon örülök
neki, hogy a tiszaújvárosi lakosság ilyen
mértékben érdeklődik az oltás iránt, mert
alighogy megjelent a felhívás a lehetőségről, két nap alatt már 232 oltási igény
érkezett, hétfőn pedig további igények érkeztek, legalább kétszázötven már benne
van a ládában. Dr. Szurdoki Virág és dr.
Szabó-Maák Sándor fog oltani, és Szurdoki doktornő vállalta, hogy koordinálja a beérkezett igények elosztását, ő jelzi
nekünk vissza, hogy kit, mikorra hívjunk
oltásra, őket a kollégáink fogják felhívni.
berta
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Jutalmazott az alapítvány

Súlyokat terelő Juhász

Az Ifj. Márkus Gábor Alapítvány a
Magyar Triatlonsportért 2021-es díjátadó ünnepségét november 20-án,
szombaton tartották a Tiszaújvárosi Sportcentrum zászlóstermében. Az
idei országos díjazott Mocsári Bence
lett, míg a Tiszaújvárosi Triatlon Klub
sportolói közül Sinkó-Uribe Aurél érdemelte ki az elismerést.
Péter Attila, az esemény házigazdája,
egyben a kuratórium tagja bevezetőjében egyebek mellett úgy fogalmazott,
hogy erre a bensőséges hangulatú, családias eseményre évről évre mindenki szeretettel érkezik, ami erőt adhat az esetleges nehézségek leküzdéséhez is. A triatlon berkeiből csodás hírek érkeznek, ezek
közül minden idők legjobb ötkarikás szereplése, Bragmayer Zsanett 12., és Bicsák
Bence 7. helyezése az egyik legnagyobb
siker. Az alapítvány névadójának, Ifj.
Márkus Gábornak is az olimpiai szereplés volt a legfőbb célja, jó esélye volt rá,
hogy ez a sportág 2000-es, Sydney-i ötkarikás bemutatkozásánál sikerüljön neki. Sajnos ez nem valósulhatott meg, mert
1998-ban a tehetséges, szorgalmas, csupaszív fiatalember 23 éves korában vétlen
közlekedési baleset áldozata lett, csakúgy, mint a vele együtt, egy autóban, versenyről hazafelé tartó csapattársának felesége, Kunfalvi Márta. A program állandó
részeként ezúttal is megtekinthették a jelenlevők a névadót bemutató komoly érzelmeket kiváltó kisfilmet.

Az alapítvány munkájáról
Márkus Gergely, az alapítvány kuratóriumának elnöke a szervezet idei munkájáról elmondta, hogy év elején nagy lendülettel kezdtek, jelentős eredményeket értek el például a közösségi médiás megjelenésekben, valamint megújították, tartalmasabbá tették honlapjukat is. Mindez azt
a célt szolgálta, hogy minél több emberhez eljussanak, megismertessék velük törekvéseiket, és ennek hatására mind stabilabb hátteret tudjanak biztosítani a 23
éven aluli magyar triatlonos tehetségek
felkarolására. A vírushelyzet okozta bizonytalanság év közben érződött az alapítványon belül is, de év végére újra felvették a ritmust. Örvendetes, hogy a jelenleg öttagú kuratóriumhoz a közeljövőben csatlakozik a sportághoz, a magyar és
a tiszaújvárosi triatlonhoz egyaránt ezer
szállal kötődő két hölgy, Csovelyák Zita
és Nagymihály Adrienn.
- Ezúton is köszönetet szeretnék mondani a dr. Fülöp György vezette tiszaújvárosi önkormányzatnak, a továbbra is legnagyobb támogatásért - hangsúlyozta Márkus Gergely. - Nagyon hálásak vagyunk
az egyéni és az 1%-os felajánlásokért és
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyszervezésből átcsoportosított támogatásáért is. Mindez együtt azt eredményezte, hogy tartani tudtuk a színvonalat, azaz az országos díjazott nettó 500 ezer, a
tiszaújvárosi díjazott nettó 200 ezer forin-

Mocsári Bence (balra) és Sinkó-Uribe Aurél.
tos támogatást kap idén is. Továbbra is segíteni szeretnénk az olimpiára, paralimpiára is esélyes sportolókat. Tokióban igazán sikeresen szerepeltek a mieink egyéniben és a most debütált mix-váltóban. Az
külön öröm számunkra, hogy Bragmayer
Zsanett, Kovács Zsófia és Bicsák Bence
szerepelt a korábbi díjazottjaink között,
míg Tóth Tamásban a World Triathlon
sportolói bizottságának elnökét is tisztelhetjük. Hozzájuk kapcsolódik legújabb
kezdeményezésünk: olimpiai depókártyájukból és az általuk dedikált versenyfotókból készítettünk négy tablót, melyeket
online formában árverezésre bocsátunk,
remélve, hogy mielőbb gazdára találnak a
sportszerető cégvezetők, vagy magánemberek körében. Az így befolyt összeget
természetesen teljes mértékben az alapítvány vagyonának gyarapítására fordítjuk.

A díjazottak
A kuratóriumhoz beérkezett pályázatok
kiértékelését követően, a grémium döntése értelmében a 2021-es országos díjat Mocsári Bence, a Titán Triatlon Klub
mozgássérült sportolója érdemelte ki. A
World Triathlon Para Series állomásain
Yokohamában és Leeds-ben is a top 10ben végzett, világkupa győztes és Eb 7.
helyezett sportoló, aki alig maradt le a
tokiói olimpiáról, Márkus Gergelytől, a
World Triathlon Lausenne-ben dolgozó
sportigazgatójától vette át a plakettet.
- Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, remélem, hogy fel
tudok majd nőni a díjhoz - mondta Mocsári Bence. - Sok mindent elértem már,
de még sokkal többet szeretnék. Koromból adódóan sajnos nem ismerhettem Gábort, de örülök, hogy a kisfilm segítségével megismerhettem lenyűgöző munkásságát. Köszönöm szépen ezt az elismerést!
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói
közül ebben az évben Sinkó-Uribe Aurél
lett a „befutó”, aki négy magyar bajnoki
címet harcolt ki és a nemzetközi porondon is karnyújtásnyira van attól, hogy a
legjobbak között bizonyítson. A 2 és fél
évvel ezelőtt testvérével Londonból a triatlon miatt Tiszaújvárosba költöző kiváló
sportolónak Szűcs István kuratóriumi tag
adta át az emlékplakettet.
- Hálás vagyok, amiért Tiszaújvárosban
mindenki nagyon befogadó volt velünk
- hangsúlyozta Sinkó-Uribe Aurél. - Igazi családias hangulat van itt. Sok helyen
jártunk már, de ilyen segítőkészséget az
edzők, csapattársak, és a triatlonos szülők
köréből sehol nem tapasztaltunk. Köszönöm, hogy engem választottak. Gáborról
nagyon sok jó dolgot hallottam, mindenkinek szép emlékei vannak róla.
Emlékezzünk rá együtt a jövőben is!

Számíthatnak a városra

Péter Attila

Juhász Péter 21. helyen zárt az erős emberek floridai világversenyén, az Official Strongman Games-en, nyílt kategóriában. A verseny az amatőr erős emberek legkomolyabb seregszemléjének számít világszerte.

Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere elsőként örömét fejezte ki, hogy
ebben a rendkívüli, még mindig a Covid-vírustól veszélyeztetett helyzetben sikerült létrehozni a díjátadó ünnepséget.

- Büszkén mondhatom, hogy én Gáborral
egy évfolyamon jártam iskolába és azt követően is kiváló kapcsolatot ápoltam vele
- fogalmazott a polgármester. - Nagyon
szerették őt a településünkön. A város közösségének kötelessége az ő emlékét őrző
alapítvány támogatása, melyre a következő évben legalább az infláció mértékének
megfelelően emelt összeget biztosítunk.
A tiszaújvárosi triatlon alapítójának, dr.
Márkus Gábornak az volt az álma, hogy
jól működő, hazai és nemzetközi sikereket elérő egyesületet, kiváló rendezvényeket megvalósító csapatot hozzon létre. 2013-tól sajnos fentről figyeli, hogy
álma maximálisan beteljesedett. Tiszaújváros nagyon sokat kapott a Márkus-családtól, a két Gábor mellett mindenki „triatlonos anyukájától”, Jutka asszonytól, a
Svájcból is bennünket segítő Gergőtől és
a városban élő, itt tevékenykedő Balázstól. Hatalmas köszönet mindezért! Igyekszünk ezt továbbra is meghálálni nekik.
Őszintén gratulálok az idei díjazottaknak,
remélem a jövőben hasonlóan szép eredményeket érnek el, mint elődeik. Azt kívánom nekik, hogy legyenek versenyképesek a sportban és magánéletben is, mert
akkor lehetnek igazán sikeresek!

A mádi illetőségű Juhász Péter hivatásos tűzoltó Tiszaújvárosban, mellette versenyszerűen emelgeti a nehezebbnél-nehezebb
súlyokat, nem mindennapi erővel. Kőgolyót és bödönt cipel, felemel egy autót is, a gépjárműfecskendőt pedig puszta kézzel elhúzza. Péter többször elnyerte már az ország erős embere címet,
a napokban pedig élete első amerikai versenyén sorra megdöntötte saját rekordjait.
- Karrierem eddigi legnagyobb megmérettetése volt, mind a súlyok, mind a mezőny tekintetében - nyilatkozta a Prémium Médiának Juhász Péter. - A 21. hely lehet, hogy önmagában nem
hangzik jól, és egy kicsit vacak érzés, hogy tudom, ha a rönknyomásnál legalább egy ismétlésig eljutok, akkor a 14-15. hely
környékén zárok. Amikor ennyi pontot lehet egy versenyszámért kapni, és az eleje nem indul jól, utána már nagyon nehéz
visszatornászni magát az embernek, főképp egy ilyen mezőnyben - tette hozzá a Tiszaújvárosban főállású tűzoltóként dolgozó sportember.
Rönknyomásban 160 kiló volt a legjobbja eddig, ezúttal 165 kilóval kellett kezdeni, autócipelésben is 420-430 kilóig jutott korábban, most viszont közel 460 kilós teherrel a vállain kellett
megtennie a kijelölt távot. Legjobban a vegyes pakolás ment Juhásznak, amiben a 7-8. helyen végzett a közel 40 versenyzőt felvonultató mezőnyben.

Interneten is
Az eseményen személyesen jelen lévő
alapítók mellett interneten csatlakozott a
rendezvényhez dr. Varga Béla és Máli János kuratóriumi tag, továbbá a sportolók
köréből Bragmayer Zsanett, Kaldau Szabolcs és Lehmann Csongor is, akik közül
hárman üzentek is a jelenlévőknek.
- Nagy felelősséget jelent elnyerni ezt a
díjat, igen, bizony fel kell nőni hozzá mondta Lehmann Csongor U23-as világbajnok, aki Svájcban edzőtáborozik. - Azt
kívánom, hogy Bence és Aurél is jól használja fel a díjjal együtt járó összeget és viselje büszkén ruházatán az alapítvány logóját!
- Ebben az évben sem volt könnyű helyzetben a kuratórium a díjak odaítélése során, most is igyekeztünk a legjobb döntést
meghozni, azt gondolom sikerült - csatlakozott be dr. Varga Béla, aki az utóbbi
években számos kiemelt verseny, olimpia,
világ- és Európa-bajnokságok, WTSC, világ- és Európa-kupák vezető versenybírójaként tevékenykedik. - Én együtt versenyeztem Gáborral, így a személyes kötődésem is erős. A magam részéről nagyon
köszönöm, hogy évek óta én is dolgozhatom társaimmal ezért a nemes célért.
- Gratulálok ahhoz a ma is tapasztalható összetartáshoz, ami már 20 évvel ezelőtt is jellemezte Tiszaújvárost és az alapítványt - fogalmazott 2001 díjazottja, a
családjával Amerikában élő Kaldau Szabolcs. - Remélem ez a jövőben is megmarad. Gratulálok a díjazottaknak. Mi ugyan
öregszünk, de jönnek utánunk a tehetséges fiatalok. Innen a távolból is jó volt veletek lenni, látni benneteket!
SZIS

Fitt testek
TESTÉPÍTÉS, FITTNESZ. Szigorú járványügyi szabályok
betartásával újra megrendezhették a hétvégén a Tisza Kupát. Az
1989-ben debütált népszerű fittnesz és testépítő verseny szervezőinek két évet kellett kihagyniuk a koronavírus miatt. A hétvégén 130 sportoló indult a versenyen fitness kategóriában, Nagyváradról, Szolnokról, Budapestről és Kaposvárról is érkeztek
versenyzők. Összesen 8 sportegyesület vett részt a hétvégi megmérettetésen.
A Tisza Kupát 1989 óta rendezik meg, ahol a fittnesz és a testépítés is szerepel a repertoárban. Idén főleg az utánpótlásra helyezték a hangsúlyt, a kezdőktől egészen profikig.
A felnőtt kategóriában viszont sokan visszamondták a nevezésüket. Ebben a korosztályban ugyanis a védettségi kártya feltétele volt a versenyzésnek.

Különleges mozdulatok, fantáziadús koreográfiák jellemezték a versenyt.
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Az okos óraleolvasóé a jövő nálunk is

Aktuális � 5.

Gazdaságossági okból és a munkaerőhiányra hivatkozva a TiszaSzolg 2004 Kft. a jövőben nem vállalja a melegvíz-mérőórák leolvasását. A döntésnek jogi alapja is van, egy
kormányrendelet értelmében ugyanis ez a
tulajdonosi közösség feladata. Az ügyben a
távleolvasás hozhat elfogadható megoldást állapították meg a felek egy minapi egyeztető megbeszélésen.
Jövőre nem vállalja a használati melegvíz-mérőórák leolvasását a TiszaSzolg 2004 Kft. A
kérdéskörről múlt kedden tartottak egyeztető
megbeszélést a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete kezdeményezésére. A szolgáltató gazdaságossági okból - eddig térítésmentesen végezte el ezt a feladatot, ugyanakkor külön fizetett a munkatársainak - és a munkaerőhiányra hivatkozva nem vállalja a jövőben az
órák leolvasását. (Már a legutóbbi leolvasáskor
is „lasszóval kellett fogni” a leolvasást vállaló
dolgozókat.)
Ráadásul jogi alapja is van annak, hogy kiszáll.
A távhőszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 2005-ben hozott kormányrendelet alapján ugyanis a tulajdonosi közösségek
feladata többek között az alkalmazott költségosztók, mint a radiátorokra szerelt almérők által mért vízmennyiség-különbözet díjmegosztási arányainak megállapítása, kiszámítása, valamint az ezekkel kapcsolatos költségek viselése. A feladatok végzésére a tulajdonosi közösség képviselője, vagy a tulajdonosi közösség által megbízott személy vagy szervezet jogosult, illetve köteles, hasonlóan a fűtéselszámoláshoz.
Ahogy egy hete megírtuk, a megbeszélés pa-

A közös képviselők, a lakástulajdonosok egyesületének tagjai bíznak az önkormányzat támogatásában.
rázs vitával indult, a kedélyek azonban később lecsillapodtak. Egyre inkább az az álláspont nyert teret, hogy át kellene térni a távleolvasásra. Annál is inkább, mivel a TiszaSzolg
2016 óta olyan MOM Aquarius-S típusú vízmérő órákat szerel be a lakásokba, melyek utólagosan is elláthatók a távleolvasáshoz szük-

Az országban már több városban is bevezették a távleolvasást.

séges modullal, így nem kellene órát cserélni.
Persze ennek is költségei vannak, ezért a közös
képviselők az önkormányzat anyagi támogatásával tudják csak elképzelni az átállást.
- A TiszaSzolg Kft. döntésének a jogi alapja
megvan, nekünk az a lehetőségünk van, és az a
távolabbi célunk, hogy megoldást találjunk arra, hogy milyen formában tudjuk a melegvízmérők leolvasását végrehajtani - nyilatkozta
Csoma Bertalan, a lakástulajdonosok egyesületének elnöke. - Felvetődött, hogy az önkormányzattól valamiféle támogatást kérünk, vagy
a leolvasásra, vagy olyan órák cseréjére, amelyek táv jeladóval vannak ellátva, így a leolvasás gyakorlatilag ajtón kívülről történik. Hogy
ez évente hányszor lenne, egyszer, kétszer,
ezt még nem tudjuk, de mint lehetőséget, meg
kell nézni. Jelenleg olyan típusú órák vannak
fölszerelve a városban, amelyekre ez a táv jeladó felszerelhető. Ez megoldás lehetne, ennek
a kivitelezési ideje a mostani tájékoztatás szerint körülbelül három hónap. A városban körülbelül hat, hat és félezer óráról van szó. Egyeztetést folytatunk, lehetőség szerint a későbbiekben is a szolgáltatóval és az önkormányzattal,
valamint a tulajdonközösségekkel, hogy ennek
költségét milyen formában tudják bevállalni. A
másik megoldás az lehetne, ha egy külön szolgáltató cég végezné a feladatot. Ez a megoldás
drágább, és a kivitelezéshez órákat is kellene
cserélni.

- A megbeszélésen körvonalazódtak a megoldások, úgy tűnik, hogy mindenki partner abban, hogy az úgynevezett okos mérés felé induljunk el - mondta Kósa-Tóth Zoltán, a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője. - Ez azt jelenti,
hogy gyakorlatilag emberi közreműködés nélkül olvasnák le a vízórákat. A TiszaSzolg ebben
természetesen abszolút partner, hiszen nálunk
is nagyon fontos lenne, mert megfelelő, pontos
információkat kapnánk. Ezért még akár azt is
el tudnánk képzelni, sőt, ez szerintem működni is fog, hogyha úgy alakul, akkor elhalasztjuk
a következő leolvasást, volt már erre példa, és
megvárjuk a végleges megoldást.
A megbeszélésen részt vett Molnár István alpolgármester is, aki az önkormányzat támogatásáról biztosította a lakóközösségeket.
- A kibontakozó megoldás jól illeszkedik az önkormányzat okos város programjába, ezért természetesen támogatni fogjuk anyagilag is, ha
a lakóközösségek úgy döntenek, hogy ezt az
utat követik - nyilatkozta lapunknak az alpolgármester. - Két lehetőséget látok a támogatási
formára. Vagy beépítjük a jelenlegi épületgépészeti felújításokat támogató pályázati rendszerünkbe, vagy egy ettől független új támogatást
vezetünk be. Egy biztos, néhány hónapon belül döntenünk kell, hogy kedvező társasházi fogadtatás, hozzáállás esetén jövőre végre lehessen hajtani a jeladók felszerelését.
F. L.

Egy tonna élelmiszer gyűlt össze a rászorulóknak
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület ismét
tartósélelmiszer-gyűjtést szervezett a hétvégén, melyben Tiszaújváros is kiemelkedően, évről évre jobban teljesít. Liszt, tészta,
olaj, konzervek és tisztítószerek - a felajánlott élelmiszerekből 70.000 csomagot állítanak össze országszerte.
Ahogy 2006 óta minden évben, az Élelmiszerbank idén is közös segítségnyújtásra hívta az
ország lakosságát, hogy könnyebbé tegyék az
ünnepi időszakot a nehézsorsú embertársaink
számára. Azt kérték, hogy aki teheti, a hétvégi vásárlása során gondoljon a nélkülöző emberekre, családokra, és vegyen valamilyen tartós élelmiszert az ő számukra is. A felhíváshoz
az ország 315 áruházában lehetett csatlakozni,
a vevők a kasszák után kialakított gyűjtőpontokon adhatták le adományaikat az Élelmiszerbank önkénteseinek.
Péntektől vasárnapig várták az adományokat
a tiszaújvárosi TESCO áruházban. A Magyar
Vöröskereszt munkatársai mellett a Brassai iskola önkéntes tanulói is segítettek a gyűjtésben.
- Általában 1000 kilogramm tartósélelmiszer-adományt várunk ezeken a napokon -

mondta Fajt Renáta, a Vöröskereszt területi munkatársa -, amit majd később a rászoruló tiszaújvárosi, és környékbeli lakosoknak fogunk kiosztani. Nagyon köszönjük az Élelmiszerbanknak, és a Tiszaújváros környéki lakosoknak a rengeteg adományt, és a lehetőséget,
hogy mi most itt élelmiszert gyűjthetünk.
Aki tudott segített egy-egy zacskó tésztával,
liszttel.
- Jó gondolatnak tartom - mondta Szalai Zita
-, mert így tudom, hogy biztosan jó helyre fog
kerülni, amit gyűjtenek. Szoktam adakozni, és
így szeretek a legjobban, amikor tudom, hogy
jó kezekbe kerül.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 315 áruházban, 6500 önkéntessel szervezte meg a háromnapos gyűjtést. Mindenki, aki támogatást
nyújtott, a saját környékén élő rászorulóknak
segített.
- A hétvégén, péntek délután 3 órától egészen
vasárnap este 6 óráig tudták a vásárlók felajánlani a tartós élelmiszereket, négy áruházlánc
boltjaiban - mondta Nagygyörgy András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatója. - Közel 345 tonnányi élelmiszer
gyűlt össze, ez percenként 221 kilót jelent, ha
az egész országot nézzük. Tiszaújváros is na-

A Magyar Vöröskereszt és a Brassai iskola önkéntesei gyűjtötték az adományokat.
gyon szépen teljesített, hiszen 1070 kilogramm
adomány érkezett a vásárlóktól. Ezt az ünnepek
előtt a Magyar Vöröskereszt segítségével juttatjuk el a rászorulókhoz.
A Magyar Vöröskereszt továbbra is gyűjti az

adományokat, december 22-éig lehet leadni
ezeket a szervezet Tisza úti irodájában. Tartós
élelmiszereket fogadnak, amit még karácsony
előtt kiosztanak a rászorulóknak.
Surányi P. Balázs

6. � História

„Mit akartok már egy ilyen vénembertől?”
Itt cseng a fülemben karcos baritonja, és
azt is látom, ahogy mosolyog közben. Mindig így kezdte, ha bekopogtattam hozzá egy
riportért. Sokszor találkoztunk, ha áradt a
Tisza, ha betegeskedett a szennyezéstől, de
akkor is ő volt mindenek tudója, ha halakról, az élővilágról kérdezősködtünk. Szívesen járt be a városi tévé szerkesztőségébe is.
Bejött, ha arra volt dolga, leült és beszélgetett. Bárkivel, mindenkivel, mindenféléről.
Szerette az embereket, és ők is őt. Mi is szerettük az „öreget”. Tiszteltük.
Mindenki ismerte. Dr. Zabos Géza lokálpatrióta volt. Szerette a városát, a közösséget, mindig
aktívan tett is érte. Állatorvos volt, nagy horgász, a Tisza szerelmese és legjobb ismerője,
önkormányzati képviselője volt a városnak, kutatta kedvenc folyóját és minden zegzugát bejárta, könyveket, tanulmányokat írt, filmes stábok hajózták vele végig a Tiszát, miközben ő
mesélt, csak mesélt és mesélt.
Munkássága bekerült a helyi értékek közé, a
Tiszaújváros Települési Értéktárba. Életét, pályáját bemutatva készült róla egy film is, és
most egy kiállítás nyílt az ő tiszteletére a Hamvas Béla Városi Könyvtár aulájában, ahol a városlakók, a horgászegyesület és a család együtt

A bejáratnál Zabos Géza portréja és hitvallása fogadja a látogatókat.
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Akit a Tisza is szeretett
idézték fel Géza bácsihoz fűződő emlékeiket.
- Szerencsére jutott nekem is a vele töltött horgászatokból, nagyon sok emlék fűz hozzá.
Napjainkban már nem horgászok, de gyermekkoromban nagyon sok kedves pillanatot hozott
a sok közös élmény - emlékszik vissza egyik
unokája, Márkus Balázs. - Ő mindig nagyon
aktív volt. Nem véletlenül kapta ezeket az elismeréseket, amiket itt ki is állítottak, állítottunk.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy
sűrűn találkozunk vele még ma is, hiszen olyan
sok oldalról kötődik a város és a család is a tetteihez és mindahhoz, amit ő alkotott, aktívan
él az életünkben, ha mondhatom így. Itt szeretnénk megköszönni, hogy ez a kiállítás létrejött,
nagyon köszönjük a városi könyvtárnak és a
horgászegyesületnek, hogy megszervezték, nagyon boldogok vagyunk, hogy ők is így őrzik
és ápolják a munkásságát és az emlékét.
- Nekem nincs közös emlékem Géza bácsival,
nem ismertem, de nagyon sokat hallottam róla az egyesületünk kapcsán is, sokan ismerték, sokat meséltek, így olyan, mintha én is ismerném. Meséltek a közös horgászatokról, a
víz szeretetéről, és amit a legtöbbet hallottam,
hogy igazán úgy élte meg a vizet és úgy horgászott, hogy szerette a Tiszát és szeretett visszaadni, nem csak elvenni tőle. Mi is igyekszünk a
gyerek horgászoknak továbbadni ezt az életfelfogást - mondja Márton Károly, a Zabos Géza
Horgász Egyesület tagja.
- A kiállítás anyagát a családtól, illetve a Zabos
Géza Horgász Egyesülettől kaptuk, itt vannak a
személyes tárgyai a tárlókban, a pipája, a horgászbotja, a fotói, diplomái, orvosi eszközei, de
itt van például a díszpolgári oklevele is. Emléktárgyak tőle, fotók, amik az életét ábrázolják - vezet végig a kiállításon Kitka Zsuzsa, a
Tiszaújváros Települési Értéktár Testület titkára, a kiállítás szervezője. - Van a kiállításon például egy kisméretű faladik is, amit még Zabos
Géza bácsi a Szabó családtól kapott ajándékba,
ezt személyesen neki faragták, és készült róla
egy film is, amit az értéktár honlapján nézhet
meg bárki.
A kiállítást az idén 50 éves Zabos Géza Horgászegyesület elnöke, Kiss Béla nyitotta meg, aki
köszöntőjében méltatta Géza bácsi tetteit.
- Én jóval később kezdtem el pecázni, mint
ahogyan itt az egyesületi élet zajlott. Van néhány emlékem vele, de nem a horgászattal kapcsolatosan, hanem mint állatorvossal, később
aztán jött a politika, önkormányzati képviselő
volt az SZDSZ színeiben - mondja Kiss Béla.
- Nagyon jó kiállítást rendeztek be, a horgászegyesületről szól szinte minden, ami a Géza bá-

Fényképek az egyik tárolóban. Ezek Géza bácsi sportolói múltjáról mesélnek.
csi életének része volt, és van itt olyan is, amit
még én se tudtam, de megdöbbentőn sok az
emlék. Nagyon szép munkát végzett a kiállítás előkészítője, le a kalappal a szervezők előtt.
Nagyon fontos, hogy négy nagyon komoly írása van Géza bácsinak, de itt vannak a személyes holmijai is. Nagy dohányos volt, itt a pipája, vagy ami az íróasztalán volt, a turulszobor, illetve sok fotó a közéletből, mint önkormányzati képviselő. Van a városban emléktáblája, amit minden évben megkoszorúzunk, és
az egyesületünknek is ő a névadója, ezzel is

őrizzük az emlékét. Érdekes, hogy a kiállításon
Tiszaszederkény régmúltja is ott van, az ipari
építkezés, a lakótelep építése. Én nagyon jó ötletnek tartom, hogy bemutatják, nagyon jó korábrázolás ez. Hiszem, hogy csak úgy lehet értéket teremteni, ha nem szégyelljük, ha ismerjük múltunkat, visszatekintünk, és a tiszteletet,
becsületet megadjuk azoknak, akik alkotómunkát végeztek ebben a faluban, vagy városban mondta Kiss Béla.
berta

A kiállítást Kiss Béla, a horgászegyesület elnöke nyitotta meg.

A Tisza TV műsora
A Krónikában és a Tisza TV képújságában is bemutatunk néhány képet a
TVK fotóarchívumából. Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt, vagy csak kellemes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kérjük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu
e-mail címre. Hivatkozásként kérjük, tüntesse fel a kép alatti számsort.

November 25., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
HétHatár: Oltási akcióhét - Nyit az oltási pont a rendelőben Karácsonyi készülődés, ünneplőben a város - Élelmiszeradomány a lakosságtól - Fásítás - Tisza Kupa - Sport: kosárlabda
Hétről-Hétre: Tibor és Tibor, a kosaras kommentátorok Acélmagnóliák - Az ember, mint energiarendszer - Az év
gyógyszerésze - Ifj. Márkus Gábor Alapítvány díjátadó Gimnasztráda gála - Rákász, a koncertorgonista TFCT - Tiszafüred
Utána: A testületi ülés ismétlése
November 26., péntek
18:00 B4 híradó
November 29., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK Atomerőmű KSE Bonyhád bajnoki kosárlabda-mérkőzés, és
a Tiszaújváros - DVSC II. labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
December 1., szerda
18:00 HétHatár: Ülés után, önkormányzati döntések - Hotelnyitány - Járványhelyzet - Pályázatok Heiszmann Gézáné kiállítása - Karácsony a kiállítóteremben Mézeskalács-kiállítás - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Adventi hangolódás a téren - Tuba Henrietta erőemelő világbajnok - Mindent, amit a sörről tudni érdemes - Kosár összefoglaló: Phoenix KK - Atomerőmű KSE
Bonyhád
18:45 Polgármesteri fogadóóra élőben dr. Fülöp György
polgármesterrel
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Nem csak kenyérrel él az ember
Szinte már hazajár Tiszaújvárosba, több
mint tíz éve rendszeresen ad koncertet nálunk. Legutóbb két éve, 2019 novemberében
járt itt. Jól emlékszem rá, mert akkortájt látogatott meg Budapestről a legközelebbi barátom, aki szabadidejét szüntelenül a különböző kulturális rendezvényeken tölti. Két
évvel ezelőtt nem jutottunk el Rákász Gergely fellépésére. Idén viszont már sikerült
megtapasztalnom, miben is áll az ő művészete, és abban a szerencsés helyzetben voltam,
hogy beszélhettem is vele, mielőtt az orgonához lépett a református templomban.
- Hogyan élte meg a nehézségekkel terhelt
elmúlt másfél-két évet, amelyben mindan�nyiunk élete gyökeresen megváltozott?
- Mindenki a veszteségeire fókuszál, de én egy
megrögzött nyereségpárti ember vagyok, aki
mindig azt nézi, hogy mit nyert egy adott helyzetből. Úgy gondolom, hogy a komoly veszteségek ellenére egy felbecsülhetetlen jutalomban is részesült a teljes művészvilág, mert széles tömegek döbbentek rá: nem csak kenyérrel él az ember. Amikor a nagy semmiből egyszer csak átírta az életünket a járvány, mindenki bespájzolt WC papírból, lisztből, élesztőből,
és jóval később derült csak ki számunkra, mi is
hiányzott igazán az életünkből. Az, hogy együtt
legyünk, beláttuk, hogy a lelkünket leginkább
társasági események alkalmával tudjuk feltölteni. Akár tudatosult bennünk ez a következtetés, akár nem, egy nagy győzelme az ember
szebbik arcának az ember hétköznapi arca felett, hogy ez kiderült. Sokak számára vált világossá, hogy mekkora ereje van egy koncertnek, egy színháznak, egy kiállítás-megnyitónak, egy közös összejövetelnek, ahol együtt vagyunk. Úgyhogy remek volt visszatérni mindezek után.
- Mi mindent játszik ma este?
- Gyönyörű zenék lesznek. Strauss-keringő,
Bach-ária, csupa olyan zene, amelyek szerethetők, könnyen befogadhatók, töltik az embert,
hiszen kell az, hogy ma este úgy menjünk haza a koncert után, hogy tíz centivel a föld fölött lebegjünk. Azt gondolom, az immunrendszerünknek is jót tesz majd. De mégiscsak van
egy központi gondolat ebben a koncertben,
amit körüljár a ma esti repertoárom, és ennek
kapcsán a feldobott kérdésem pedig az lesz a
nézők számára, hogy: Vajon van-e az embernek sorsa, és ha igen, milyen az? Olyan-e a
sors, amilyet Beethoven elképzelt, ami kívül
van az emberen, és hozhat például háborút és
koronavírust, mi pedig semmit sem tehetünk?
Vagy a sors jellegét, lényegét, inkább az határozza meg, hogy keressük-e a szépséget mindig az életünkben, még a legsötétebb korszakokban is, ahogyan azt Ravel vallotta annak
idején? Egyértelmű, hogy Ravellel értek egyet,
mert ha mi folyton szidjuk, bántjuk egymást a
hétköznapokban, akkor a művészek hiába mutogatják a helyes irányt, semmi sem fog rendbe
jönni. Ezzel az üzenettel küldöm ma este haza
a hallgatókat a koncert végén. Azt gondolom,
nyilván van sorsunk, - kinek mi - ami attól is
függ, hogy milyen neveltetést kaptunk, milyen
a vérmérsékletünk, kik a szüleink, milyen barátaink vannak. Ez egy nagy puttony, amit cipelünk magunkkal a születésünktől fogva életünk végéig. De hogy mihez kezdünk a putton�nyal, próbálunk-e könnyíteni a súlyán, az viszont már az ember saját döntésének a kérdése.
Ahogy Ravel mondta, találjunk magunknak lehetőséget, szépséget, kitörési pontot még a legsötétebb korban is.
- Huszonkilenc évvel ezelőtt adta első koncertjét, tizenöt éves korában. Meséljen, miből táplálkozott a komolyzene iránti rajongása, ellentétben bizonyára a kortársai
többségével?
- Nekem is voltak tüsifejű figurák meg hos�szú hajú rockerek kiragasztva a falra, tehát an�nyira nem volt vészes a helyzet, de az indulás
volt más. Nem nagyon lehetett a kommunizmus idejében klasszikus polgári családról beszélni. Mindent megtett az a rendszer, hogy azt
a fajta értékrendet, amelyet a szüleimtől kaptam, eltörölje. Márpedig a mi családunk klas�szikus polgári család volt. A szüleink a polgá-

ri foglalkozásuk mellett zenéltek. Apa orgonált,
énekelt, zongorázott, kórust vezetett, anya énekelt, hegedült. Előfordult, hogy arra mentem
haza az iskolából, hogy húszan ülnek a nappaliban, és éppen valamit próbálnak. Innen kön�nyű volt „elromlani”. Nem az volt a menő vasárnap a családi ebédnél, ha valaki felszívta az
orrán a tésztát, hanem az, hogy ki mit olvasott
legutóbb. Úgyhogy én lettem a hülyegyerek az
osztályban, aki Mozartot hallgatott, és nem tudta, ki az a Madonna. Aztán ez is elmúlt, megszántak a csajok, adtak egy-két kazettát, így ismertem meg a pop királynőjét. De mire oda eljutottam, volt egy olyan erős alapom, hogy Madonnára is másként tekintettem, és ha gondolatban elhelyeztem az életműve mellé Pergolesitől a Stabat Matert, kétségem sem volt afelől, hogy melyik a favoritom. A saját gyermekeink sincsenek eltiltva a popkultúrától, de arra törekszem, hogy kapják meg azokat az értékeket, amelyek mentén magabiztosan eligazodnak a jövőben a kultúra és a művészet világában, és azt tudják mondani: Igen, ezt fogyasztom, mert a popkultúrából ez tűnik számomra
értékesnek, azt meg nem fogyasztom el, mert
nem eszem veszélyes szellemi hulladékot.
- Kamasz koromban előfordult, hogy csúfoltak a zenei ízlésem miatt. Pedig én csak Jerry Lee Lewist és Elvis Presleyt hallgattam,
nem Vivaldit. Önt nem közösítették ki az
osztálytársai?
- Imádtak a csajok, mert nem csak Mozartot
meg Bachot tudtam eljátszani, hanem a Disney filmeknek, valamint más mozifilmeknek a
zenéit is, és a tanórák közti szünetekben, amikor öt percre odakeveredtem a zongorához,
meg is mutattam, mire vagyok képes. Imádták
a csajok, és ez nagy megerősítést jelentett számomra. Érdekes arra gondolni, hogy mennyire
más közeg volt ez harminc évvel ezelőtt. Mert
ma minden az online térben történik meg. Ezzel szemben az én gyerekkoromban, amikor az
utcában elterjedt, hogy megnyertem egy versenyt, akkor a fiúk - akikkel egyébként rúgtam a port, akikkel együtt fociztam és bicikliztem - megálltak a házunk előtt, és felkiabáltak, hogy: Játszd már el azt, amivel nyertél!
Ekkor leültem zenélni, ők pedig lentről hallgatták az ablakon kiszűrődő zongorajátékomat.
Egyik oldalról utcagyerekek voltunk, de még-

„Az emberi természetet nem lehet
megváltoztatni. De oktatással fel lehet emelni. Ha ráirányítjuk az ember tekintetét arra, hogy a világ sokkal nagyobb, mint a nappalija, sokkal tovább tart, mint az utca, a város, az ország, amelyben lakik, azzal
mindenki nyer.”
iscsak volt egy igény bennünk arra, hogy megnézzük, meghallgassuk, megtapasztaljuk az értékes dolgokat. Elkísértük a társainkat a különböző sportversenyekre, mert tudtuk és éreztük,
mennyi munkát fektettek a felkészülésbe. Arra neveltek bennünket a szüleink, hogy a kiemelkedőt tiszteljük, és ne süllyedjünk le a kiemelkedő szintjéről az átlagos szintjére csak
azért, hogy az átlagos jól érezze magát. Inkább
az átlagost próbáltuk felrángatni a kiemelkedő
szintjére, hogy ő is lépjen egyet előre. A régi és
a mai kor között ez az óriási különbség. Akkor
az ideált a valódi értékek képviselték, ma pedig fordítva.
- Sok helyen megfordult már a világban. Játszott Erdélyben, szerényebb körülmények
között élő közösségeknek és Dániában, a koronahercegnőnek is.
- Amikor leülnek Bachot hallgatni, akkor senki nem a pénztárcájával hallgatja Bachot, akkor csak ott ülnek és élvezik. Amikor a koncert
után megiszunk egy pohár pálinkát, akkor senki nem a pénztárcájával issza azt a pohár pálinkát, hanem a szívével meg a lelkével. Nincs
gondom azzal, hogy bárkivel is szót értsek,
ugyanúgy megértetem magam a szerényebb
körülmények között élőkkel, mint a vagyonosokkal, akik csilliárdok felett diszponálnak. Ál-

Rákász Gergely arra biztat, mindig találjuk meg a szépet.
talában meggyőzöm a módosabbakat, hogy támogassák az alapítványomat, amelynek a segítségével a történelmi Magyarország területén szervezünk kisközösségeknek koncerteket.
Olyan tehetséges fiataloknak biztosítunk fellépési lehetőséget, akiket csupán az anyagi támogatás hiánya akadályoz céljaik elérésében. Tanítjuk a gyerekeket, hogyan kell színpadon állni, és ezeket az alkalmakat egyúttal felhasználjuk arra, hogy a múltban elszakított országrészekben élő kisközösségeknek élményben legyen részük. Megvan ez a szépsége a dolognak. Én - ha fogalmazhatok így - kapitalista vagyok. A Bibliában van egy tanulságos történet,
amikor a gazda szétosztotta a vagyonát a szolgái között. Az egyiknek egy talentumot adott,
a másiknak kettőt, a harmadiknak ötöt. Amikor visszatért és számon kérte őket, mi történt
a jutalmukkal, akkor az öt talentumos büszkén
mesélte, hogy megduplázta a pénzt. Akárcsak
az, akinek két talentum jutott. Az egy talentumos viszont a többiekkel ellentétben elásta azt
az összeget, amit kapott, mert meg akarta óvni
azt a pici vagyont. Erre a gazda - ha úgy tetszik
a Jóisten - gonosznak és haszontalannak nevezte őt. Nem csak annyit mondott, hogy: Ejnye,
legközelebb másképp cselekedj! Aztán a gazda
megparancsolta a többieknek, hogy vegyék el
tőle az egy talentumot, adják oda annak a szolgának, akinek tíz van, az önző társukat pedig
közösítsék ki. Első hallásra egy kegyetlen isten
képe rajzolódhat ki előttünk, de én látom benne a potenciált. Az, akinek tíz talentuma van,
tud munkát adni annak, akitől elvették az egy
talentumát, és a sötétben fagyoskodik odakint
a szabad ég alatt a kiközösítés miatt. Viszont
az a szolga, amelyik elásta a pénzt, soha nem
fog tudni munkát adni senkinek. A történet tanulsága számomra az, hogy egy egész közösség veszít azzal, ha mindenki egyenlő arányban
részesül a vagyonból. Az emberi természetet
nem lehet megváltoztatni. De oktatással fel lehet emelni. Ha ráirányítjuk az ember tekintetét
arra, hogy a világ sokkal nagyobb, mint a nappalija, sokkal tovább tart, mint az utca, a város, az ország, amelyben lakik, azzal mindenki
nyer. Ámde az érdeklődést nem tudjuk kívülről
beletenni az emberbe. Nagyon sok szegény körülmények között élő emberről - és itt most tekintsünk el azoktól, akiket a történelem megvert, mert azért olyanok is vannak - derül ki az,
hogy rengeteg tennivalója volna a saját életében, mégsem cselekszik. A kérdés még mindig az, hogy próbál-e a szegény javítani a saját sorsán vagy sem. Ha az egyén elkezd lépéseket tenni az előbbre jutásért, ott minden rendbe fog jönni, és a korábban rendíthetetlennek
hitt sors pozitív irányba fog megváltozni. Nem
az a baj, hogy emberek szerény körülmények
között élnek, hanem az, ha nem tesznek semmit. Madách azt írja, hogy az ember életének
a célja a küzdés maga. Teljesen mindegy, mivel küzd valaki. Azzal, hogy összehasogassa a
fát, vagy azzal, hogy ezer emberért felelős egy
nagyvállalat tulajdonosaként. A küzdés a célja
az életnek. Ha a küzdést kivesszük az egyenletből, egy olyan jóléti típusú társadalomba csöppenünk, amelynek a tagjai céltalanok és úgy érzik, nincs értelme erőfeszítéseket tenniük, mert

hiányzik belőlük a küzdési vágy.
- Amikor megtudtam, hogy művészetével
egy szabadabb formában közvetíti a komolyzene értékét, azonnal André Rieu neve villant fel a tudatomban. Mennyiben ért
egyet, egyetért-e egyáltalán a képzettársításommal?
- Én inkább Leonard Bernsteinre gondolnék,
bár a mai világ, a mi korunk őt már kevésbé ismeri. Rieu csodálatos showt csinál, de - megmondom őszintén - nekem időnként már túlmegy egy határon, amit ő a színpadon tesz. De
szemmel láthatóan működik, amit és ahogy csinál, remek show-műsorokkal ad örömöt emberek százezreinek. Én szeretnék megmaradni a
komolyzene népszerűsítésének az intellektuálisabb oldalán, hogy a látvány mellett lelki, szellemi töltete is legyen egy-egy Rákász Gergely
koncertnek. Ebből a szempontból Bernstein inkább a példaképem.
- Mire készül még ebben az évben?
- Jön a „Beteljesült ünnep” elnevezésű sorozat,
amelyben az emberi sors mibenlétének megfejtése továbbra is központi szerepet játszik majd.
Fontosnak érzem erről beszélni Magyarországon, mert minden nap azzal szembesülök, hogy
ha bármi jó történik, akkor egy pillanat múlva nagyon sokan elkezdenek ellenkezni, és negatív irányba fordítják egy pozitív történés hírét. Szerintem most nem ennek van itt az ideje. Tudom, hogy kemény szavak ezek, de ha
úgy megyünk bele egy következő fordulójába
a járványnak, hogy kifogjuk a saját vitorlánkból a szelet, mert a rosszat keressük, a nehézséget keressük, azokat a dolgokat, amiről panaszkodni lehet, akkor még az immunrendszerünk
is alapvetően rosszabb állapotba kerül - függetlenül a vírustól. Ha arra fókuszálunk, hogy
mit tudunk tenni ebben az adott, valóban nehéz
helyzetben, akkor azonnal megkönnyebbülünk
majd. Aki felelősséget vállal, az a kormánykeréknél irányítja a saját életét. A nemzetünknek
az egyik nagy nehézsége az, hogy szeretjük lerúgni magunkról a felelősséget, és másoktól
várjuk el, hogy helyettünk megoldják a problémákat. Mindemellett pedig mi nem vesszük
ki a saját, pici részünket a feladatokból. Ha ki
kell emelnem egy fontos tanulságot a külföldön
eltöltött éveimből, akkor az Amerikában látottakat tudom példaként felhozni a témánkhoz
kapcsolódva. Ott nem várnak hónapokat, éveket az emberek egy önkormányzati vagy állami
döntésre, hanem például, ha szeretnének egy
játszóteret, akkor összefognak az adott település lakói, és alapítványok segítségével gyűjtést
szervezve maguk hozzák létre. Ugyanerre biztatok mindenkit. Találjuk meg a saját dolgunkat ebben a helyzetben, és minden rendbe jön
majd. A cselekvő sosem olyan lehangolt, mint a
tétlen. Aki elfoglalja magát, mindig vidámabb,
jobban észreveszi a lehetőségeket, azzal szemben, aki otthon ül és panaszkodik. Arra biztatok mindenkit, hogy ne panaszkodjunk, hanem
mindig találjuk meg a szépet.
Ördögh István

8. � Közlemények

Társasházak napja
2021. november 24-26.

Szerelhetünk-e rácsot a lakásunk előtt lévő közlekedő bejáratához?
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kimondja, hogy a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem helyezhetők el.
Menekülési útvonalon rácsok csak úgy helyezhetők el, ha a lezárás tűzvédelmi eszközök, a hőés füstelvezetés megközelítését, működését, használatát nem gátolja.
A rácsos lezárások egy tűzeset esetén a beavatkozó tűzoltók, mentők munkáját akadályozza.
A lakások, lakóépületek bejáratát, a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített ajtókat abban az
esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás lehetőségét.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat társasházakat, lakóközösségeket érintő változásai.
A 14 méternél magasabban lévő legfelső használati szinttel rendelkező lakóépület központi szellőzőrendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában 3 év helyett 4 évente kell tisztítani.
Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - lakóegységenként legfeljebb 1 db maximum 11,5 kg töltettömegű propán-bután gázpalack használható, vagy tárolható.
Az installációk, dekorációk, anyagok, bútorok és egyéb berendezési tárgyak nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst
elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.
Lakórendeltetésű épületek, épületrészek lakáson kívüli közlekedőin, lépcsőházak pihenőin
nem helyezhetők el éghető anyagok és a közlekedőt leszűkítő tárgyak.
Miért fontos a tűzvédelmi házirend, és milyen előírások vonatkoznak rá?
A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakásos épületek esetében írásba kell foglalni az
épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat. A dokumentumnak tartalmaznia kell a tűzjelzés során megadandó lényeges adatokat, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a lakók ingóságainak tárolására vonatkozó előírásokat. Meg kell jelölni a
nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, és a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait. Fel kell hívni a figyelmet a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokra, és a lakók, illetve az ott tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozataira is. Végezetül a tűzvédelmet biztosító eszközök, készülékek, felszerelések, berendezések használatára vonatkozó előírásoknak is
szerepelniük kell a dokumentumban.
Bár a jogszabály nem ír elő tűzvédelmi szakképzettséget, a tűzvédelmi házirend kidolgozását
javasolt szakemberre bízni.
A tűzvédelmi használati szabályok összeállításánál helytelen gyakorlat az, amikor az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatból, vagy egyéb jogszabályok előírásaiból másolnak ki egyesek részeket. A tűzvédelmi használati szabályok az adott épületre vonatkozóan tartalmazzák az egyedi,
az ingatlanban lakóktól és az ott tartózkodóktól elvárt magatartásformákat.
Mit kell tudni a tűzoltási felvonulási területről és a száraz felszálló vezetékek átalakításáról?
Az épület tűzoltógépjárművekkel történő megközelíthetőségét a tűzoltási felvonulási terület
biztosítja, melynek szabadon tartása elsődleges fontosságú a mentés, a beavatkozás érdekében.
Az új építésű lakóépületek esetében a parkolási tilalmat táblával kell jelölni, de a meglévő épületek esetében is indokolt a tiltó tábla utólagos elhelyezése.
A felvonulási terület elhelyezkedéséről a katasztrófavédelmi kirendeltségek adnak felvilágosítást.
A meglévő száraz felszálló tűzivíz-vezeték a katasztrófavédelmi kirendeltség engedélyével átalakítható úgy, hogy a vízkivételi helyet csak a hatodik és fölötte minden második emeleten
kell biztosítani.
A vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell biztosítani, a
nyithatóság módját a tűzvédelmi hatósággal kell engedélyeztetni és az átalakított száraz felszálló tűzivíz-rendszert a bejáratoknál - a csatlakozó szintek feltüntetésével - és az adott szinteken biztonsági jellel kell megjelölni.
Mire kell figyelni a dohányzással, nyílt láng használatával kapcsolatban?
Az épületek használatával kapcsolatos tűzmegelőzési szabályokat rögzítő dokumentumnak
tartalmaznia kell a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat.
Különös körültekintést igényel a dohányzás helyszínének kiválasztása. Dohányzás közben
tartsunk megfelelő távolságot a hulladéktárolóktól, az éghető tárgyaktól.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében égő dohányneműt, gyufát tilos ott eldobni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Semmiképp ne dobjuk le a gyufát, csikket az ablakból,
erkélyről, hiszen azt a szél befújhatja bármely alattunk lévő lakásba, erkélyre, ahol tüzet okozhat.
A közeledő ünnepek kapcsán elterjedt szokás a gyertyagyújtás. A gyertya, koszorú alatt mindig legyen nem éghető anyagú alátét, tálca. A gyertyát, nyílt lángot soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. Amennyiben a helyiséget elhagyjuk, akár csak néhány percre is, a lángot oltsuk el!
Mit kell tudni a homlokzati hőszigetelésről?
Az épület utólagos homlokzati hőszigetelése esetén különösen fontos a tűz homlokzaton történő terjedésének megakadályozása.
Nagyon lényeges minősített homlokzati hőszigetelő rendszer alkalmazása, mely a szakszerű
kivitelezés esetén garantálja a biztonságot.
Amennyiben a hőszigetelt homlokzaton a nyílászárók közötti függőleges távolság - franciaerkélyek, loggiák, erkélyek elhelyezkedése, vagy az építési technológia miatt - kisebb 1,3 méternél, szükséges a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetett módon és helyeken nem éghető anyagú hőszigetelő anyag alkalmazása.
A biztonságos kialakítás érdekében a tervezésbe javasolt tűzvédelmi szakember bevonása, illetve a tervezett kialakítás egyeztetése a katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség elektronikus és telefonos konzultációs
elérhetőségei:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
3580 Tiszaújváros, Tűzoltó út 1.
Tel.: +49 / 341 244;
e-mail: titkarsag.tujvaros@katved.gov.hu

2021. november 25.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselőtestülete 2021. november 25-én, csütörtökön
10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti
tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására
2. Javaslat: „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj”
adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet
módosítására
2. Javaslat az anyakönyvvezető közreműködését igénylő rendezvények hivatali munkaidőn
kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékéről szóló 4/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat Tiszaújváros 2022. évi rendezvény-

tervére
6. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét
öregbítő 2021. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére
7. Javaslat Tiszaújváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatára
8. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység
működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
9. Javaslat a víziközművek 2021-2035. évi gördülő fejlesztési tervének módosítására
10. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint lakóközösségek
azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására
11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 2019. és 2020. évben végzett
tevékenységéről
12. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
13. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Közérdekű telefonszámok

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (49) 341-244, (49) 341-168

Étkezési térítési díjak szedése és
ebédjegyosztás
2021. december

December
1. szerda
2. csütörtök
3. péntek
7. kedd

Helye
Kazinczy-ház (Gimnázium)
Kazinczy-ház (Gimnázium)
Kazinczy-ház (Gimnázium)
Bölcsőde 3. sz. pavilon

8. szerda

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)
Kazinczy-ház I. em. 73/3.

Ideje
7.30 - 14.00
7.30 - 14.00
7.30 - 12.00
7.30 - 9.00,
14.00 - 16.30
7.30 - 16.00
7.30 - 16.00

Őszirózsa Idősek Klub
Őszirózsa Idősek Klub
Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)
Bölcsőde 3. sz. pavilon
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)
Tisza-parti Szabadidőház
Kazinczy-ház (Széchenyi iskola)
Kazinczy-ház (Hunyadi iskola)

7.30 - 8.00
10.30 - 12.00
7.30 - 16.00
9.00 -12.00
7.30 - 16.00
11.00 - 12.00
7.30 - 16.00
7.30 - 16.00

9. csütörtök
13. hétfő
14. kedd
15. szerda

Kazinczy-ház (Gondozóház)
8.00 - 15.00
Központi Étterem
9.00 - 12.00
16. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00

20. hétfő
21. kedd

22. szerda

Kinek a részére
Minden gimnáziumban étkező
Minden gimnáziumban étkező
Minden gimnáziumban étkező
Bölcsődés gyerek és alkalmazott
befizetés
Gyerek és alkalmazott befizetés
Bóbita, Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott befizetés
"Esély" Napközi Otthon
Szociális étkezők
Gyerek és alkalmazott befizetés
Szociális étkezés
Gyerek és alkalmazott befizetés
Szociális étkezők
Gyerek és alkalmazott befizetés
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Központi Étterem
Tiszaszederkény Idősek Klub
Gimnázium
Gimnázium
Bölcsőde 3. sz. pavilon

10.00 - 12.00
10.45 - 12.15
7.30 - 14.00
7.30 - 11.30
7.30 - 12.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Gondozóház)
Kazinczy-ház I. em. 73/3.

8.00 - 15.00
7.30 - 16.00

Szociális étkezők

Szociális étkezők
Januári igényfelmérés
Januári igényfelmérés
Pótbefizetés szociális étkezés és
alkalmazott étkezés megrendelés
Bóbita, Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi Étte- 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés januári igényfelmérés
rem)
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H,
MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Maszk használata kötelező!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a
térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Közlemények � 9.

2021. november 25.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 2 fő részére

ÓVODAI, ISKOLAI
SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
munkakör betöltésére

Településrendezés
Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek
kiemelt fejlesztési területté nyilvánított

Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés.
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet
2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai, iskolai szociális segítőre vonatkozó képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 10/A. § alapján,
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos információk/állásajánlatok (a honlap
alján található),
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A. §
(1) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2110-15/2021., valamint a
munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2021. december 03.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. december 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2110-15/2021. azonosító
számon 2021. november 17. napján jelent meg.

módosítása elkészült.

munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő
kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- „B” kategóriás jogosítvány,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság,
- Covid védőoltás igazolása (védettségi kártya).
Előnyt jelent:
- PÁV I. vagy PÁV II. engedély, személyszállításban szerzett tapasztalat.
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (2)–(4). §
bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Beérkezési határidő 2021. december 1.
- Az elbírálás határideje 2021. december 6.
- Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 5/50237/2021., valamint a munkakör megnevezését:
„ÜGYELETES GÉPKOCSIVEZETŐ”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

munkakör betöltésére

a civil- és gazdálkodó szervezeteket, az egyházakat, hogy

több részterületére szóló

ÜGYELETES
GÉPKOCSIVEZETŐ

TAKARÍTÓ

Tiszaújváros önkormányzata tájékoztatja a lakosságot,

Család- és Gyermekjóléti Központba.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
felvételre keres munkavállalót

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet

Az elkészült anyag a városi honlapon (www.tujvaros.hu)
tanulmányozható.
A tervvel kapcsolatos észrevételek 2021. december 2-áig
Durbák György, Tiszaújváros főépítészének címén:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,
3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. írásban,
vagy elektronikusan (foepitesz@tujvaros.hu) tehetők meg.
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
pályázatot hirdet

SEGÉDKÖNYVTÁROS
munkakör betöltésére.

Munkavégzés helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár, Tiszaparti Fiókkönyvtár
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 könyvtári dokumentumszolgáltatás, olvasószolgálati feladatok (tájékoztatás, kölcsönzés), statisztikák vezetése,
 a könyvtári állományok gondozása, a raktári rend fenntartása,
 könyvtári foglalkozások, programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel,
 közreműködés a könyvtári projektek lebonyolításában, adminisztrációjában,
 az állományellenőrzésben, selejtezésben való aktív részvétel.
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű munkaviszony (3
hónap próbaidővel).
Munkaidő: teljes munkaidő (8 óra) 2 műszakos munkarendben.
A munkaszerződésre a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről hatályos jogszabályai az irányadók.
A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, képességek:
 szakirányú középfokú szakképzettség - segédkönyvtáros,
 magabiztos számítógépes ismeretek (MS Office, internetes
grafikai szoftverek, adatbázisok),
 jó kommunikációs készség.
A munkakör betöltésének feltétele:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szakirányú felsőfokú végzettség - könyvtáros, informatikus könyvtáros,
 könyvtári munkában szerzett tapasztalat,
 idegennyelv ismeret,
 Huntéka integrált rendszer ismerete.
Beküldendő dokumentumok:
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok)
másolata,
 fényképes szakmai önéletrajz,
 motivációs levél,
 kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az
intézmény honlapjáról)
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betöltésének kezdete: 2022. január 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 10.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan a konyvtar@tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „segédkönyvtáros” munkakör megnevezését feltüntetni.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
További információ: Kázsmér Ágnes könyvtárvezetőnél a
49/542-006 és a 70/383-2653 telefonszámon, valamint a
konyvtar@tujvaros.hu e-mail címen.

3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel, részmunkaidőben,
napi 4 órás munkavégzéssel, heti 20 órában.
Munkaköri feladatok:
A társaság központi épületeinek tisztán tartása.
Pályázati feltételek:
• 8 általános iskolai végzettség,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
• tiszaújvárosi lakhely,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajz,
• 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,
• bizonyítványmásolat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
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 „takarító” feltüntetésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 8.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2022. január 3. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14
óráig, telefon: 49/544-310

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

Terület
(m2)

1144/57 1.800

Öveze- Alapár (Ft+Áfa) Biztosíték ös�ti besoszege (Ft)
rolás
Vt/3

25.500.000+Áfa 25.500.000+Áfa
32.385.000

Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. A licitlépcső 32.500.000 Ft-ig 115.000 Ft, 32.500.000 Ft
felett 200.000 Ft. Az építési előírásokról, a telek műszaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és a lényeges szerződési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetőek.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek:
- TiszaSzolg 2004 Kft. (Tiszaújváros Tisza út 2/F.) Szabó
Gyula ingatlankezelési munkatársnál (203. iroda), valamint
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán (Tiszaújváros Bethlen Gábor út 7.), ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtásának helye, határideje:
2021. december 6-án 16:00 óráig. Papíralapon a TiszaSzolg
2004 Kft. Szabó Gyula ingatlankezelési munkatársnál (203.
iroda), elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre.
Árverés ideje, helye:
2021. december 7-én 09:00 órakor TiszaSzolg 2004 Kft.
irodaház 205. sz. tárgyalóban.
TiszaSzolg 2004 Kft. és Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

10. � Hirdetés

2021. november 25.

Új városközpont születhet

A G-DENT INVEST Kft.
Tiszaújváros önkormányzatával közösen közel öt éve
keresi a lehetőségét annak,
hogy a város északi területén lévő belterületi ingatlanokon történő fejlesztés révén egy modern városrész
alakulhasson ki, ahol minden vásárló, lakó megtalálhatja számítását.
2020 végén láttak neki a megvalósításnak. Az önkormányzat a projekt végrehajtásához minden szakmai, szakhatósági segítséget megad. Ezzel együtt azt is kijelentette,
hogy folyamatosan vizsgálni fogja a városrész fejlesztésében történő közreműködés
lehetőségeit.
A fejlesztés több, mint 23
ha belterületi ingatlant érint,
mely az önkormányzat, a cég
és a vele együttműködő magánszemélyek tulajdonában
van. Az elkészült tanulmányterv 274 db társasházi lakást (19 db társasházat),
üzletet, irodát, továbbá 55
db önálló családi házas- és
30 db sorházas építési telek
kialakítását biztosítja. Tiszaújváros fejlesztési lehetőségét és ehhez kapcsolódóan
várható új lakás-, üzlet-, irodaigényeit vizsgálva minimum 20 év távlati megvalósításban gondolkodnak.
Párhuzamosan minden tervezői feladatot elindítottak, ab-

A tervezett északi városközpont (középen) madártávlatból.

ból a célból, hogy 2022 végére az első ütemnek, első lakótömböknek megfelelően - kizárólag a tulajdonukban lévő - hét társasház engedélyezési és kiviteli tervei elkészüljenek. Ezzel lehetővé válik, hogy a jelenleg érvényes
jogszabályoknak megfelelően legkésőbb 2026 végére
összesen 93 lakást, 13 üzletet, irodát átadjanak a hozzájuk tartozó garázsokkal, gépkocsiparkolókkal, belső utakkal, zöldterületekkel együtt,
biztosítva a vállalkozásban
kivitelezett lakások 5%-os
áfás értékesítését - megvásárlását. Ez az első ütem összesen több mint 14 000 m2 terület fejlesztését eredményezi, kizárólag 3-4 szintes társasházi lakások megépítésével.
A tervek szerint 2022 végé-

Az első ütem kivitelezése 2022 őszén kezdődhet meg.

ig rendelkezni fognak a teljes
külső közművek és utak engedélyezési és kiviteli terveivel, továbbá a hét társasház,
önálló IV., II. lakótömb engedélyezési és kiviteli tervével.
A 7 társasház kivitelezését
a kiviteli tervek elkészültét
követően várhatóan 2022
októberében - novemberében lehetséges elkezdeni. A
megvalósításra várják a befektetők, beruházók és kivitelezők jelentkezését az alábbi
email címre: info@eszakivaroskozpont.hu /Guba János
projektvezető/
A G-DENT INVEST Kft. egy
honlapot hozott létre (https://www.eszakivaroskozpont.hu/ azért, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a
tervezett új városrészt. A kft.
tanulmánytervre
alapozva
megrendelt egy modern, na-

gyon jól áttekinthető látványtervet, s ennek iránymutatásával készülnek az engedélyezési és kiviteli tervek, melyeknek elkészítését követően folyamatosan aktualizálják a honlapot. A felületen lehetőséget biztosítanak arra,
hogy az érdeklődők egy kérdőív kitöltése és elküldése révén véleményt nyilvánítsanak a tervekről.
A látványtervek elkészítését
követően egyébként már érkeztek hozzájuk olyan ötletek és igények, hogy egyes tetőfelületeket zöldtetőként lehessen hasznosítani. További igényként merült fel az is,
hogy a társasházhoz tartozó
zöldterület a földszinti tulajdonosok részére használatra
átadható legyen.
(X)

Egyes tetőfelületeket zöldtetőként is lehetne hasznosítani.
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Az egyetemisták
szárnyaltak
KOSÁRLABDA. November 19-én a MEAFC otthonába látogatott el a Phoenix. A tabellát nézve kiegyenlített párharcra lehetett számítani, hiszen azonos pontszámmal álltak a
meccs előtt a csapatok. A Phoenixnek azonban nélkülöznie
kellett Drahost, és ez mindenképpen hátrányt jelentett, s ez
be is igazolódott.
MEAFC - Phoenix KK
84-44
(24-8, 21-13, 25-9, 14-14)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Frikker Marcell (2),
Gerőcs Roland Bálint (9/3), Molnár Bence (-), Dusan Zmijarevic (2), Kovács Zoltán (4). Csere: Drizner Gábor (-), Lenke Balázs (-), Taskó István (-), Szabó Norbert (4), Szilasi Bence (6/6),
Asszú Áron (13), Asszú Ádám (4). Vezetőedző: Siska János.
Kemény nyomás alá helyeződött a tiszaújvárosi palánk a mérkőzés kezdetén. A Miskolc tekintélyes, 12-0-s rohammal köszöntötte vendégét, amely erre csak a hatodik percben tudott szerényen válaszolni Zmijarevic duplájával. A tiszaújvárosi pontok
ezek után is lassan gyűltek, a hazaiak viszont megállíthatatlannak tűntek.
Javuló játékkal indult a második negyed, de még mindig hiányzott a kiegyenlített teljesítmény. A hatodik percre 12 pontra
apadt a hátrány. Aztán fejben szétesett a Phoenix, több találatot
már nem ért el a félidőig.
A 24 pontos hátrány leküzdése heroikus tett lett volna két negyed alatt, de nem is volt benne a csapatban ez az erő. A pihenő után ismét a Miskolc ragadta magához a kezdeményezést, és
csak egy 10-0-s hazai rohanás után jutott pontokhoz a Tiszaújváros. Az akarat megvolt, de továbbra is sok rontott dobás volt,
miközben az ellenfél szinte szárnyalt. A záró felvonásra behozhatatlan, negyvenpontos volt a lemaradás (70-30).
A negyedik etapra tulajdonképpen már csak a szépítés esélye
maradt. A viszonylag kevés pontot hozó negyedben jórészt kiegyenlített küzdelem folyt. A végjátékban Asszú Ádám és
Gerőcs Bálint villanásai még visszahozták annak a reményét,
hogy legalább a negyvenpontos vereség elkerülhető, de végül
ez sem sikerült.
Váczi Péter: Nagyon kellett már egy ilyen önbizalom növelő
győzelem, még ha tudjuk is, hogy volt a Tiszaújvárosban hiányzó, talán a legfontosabb emberük, Drahos Gabi. Ennek ellenére múlt héten Bonyhádon is olyan csapat ellen játszottunk,
ahol voltak hiányzók és mégsem tudtunk nyerni. Talán a legfontosabb, hogy az ott elkövetett hibákat sikerült kijavítanunk és
másképp játszani bizonyos szituációk ellen. Gratulálok a csapatnak és köszönöm nekik, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtottak ma. Természetesen nagyon sok sikert kívánok a Tiszaújvárosnak a továbbiakban.
Siska János: Gratulálok a hazai csapatnak, Váczi Petinek pedig
boldog születésnapot kívánok!

Villámgyors találat és slusszpoén
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 18. fordulójában a Tiszafüred együttesét fogadta a Termálfürdő
FC Tiszaújváros. A Békéscsabán aratott győzelem után most még magabiztosabban nyertek Vitelki Zoltán tanítványai, így továbbra is az élmezőnyben
tanyáznak.
Nagy volt az öröm, hogy a legutóbbi fordulóban idegenben nyert a csapat 2-1-re.
A viharsarki sikernek azonban csak akkor volt igazán értéke, ha most a fürediek ellen is bezsebelik a 3 pontot Bussyék.
A találkozó remekül kezdődött, hiszen
mindössze 18 másodperc telt el, és máris zörrent a vendégek hálója. Az 1. percben Erős szerzett labdát a vendégtérfélen, ragyogó kiugratással hozta helyzetbe
Bartuszt, aki egy csel után középre adás
helyett éles szögből, 8 méterről kilőtte a
hosszú sarkot, 1-0. A gól igencsak megfogta a vendégeket, alig tudtak helyzetbe
kerülni. Az első játékrészben ezután nem
igazán forogtak veszélyben a kapuk, a házigazdák jól játszva őrizték előnyüket. A
40. percben 18 méterről Bussy vállalkozott lövésre, de a hazai játékos nem találta el a kaput. A hajrában egy klasszikus kontra végén kevés húzás után megduplázta előnyét az Újváros. A 43. percben Bartusz estében lőtte át a túloldalon
felfutó Gottfriedhez a labdát, aki 11 méterről jobbal a rövidbe lőtt, 2-0. A házigazdák így megnyugtató előnnyel vonulhattak az öltözőbe.
A második játékrészben továbbra is fölényben játszott, és irányította a mérkőzést a Tiszaújváros. Az 59. percben Bartusz 14 méterről leadott lövését védte Somogyi. A 68. percben a vendégek is helyzetbe kerültek, de Mácsai 23 méterről leadott próbálkozása elkerülte Herceg kapuját. Negyedórával a vége előtt Szabó V.
fejelhetett volna gólt, de 5 méterről sem
sikerült neki pontosan kivitelezni a fejest,

Erős Tibor (jobbra) nagy erőssége volt csapatának.
mely mellé ment. A végjátékban már mindenki elkönyvelte a 2-0-s hazai sikert, de
a 91. percben jött a slusszpoén. A csereként beállt Nagyot rántották le a nyakánál fogva a 16-oson belül, és ezért a játékvezető büntetőt ítélt. A 11-est a sértett
ballal laposan lőtte az ellenkező irányba
mozduló tiszafüredi kapus mellett a hálóba, 3-0.
Az újvárosiak az idegenbeli sikerük után
tehát hazai pályán is nyertek, méghozzá úgy, hogy gólt sem kaptak, így megszerezték szezonbéli 10. győzelmüket. A
3-0-s siker azt jelenti, hogy Vitelki Zoltán
együttese 33 ponttal a 6. helyen áll.
A csapat legközelebb november 28-án,
vasárnap 13 órától a DVSC II ellen lép
pályára, mégpedig hazai környezetben,
mivel a debreceniek kérésére felcserélték
a pályaválasztói jogot.
Tiszaújváros - Tiszafüred
3-0 (2-0)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Sándor Cs.

hogy a mérkőzés elején egy óriási egyéni hiba után már vezetést szerez az ellenfél. Az első félidőben egy újabb bekapott
gól után el is dőlt a mérkőzés. A második
játékrészben voltak ugyan lehetőségeink,
de ezek rendre kimaradtak. Ha 2-0-nál sikerült volna szépítenünk, lehetett volna
esélyünk. A Tiszaújváros azonban teljesen megérdemelten győzött.
A 18. forduló további eredményei:
Hajdúszoboszló - Békéscsaba II. 4-0
Eger - DVSC II. 2-3
Kisvárda II. - Újpest II. 1-0
BKV Előre - Tállya 1-0
DEAC - Sényő 3-0
Jászberény - SBTC 0-0
Putnok - DVTK II. 4-2
Hidasnémeti - Törökszentmiklós 0-1
Kazincbarcika - Füzesgyarmat 2-0

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg Lehóczki, Géringer L. (Vitelki B.), Gelsi, Bussy, Tóth S. (Pap), Bartusz, Lőrincz,
Gottfried (Nagy D.), Erős (Benke), Molnár M. (Mahalek). Vezetőedző: Vitelki
Zoltán.
Tiszafüredi VSE: Somogyi - Háda, Barzsó, Kalóz (Tóth T.), Fehér, Mácsai
(Nyíri), Barna V. (Illés), Vincze P., Tóth
N., Völgyi, Szabó V. Vezetőedző: Dorcsák Zoltán.

Úszás Cseh Lacival

Cseh László olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európabajnok úszó Miskolcra látogat november 27-én, szombaton,
amikor a megyeszékhely csatlakozik az Olimpiai Ötpróba akció
helyszínei közé. Ezen a napon úszópróba lesz a Kemény Dénes
Városi Sportuszodában.
Részletek és regisztráció az alábbi weboldalon:
https://otprobaparizsba.hu/uszonapok/

Vitelki mester elégedett lehetett.

Vitelki Zoltán: Jó volt látni, hogy már az
első percben gólt tudtunk szerezni és utána is megvoltak a lehetőségeink. A játékosok betartották az előzetesen megbeszélteket, és egy percig sem volt kérdés,
hogy miénk lesz a 3 pont. Két mérkőzésünk van még ebben az évben, megpróbálunk kihozni mindent a labdarúgóinkból, és ők is igyekeznek kihozni mindent
magukból.
Dorcsák Zoltán: Azzal nehéz kalkulálni,

Következik a 19. forduló
November 28., vasárnap 11:00
Békéscsaba II. - Kazincbarcika
DVTK II. - Jászberény
Újpest II. - Eger
13:00 T.szentmiklós - Putnok
SBTC - DEAC
Sényő - BKV Előre
Tállya - Kisvárda II.
Tiszaújváros - DVSC II. !!!!
Tiszafüred - Hajdúszoboszló
Füzesgyarmat - Hidasnémeti

Két vereség
az utánpótlásnál
U19
Tiszaújváros - Sajóvölgye
0-1 (0-1)

Versengtek a sulisok

U14
Nagykáta - Tiszaújváros
3-2 (1-0)
Gól: Tóth R. 2

TENISZ. A Tiszaújvárosi Tenisz Club november 20-án,
szombaton, versenyt rendezett a teniszsuliba járó fiatalok
részére három kategóriában.

A Sportcentrum eseményei
November 26. (péntek)

Kosárlabda
Phoenix KK - Atomerőmű KSE Bonyhád Játékcsarnok
15.30 U20 csapatok
18.00 felnőtt csapatok
November 28. (vasárnap)
Labdarúgás
13.00 TFCT - DVSC II.
felnőtt csapatok bajnoki mérkőzése
Centerpálya

A verseny célja a teniszsuli sportolóinak játék- és versenylehetőség biztosítása, tudásszintfelmérés, valamint egy kellemes közös hétvégi program rendezése volt.
A 16 fiatal teniszező közül a kezdők játékos ügyességi vetélkedőn, míg a nagyobbak körmérkőzéses rendszerben versengtek a
győzelemért és a díjakért.
A verseny végeredménye:
Haladók: 1. Fülöp Kende, 2. Fülöp Kolos, 3. Lovász Kende,
4-5. Sánta Helka és Gulyás Vilma
Közép haladók: 1. Ugrai-Havas Dániel, 2. Ugrai-Havas Simon,
3. Hudák Hanna, 4. Jordán Demeter
A kezdők csoportjában induló diákok szépen teljesítették az
ügyességi feladatokat, itt mindenki első helyezést ért el.
A csoport résztvevői: Szabó Lili, Majer Adrienn, Kerezsi Kristóf, Gyuris Zita, Járai Sebastian, Barancsi Flóra és Kerezsi Fló-

A teniszsuli 16 nebulója.
ra. A verseny színvonalas megrendezését Tiszaújváros önkormányzata, valamint a K&H Bank helyi fiókja is támogatta, melyet ezúton is köszön a klub.
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