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Élelmiszerárstop kérdőjelekkel

A múlt héten döntött úgy a kormány, hogy néhány alapélelmiszer árát befagyasztja három hónapra. Nem a januári áron 
kell árulni ezeket, hanem vissza kell menni az októberi időszakra. Az árstop a napraforgó étolajat, a búza finomlisztet, a 
kristálycukrot, a sertéscombot, a csirkemell filét, a csirke far-hátat és a 2,8 százalékos tehén tejet érinti, ezeket vásárol-
hatjuk meg február 1-jétől olcsóbban. Elvileg.  Ugyanis tanácstalan kereskedőkbe botlottunk. Nem tudják még, hogy mi 
alapján kell majd árazniuk a termékeket. Számít-e a gyártó, a minőség? Cikkünk a 3. oldalon.

Járványhelyzet
24 óra alatt 14 890 új koronavírusos megbetegedést igazol-
tak Magyarországon, 8039-cel többet, mint egy nappal ko-
rábban - derült ki a kormányzati tájékoztató portál keddi 
adataiból. Korábban még egyszer sem fertőződtek meg eny-
nyien, az eddigi rekordot november 24-én regisztrálták, ak-
kor 12 637-en kapták el egy nap alatt a koronavírust.
A fertőzöttek száma így 1 369 974 főre nőtt a pandémia kez-
dete óta, míg az aktív betegek száma 147 573. Szerdán 2645 
koronavírusos beteget ápoltak kórházban, közülük 208-an 
voltak lélegeztetőgépen. Meghalt 85 ember koronavírusban, 
a járvány következtében elhunytak száma így 40 686 fő-
re emelkedett. Eddig 6 322 905 embert oltottak be, közülük 
6 066 056-an már a második oltást is megkapták, míg 3 430 
445 fő a harmadik vakcinát is felvette.

Kondipark a Király közben
Ahogy arról egy hete hírt adtunk, a 
néhány éve létesített játszótér mellett 
egy új létesítménnyel, egy kondipar-
kkal gazdagodik a Király köz. A 90 
négyzetméter alapterületű kondipark 
építése már megkezdődött, és várha-
tóan egy-két hónap múlva készül el a 
tizenegy eszközt tartalmazó fedett ob-
jektum, melyet pályázati forrásból va-
lósítanak meg. 

Az alapot már kiásták, a munkaterületen 
azonban áll a munka, hiszen a föld ke-
mény, fagyos, így várni kell az enyhébb 
időjárásra. 
A fedett kondipark a tervek szerint ta-
vasz elejére készül el, a részletekről Vis-
meg Monika, a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi, Fejlesztési, és Városüzemel-
tetési Osztályának osztályvezető-helyet-
tese tájékoztatta lapunkat. 
- Még 2016-ban nyújtott be pályázatot 
a város önkormányzata a Nemzeti Sza-
badidős Egészség Sportpark nevű pályá-
zatra, amire 2020-ban kaptuk meg az ér-
tesítést, hogy nyertünk. Valójában két 
kondipark kivitelezésére pályáztunk, 
egyet az Ifjúsági park területén tervez-
tünk megvalósítani, a másikat itt a Ki-
rály-közi közparkban. Időközben az ön-

kormányzat saját kivitelezésben megva-
lósította az Ifjúsági parkba tervezett kon-
diparkot, úgyhogy a Király-közi sport-
park lett a nyertes. Ezen a 90 négyzet-
méteres területen egy 11 eszközből ál-
ló kondipark lesz, fekvőtámaszozóval, 
húzódzkodókkal, fellépő eszközzel, ha-

sizom, illetve hátizom erősítő és bordás-
fal. Ahogy említettem, ez egy pályázat, 
így nem az önkormányzat választotta a 
kivitelezőt és az eljárást sem mi bonyo-
lítjuk, hanem a BMSK Zrt. A kivitelezés 
nettó összege közel 12.200.000 forint - 
tudtuk meg Vismeg Monikától. 

Szívügyünk
Hétről hétre szépen nő a mennyiség a Városháztéren felál-
lított szív alakú kupakgyűjtőben. E hét elején az is eldőlt, 
hogy ezúttal a Rett-szindrómás Kungler Meike gyógykezelé-
sét támogatják a tiszaújvárosi kupakgyűjtők. 

- Most csütörtökön több, mint 800 kg kupakot küldünk el - tá-
jékoztatta lapunkat Fridrik-Gál Csenge, a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal munkatársa. - Időközben a MOL Petrolkémia 
is csatlakozott a gyűjtéshez, ők is kihelyeztek egy kupakgyűj-
tőt és a fuvart is ők intézik. A Debrecen-Józsán élő Kungler csa-
lád fogadja a kupakokat és ők szállítják tovább oda, ahol be-
váltják. Az apuka elmondása alapján a kupakokból bejövő pénz 
a Rett-szindrómás kislányuk, Meike havi kezelési költségének 
körülbelül egynegyedét fedezi. Azt tervezzük, hogy rendszeres-
sé tesszük a dolgot, ha összegyűlik egy fuvarra való adag, ak-
kor visszük. 
A szülők a sors fintoraként tavaly december 6-án, Mikulás nap-
ján kapták meg Miminek becézett 28 hónapos kislányuk gene-
tikai vizsgálati eredményét, amely igazolta a Rett-szindrómát, 
ami a központi idegrendszer fejlődési rendellenessége. A beteg-
ség jellemzően csak lányokat érint, az orvostudomány jelen ál-
lása szerint gyógyíthatatlan. Fejlesztésekkel a betegség szinten 
tartható, esetenként lassú javulás is elérhető.
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Gyűlnek a kupakok, ezúttal Mimikének.

Tizenegy eszköz lesz a fedett kondiparkban.
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Egyházi hírek 
Római katolikus
Január 21-éig templomunkban nem lesz szentmise. A hétköz-
napi szentmisék időpontjaiban közös imádság lesz a keresz-
tények egységéért.  Ezen imaalkalmakat Bolgár Tamás lek-
tor vezeti. Január 22-én, szombaton 18 órától, vasárnap 11.00 
órától lesz a szentmise. 
Január 23-áig imahét a keresztények egységéért. A járvá-
nyügyi helyzetre tekintettel az idén városunk történelmi egy-
házai január 23-án vasárnap 17 órától tartanak ökomenikus 
istentiszteletet. Szeretettel hívjuk és várjuk minden jó szán-
dékú keresztény testvérünket közös imádságra. 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor van szentmise.
Az altemplom nyitvatartása: hétfő kivételével 08.00 - 18.30.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek 15.30-17.30.
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István út 
32.

tel.: (49) 540-102, Web: tiszaujvarosiplebania.hu

Görögkatolikus
Pénteken 9.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 esti istentisz-
telet. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Litur-
gia., 17.00 esti istentisztelet. Kedden 7.30 Szent Liturgia.

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap, január 23. 10 óra.
Tiszaújváros
A bibliaóra a járvány fokozott terjedése miatt elmarad.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap, január 23. 11 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap, január 23. 15 óra.
Ökumenikus istentiszteletet tartunk 2022. január 23-án, va-
sárnap 17 órától a Magyarok Nagyasszonya Római Katoli-
kus Templomban.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot 
január 23-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen 
G. út 17., tel.: 49/540-688), majd január 24-től (hétfő) a Tisza 
Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. A tele-
fonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszer-
tár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendel-
kezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 8-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19 8-19 8-15

Veszélyes utakon
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
munkatársai 21 ittas, és 1 bódult sofőrt szűrtek ki a for-
galomból az év második hetében, mielőtt még balesetet 
okozhattak volna. Ezek közül a hatóság 16 esetben bünte-
tőeljárást kezdeményezett.

A rendőrök a téli hónapokban is kiemelt figyelmet fordítanak 
a közúti ellenőrzések során az ittas vezetők kiszűrésére, mi-
vel akik így vesznek részt a forgalomban, azok magas kocká-
zati tényezőt jelentenek a biztonságos közlekedés számára. 
Hangsúlyozni kell, hogy az ittas állapotban elkövetett jármű-
vezetés bírósági eljárást is vonhat maga után.
A megye útjain 2022. január 10-e és 2022. január 16-a kö-
zött 86 közúti közlekedési baleset történt, ebből 3 balesetben 
az ittas sofőr volt az okozó. A járőrök az adott időszakban 
ugyanakkor 21 ittas, és 1 bódult állapotban a volán mögé ült 
sofőrt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt még közúti közleke-
dési balesetet okozhattak volna. A velük szemben indított ha-
tósági eljárások folyamatban vannak, ebből 16 esetben bün-
tetőeljárást kezdeményezett a rendőrség.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy 
akik ittasan, vagy bódultan járművet vezetnek, elfogadhatat-
lan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik.

(police.hu)

Decemberi nyertesünk
December havi keresztrejtvényünk nyertese: 

Heidrich Péterné
Gratulálunk, nyereménye egy Gorilla Burger vásárlási 

utalvány, melyet átvehet a Tiszaújvárosi Krónika 
szerkesztőségében. 

Fakivágás
Tájékoztatjuk a település lakóit, hogy a város lakóterülete-
in szakvállalkozó bevonásával 15 db fa kivágása történik a 
gyalogos- és gépjármű-közlekedés zavartalanságát, a szemé-
lyi és vagyonbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzése ér-
dekében a lombfakadást megelőző időszakban, legkésőbb 
2022. február 28-ig.
Érintett helyszínek a Kazinczy iskola előtt és a Tisza úton, a De-
ák tér 3. számú lakóépület mellett, az Örösi úti garázstelep mö-
gött, a Mátyás király út 20. számú lakóépület északi oldalán, 
a Kazinczy-ház parkolójában, a bölcsőde udvarán, és a Rózsa 
úton a fodrászat előtt.
A munka során kizárólag az egészségkárosodott, gombafertő-
zött, ágtörött, a közmű meghibásodások megszüntetése alkal-
mával gyökércsonkolt, az épületek állagát és a parkoló járműve-
ket a lehulló ágakkal veszélyeztető fákat távolítják el. 
A fakivágásra vonatkozó döntést megelőzően - minden egyes 
kivágandó fa esetében - előzetesen műszeres és vizuális vizsgá-
lat, valamint szakmai egyeztetés volt. 
A város nyugalma és a városlakók biztonsága, a személyi sérü-
lések, vagy végső esetben a tragikus következményekkel járó 
balesetek megelőzése érdekében a mögöttes, átháríthatatlan fe-
lelősségünk tudatában kell megtennünk ezen elkerülhetetlen in-
tézkedéseket. 
A munkák minél hamarabb történő végrehajtása érdekében kér-
jük a gépjármű-tulajdonosokat, hogy a lekordonozott helyszí-
nekről a járműveiket távolítsák el és rövid időre máshol keresse-
nek parkolóhelyet! A kivágott fák helyett az őszi faültetésre al-
kalmas időszakban a „Zöldülő Tiszaújváros” program, valamint 
az „Őszi fatelepítési program” keretében hozzávetőleg 100 db 
lombos fa és örökzöld cserje elültetését tervezzük.
Kérjük a városlakók türelmét és megértését!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Kitartás
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik januá-

ri sorozatunk. A megfejtéseket február 

1-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

2. � Sokféle 2022. január 20.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

Rab József

 tiszaszederkényi lakos 2022. január 
16-án, 81 éves korában elhunyt. 

Felejthetetlen halottunktól január 22-
én, szombaton 11 órakor veszünk 

búcsút a tiszaszederkényi temetőben. 
A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk
Ládi baLázs

halálának 10. évfordulóján.

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,

ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Reményik Sándor

Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 GeLei MiháLy 
2022. január 7-én 71 éves korában hosszan tartó 

súlyos betegségben elhunyt. Szűk családi és baráti körben 
búcsúztunk Tőle. Emlékét szívünkben őrizzük.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára 
elkísérték, sírjára virágot és koszorút helyeztek. 

A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

NaGy béLa 
életének 74. évében 2022. január 12-én elhunyt. 

Hamvait 2022. január 21-én pénteken 11 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a mezőcsáti református temetőben. 

Kérjük, kegyeletüket csak egy szál virággal fejezzék ki.
A gyászoló család 



Tovább, de merre?
Ezen a héten, szombaton írják a köz-
ponti írásbeli felvételit azok az általá-
nos iskolás diákok, akik hat- vagy négy 
évfolyamos képzésben szeretnének to-
vábbtanulni. A legtöbb iskolában nem 
elég a tanulmányi eredmény, meg kell 
írni a felvételit is ahhoz, hogy bejusson 
a tanuló a választott képzésre. Ennek 
megfelelően tanulnak, készülnek a di-
ákok és persze az iskolák is. Mi a Hu-
nyadiban jártunk.

- Tanáraink mindent megtesznek azért, 
hogy minél jobb eredményt érjünk el - 
mondta Kertész Lia Blanka, a Tiszaúj-
városi Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la egyik nyolcadikosa. - A tanórákon sok-
szor  a felvételire gyakorolunk és vannak 
délutánonként felkészítők is, magyarból 
és matematikából. Én a miskolci Lévay 
József Református Gimnáziumba szeret-
nék menni történelem szakra, de persze 
emellett több más iskolát is megjelöltünk 
a biztonság kedvéért.

Szendrei Áron szintén most végez az ál-
talános iskolában. Nála nem volt kérdés, 
hogy itt maradjon a városban.
- Azt még nem tudom, hogy mi szeretnék 
lenni, ha felnövök, de azt tudom, hogy az 
informatika nagyon érdekel és ezen a vo-
nalon szeretnék továbbtanulni - mondta 
Áron. - Első helyen a Tiszaújvárosi Eöt-

vös József Gimnáziumban jelöltem meg 
az informatika szakot, második helyen az 
általános gimnáziumi képzést, harmadik 

helyen pedig a Tiszaújvárosi Brassai Sá-
muel Technikum és Szakképző Iskola in-
formatika szakára jelentkeztem. Nagyon 
szeretnék az Eötvösbe bekerülni és min-
dent meg is teszek érte, de ha nem sike-
rül a felvételim, akkor sem keseredem el, 
mert a Brassaiba nem kell felvételi és a 
tanulmányi eredményem alapján szerin-
tem felvesznek. 
A gyerekek fele a helyi középiskolák kö-
zül válogat, de népszerűek a debreceni 
vagy a nyíregyházi művészeti iskolák, 
és sokan választják a miskolci gimnázi-
umokat is. 
- Azt látjuk, hogy ilyenkor még nagy a 
bizonytalanság a gyerekekben - nyilat-
kozta lapunknak Markovicsné Szabó 
Enikő, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola intézményvezetője.
 - Sokszor a szülők és a pedagógusok se-
gítségére támaszkodnak a diákok. Kö-
zösen döntenek arról, hogy melyik is-
kola és melyik képzés lenne a legjobb a 
gyerekeknek. Mi mindenkit arra ösztön-
zünk, hogy mindenképpen jelentkezzen 
az írásbeli felvételire, mert ha később 
olyan iskolát választanak, ahová kell a 
felvételi eredmény, és nem írták meg, 

akkor elveszíthetnek egy esélyt. Sem-
miképpen nem szeretnénk, hogy elvág-
janak maguk előtt olyan lehetőségeket, 
amit később megbánnának.  
- Hogyan tudnak segíteni a bizonytalan-
kodóknak?
- Minden évben hívunk pályaválasztá-
si tanácsadókat, akik segítenek nekik a 
döntésben. Tavaly részt vettünk egy pró-
bateszten, amit az Oktatási Hivatal dol-
gozott ki. Ez egy pályaorintációs vizsgá-
lat. Idén már nem csak próbajelleggel, 
hanem élesben is kitöltötték a gyerekek. 
Egy tesztet kellett kitölteniük és a vála-
szok alapján egy értékelést kaptak, ami 
segített nekik abban, hogy milyen irány-
ban keresgessék a megfelelő iskolát.  
- Lehet már tudni, hogy milyen képzése-
ket választanak a tanulók?

- A tavalyi év adatait tudom elmonda-
ni. A nyolcadikosok 33 százaléka gim-
náziumba ment tovább, 59 százalékuk 
szakgimnáziumi képzést választott és 
8 százalékuk tanult tovább technikum-
ban vagy szakközépiskolában. A mosta-
ni eredmény is körülbelül ezeket a szá-
mokat mutatja.  
A központi írásbeli felvételit január 22-
én 10 órától írják a diákok, és február 
18-ig kell eldönteniük, hogy melyik kö-
zépiskolában szeretnének továbbtanulni.  

ema-berta

Élelmiszerárstop kérdőjelekkel
A múlt héten döntött úgy a kormány, 
hogy néhány alapélelmiszer árát befa-
gyasztja három hónapra. A termékeket 
nem januári áron kell majd árulni, ha-
nem vissza kell menni az októberi idő-
szakra. Az árstop a napraforgó étola-
jat, a búza finomlisztet, a kristálycuk-
rot, a sertéscombot, a csirkemell filét, a 
csirke far-hátat és a 2,8 százalékos te-
hén tejet érinti, ezeket vásárolhatjuk 
meg február 1-jétől olcsóbban. Elvileg. 

- Mindenki megtalálja majd, hogy ho-
gyan tud ebből a helyzetből kimászni - 
mondta Czibak András. - A kereskedő a 
veszteségét ráteszi más termékek árára. 
Így lehet, hogy a tejet, a lisztet kicsivel 
olcsóbban vesszük meg, de másért többet 
fizetünk majd. Szerintem nem ez lett vol-
na a megoldás, hanem az, hogy minden 
élelmiszer ÁFÁ-ját le kellett volna vinni, 
mondjuk 7%-ra.
A hét élelmiszer közül három húsáru, így 
a hentesüzleteket is érinti a változás.
- Az októberi árakat nem nehéz visszake-
resni, a beszállító mindig közöl egy hiva-
talos árlistát, ez alapján tudjuk visszanéz-
ni, hogy milyen árakkal dolgoztunk ősz-
szel - tudtuk meg Varga Györgytől, a Husi 
Húsbolt tulajdonosától. - Úgy gondolom, 
hogy ezzel az árbefagyasztással olyan na-
gyot nem fog nyerni senki. A csirke far-
hát 290 forint volt októberben és a mai 
napig ennyibe kerül. A csirkemell filé 
árában volt egy komolyabb mozgás, en-
nek kilója több száz forinttal emelkedett 
az utóbbi időben. A mostani 1750 forint-

hoz képest ősszel 1550-1600 forint volt. 
Szerintem a csirkemell árát azért szabá-
lyozzák, hogy ne érje el a 2000 forintos 
árat. A sertéscombnál megint nem értem 
az árfagyasztást. A KSH felmérése alap-
ján 1420 forint volt a comb októberben. 
Nálunk maximum 1300 forint körül van a 
kilónkénti ára. E fölé soha nem megyünk.

- Tehát a csirkemellnél van a legnagyobb 
különbség. Ebben az esetben megéri má-
sik beszállítót keresni, amelyik olcsóbban 
hozza a terméket? 
- Nem szaladgálunk a beszállítók között. 
Megvannak az állandó partnereink, és 
ezen nem változtatunk. Egyébként sem az 
a kérdés, hogy a beszállító mennyiért ad-
ja nekünk, hanem hogy ő mennyiért kap-
ja az élőcsirkét. Az itt a probléma, hogy 
felemelték az élőcsirke árát 300 forint-

ról 350 forintra, és ha a szállító nekünk az 
októberi áron fogja adni, akkor ő fog raj-
ta veszíteni.
 - Nem a kereskedőknek, hanem a szállító-
nak kell benyelni az árkülönbséget?
- Mind a ketten érintettek leszünk, de a 
szállító fog rosszabbul járni.
- Lehetséges, hogy az árbefagyasztás mi-
att más termék lesz drágább? Mondjuk, 
amit veszít a comb árán, azt rárakja a ka-
rajra?
- Nem, mivel minden sertéshús egy áron 
van. Nálunk biztos nem lesz olyan, hogy 
mondjuk az oldalas több száz forinttal 
drágább lesz, mint a comb. Persze vannak 
akciók, akkor az a termék kicsit olcsóbb, 
mint a többi. 
- Miért pont ennek a három terméknek az 
árát fagyasztották be? Miért nem mond-
juk a karajét vagy a szalonnáét?
- A csirkemell filé esetében, mint mond-
tam, emelkedtek az árak. Ezt akarják 
leszorítani. De érdekes dolog, hogy miért 
pont a sertéscombot veszik ki és árazzák 
le. Nem tudom, mi lehet az oka. Egy ser-
tésnek a legnagyobb része a combja, ab-
ból sok van és nem is olyan drága. A csir-
ke far-hátra szerintem nincs magyarázat. 
Az nevetséges.
A kristálycukor, a tej, a liszt, és az olaj 
esetében is csak tanácstalan kereskedők-
be botlottunk. Nem tudják még, hogy mi 
alapján kell majd árazniuk a listában sze-
replő termékeket. Számít-e a gyártó, a 
minőség? Külön kell majd árazni vagy 
egyforma áruk lesz a különböző termé-
keknek?

ema-surányi

Oltási lesz 
a védettségi

Február 15-étől a védettségi igazolvány már csak oltási iga-
zolványnak minősül, ezzel próbálják növelni az oltakozási 
kedvet.

Hol szigorúbb, hol kreatívabb ötlettel próbálják rávenni a lakos-
ságot arra, hogy felvegyék a Covid elleni védőoltást. A kanadai 
Québec tartományban például január 18-ától az oltatlanoknak 
megtiltották az alkohol, és az ott egyébként legális kannabisz 
vásárlását, ettől várják az oltakozási kedv növekedését.
 

Nem mindegy
Itthon eddig azok is kaphattak védettséget igazoló kártyát, akik 
átestek a Covid-fertőzésen, vagy egy teszteredménnyel igazolni 
tudták, hogy ellenanyag van a szervezetükben. Február közepé-
től már csak annak lesz érvényes az igazolványa - ergo az mehet 
bulizni -, aki mindhárom védőoltást felvette, vagy ha két oltással 
rendelkezik, és a másodikat hat hónapon belül kapta.
- Az egészségügyben dolgoztam - mondja Alexa Ottília -, úgy-
hogy oltáspárti vagyok, de senkit sem kellene rákényszeríteni, 
aki nem akarja. Szívem szerint igen, de tudom, hogy ez nagyon 
nagy felháborodást okozna. Azt hiszem, az elején rossz volt a 
kommunikáció, itt lett elrontva a dolog. A betegséget az oltás 
után is megkaphatjuk, csak nem mindegy, hogy lélegeztetőgépre 
kerül-e a beteg, vagy nem. Nem mindegy, hogy milyen súlyosan 
lesz beteg. Ezt kellett volna elmondani, elmagyarázni.
- Egyetértek azzal, hogy legyen oltás - mondja Lukács László -, 
de azért ne legyünk, úgymond tűpárnák, mert lassan úgy néz ki, 
hogy havonta kell felvennünk egy oltást. Nyilván nem mi talál-
juk ki, erre biztos megvan a protokoll.

Jöhet a negyedik?
Négy hónappal a harmadik oltás után lehetőség van a negyedik 
felvételére is, hat hónappal a harmadik oltás után pedig egyene-
sen javasolják. Január hátralévő heteiben több napon időpont-
foglalás nélkül is fel lehet venni a védőoltást a kórházi oltópon-
tokon, és Tiszaújvárosban is.
- A negyedik oltás még kérdéses - mondja dr. Szurdoki Virág há-
ziorvos. - Egyrészt azért, mert még a harmadik oltáson sem va-
gyunk igazából túl. Vannak olyanok, akik valamikor a nyolca-
dik hónap végén megkapták a harmadik oltást, nekik lassan már 
letelik a négy hónap, tehát elméletileg megkaphatják a negyedi-
ket. Arról, hogy ténylegesen szükség van-e rá, azt gondolom, a 
legjobb az lenne, ha mindenki átesne a fertőzésen egyszer - egy 
jó oltottsági státuszban -, mert tartós védettséget az ad.
A karantén időtartama hét napra rövidül, de tünetmentesség ese-
tén, negatív teszttel, öt nap után is lehet majd szabadulni. Az is-
kolákban, ha megbetegedés történik egy osztályban, a karantén-
kötelezettség öt nap lesz. Az Európai Unió új szabálya szerint 
február 1-jétől az EU-s vakcinaútlevél a második oltástól szá-
mítva csak kilenc hónapig lesz érvényes, így próbálják elérni 
azt, hogy az unión belül utazók felvegyék a harmadik, emlékez-
tető oltást is.

Surányi P. Balázs
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Már csak az oltások felvételét fogja igazolni.

A tiszaújvárosi oltópont a rendelőintézet gyógyászati rész-
legében működik csütörtöktől szombatig. 

Varga György

Szendrei Áron

Markovicsné Szabó Enikő

Kertész Lia Bianka



Emléket szeretnék átadni, bár lehet, hogy nem engem illet-
ne megtenni ezt, mert kis figura voltam akkor is... De hát üs-
se kő, lesz, ami lesz!

Az egykori Leninvárosban már a ’60-as években is működött 
szakmunkásképzés. A Miskolci 116.sz. Ipari Szakmunkáskép-
ző Intézet fiókiskolája a Tiszapalkonyai Erőmű által biztosított 
körülmények között Bojtor István tevékeny közreműködésével, 
Tirkala Ferenc m.b. fiókigazgató vezetésével végezte feladatát. 
Egyre nagyobb lett az igény a gyorsan fejlődő nagyüzemek, és 
más vállalatok részéről a jól képzett szakmunkásra. 
Az erőmű által biztosított feltételek már nem voltak elegendőek 
a képzéshez, elindult a szakmunkásképző építése, a nagyvállala-
tok, üzemek és a város segítségével. 1971 nyarára az iskola tan-
műhely része már alkalmas lett elméleti oktatásra, ez a mai föld-
szintes rész. A főépület még építés alatt volt.
Az oktatáshoz megkezdődött a személyi háttér szervezése júli-
us-augusztus hónapban. A tanárok, oktatók felvétele az anyais-
kolában, a 116. sz. intézetben Miskolcon történt. Ennek eredmé-
nyeként 1971. szeptember 1-jén megkezdődött az oktatás a 116-
os intézet leninvárosi fiókiskolájában. 
Szerény írásomhoz ez adta az apropót, 2021-ben volt 50 éves a 
szakmunkásképző intézet.
Az iskola 1972 őszétől lett önálló: 
106.sz. IPARI SZAKMUNKÁSKÉPZŐ néven. 
A teljesség igénye nélkül (miután a felejtés a korral egyre erő-
södik) az ALAPÍTÓ munkatársaim nevét szeretném megközelí-
tőleg leírni, remélem nem lesz sértődés. A fentebb már említet-
tek mellett: Jarecsny József, Gombos Ernőné és férje, Ottó Csa-
báné és férje, Lukács Józsefné, Balsai Lajosné (Wirth Gyöngyi), 
Simon Péterné, Schwardy Miklósné , Pilz Péter, Daragó József, 
Szadai László, Harsányi Gyuláné, Puskás Árpád.... és mások.
Szakoktatók: Taucz Ernő, Reichenberger László,Turzai Árpád, 
Kardos Sándor, Titkos László, Varga István, Gál Lajos, Pristyák 
Mihály, Bártfai Barna, Vaszilkó Pál, Nagy József, Jajecznik An-
tal, Kispál Lajos, Höhn Lászlóné, és mások. 
Meg kell említeni a munkánkat segítő odaadó személyzetet is: 
adminisztrátorokat, könyvelést, raktárosokat, takarítókat.
Az iskola tanulólétszáma hamarosan meghaladta a 800 főt, ezért 
az oktatói létszám folyamatosan emelkedett. Ezért sem könnyű 
az akkori munkatársak valamiféle időrendi sorrendjét ma meg-
állapítani.
Sok ezer tőlünk kikerült, képzett tanuló már szakmunkásként 
állta meg a helyét itthon és külföldön egyaránt. Büszkék va-
gyunk rájuk! A kezdeti időkben végzett tanulók bizony már ve-
lünk együtt nyugdíjasok.
Sajnos az egykori munkatársaim közül már sokan nem élnek, tu-
domásunk van sok-sok elhunyt tanulóról is. Gondolunk rájuk is!

Üdvözlettel:
Csoltai Lajos 

testnevelő, az iskola egyik alapító tanára

Ötvenéves volt 
a 106-os

Vadkeleti városkapu
Tisztelt Szerkesztőség!

A Keleti Városkapu Társasházak (I., II., 
III. és IV.) közös képviselőjeként szeret-
ném bemutatni, hogy a Vörösmarty Mi-
hály út 1-4. szám alatt milyen körülmé-
nyek között élünk több éve.
A csatolt képeken jól lehet látni, hogy se 
út, se járda, se villanyoszlop, se parkolás-
ra szolgáló terület, csak a sár, a dagonya, 
a kosz, rendezetlenség, és esténként még 
a sötétség is. Ilyen körülmények között 
járnak a gyerekek iskolába, közleked-
nek a kerékpárosok, parkolnak az autók a 
sártenger közepén és van, aki a 3 éve kifi-
zetett parkolóhelyét nem tudja használni, 
mert nem lehet megközelíteni odavezető 
út hiányában.
Az sem könnyítette meg a körülménye-
ket, hogy a tavalyi évben a Sajó útra kihe-
lyezték a megállni és várakozni tilos táb-
lát, nem gondolva arra, hogy akinek a Ke-
leti Városkapu II. vagy IV. udvarán nincs 
parkolóhelye, vagy nem rendelkezik ga-
rázzsal, annak így már csak a pocsolyá-
ban van „hely” parkolásra. Ezen az útsza-
kaszon esténként gyalogosan közlekedni 
is életveszélyes közvilágítás és járda hi-
ányában.
2019-ben kértem az önkormányzatot, 
hogy a Keleti Városkapu I. oldalából a 
Spar felé egy gyalogos átkelőhelyet lé-
tesítsen, mert a körforgalomból nagy se-
bességgel a Spar felé közeledő autók ve-
szélyeztetik a gyalogosan közlekedőket 
mindkét irányból. A mai napig ugrálunk 
és szaladgálunk, félve, vajon időben ész-
reveszi-e a közlekedő autós, hogy éppen 
próbálunk átjutni a másik oldalra. 

2-3 évig még türelmesen tud várni min-
denki, ha ígéreteket kap, s reményt ar-
ra, hogy olyan életkörülményeket bizto-
sítanak az itt lakó 200 embernek is, mint 
bármely más városlakónak. Hittük sokan, 
sokáig és bíztunk, de az idén már 5. éve, 
hogy jobb nem, csak rosszabb lesz. 
Kérjük az önkormányzatot, akár egy la-
kossági fórumon, akár más formában tá-
jékoztassa a Keleti Városkapu Társashá-
zak lakóit, mikor számíthatunk arra, hogy 
rendezik a környékünket.

Üdvözlettel:
Akomakowe Rita Kornélia

társasházi közös képviselő

Az olvasói levelet eljuttattuk az önkor-
mányzathoz, ahonnan a közös képvise-
lő egy korábbi, a Polgármesteri Hivatal-
ba címzett bejelentésére adott tájékozta-
tás érkezett válaszul, amit Akomakowe 
Rita is megkapott.
A válaszból kiderül, hogy az önkormány-
zatnak régóta szándéka a Vörösmarty út 
megépítése, a Lévay út -Vörösmarty utat 
összekötő gyűjtőút meghosszabbítására 
az első tervek már 2016-ban elkészültek. 
A tervezett kivitelezés magában foglalja 
az út, illetve annak nyugati oldalán járda, 
valamint a csapadékhálózat és a közvilá-
gítás megépítését. 

Tervek, akadályok, 
kilátások

A tájékoztatás így folytatódik:
„A társasházakat építő cég további köz-
művesítése miatt terveinket nem tudtuk 
megvalósítani sem  2017-ben, sem  2018-
ban, illetve lejárt a vízjogi létesítési enge-
dély 2018. augusztus 31-én, ezért 2019-
ben tervfelülvizsgálatot rendeltünk a 
szaktervezőktől és meghosszabbíttattuk a 
vízjogi létesítési engedélyt.
Időközben a - globális felmelegedés nyo-
mán kialakult 2019. évi villámzáporok 
megjelenését követően - a Lévay, illetve a 
Sajó utcai nyílt árokban összegyűlt csapa-
dékvizek levonulásának meggyorsítására 
tanulmánytervet, majd engedélyezési és 
kiviteli tervet készíttettünk szaktervező-
vel a Sajó utcai átereszek keresztmetsze-
tének növelése érdekében. A második át-
eresz átépítése érinti a Vörösmarty-Sajó 
utak kereszteződését, melynek kivitelezé-
se előbb kell, hogy megvalósuljon, mint a 
Vörösmarty út meghosszabbítása. Jelen-
leg az engedélyeztetési eljárás folyamat-
ban van.
Az önkormányzat beruházási terveit a 
járványügyi helyzet is felülírta 2020-ban, 
hiszen egyetlen kisebb közterületi kivite-
lezést tudtunk elindítani az ősz folyamán. 
A Vörösmarty út meghosszabbítására 
nem vállalt az önkormányzat időbeni kö-
telezettséget, sőt, a társasházakat úgy kel-
lett megépíteni az építtetőnek, hogy azok 

a Sajó útról mind megközelíthetőek le-
gyenek. Az építési engedély szerint a par-
kolást is a saját ingatlanon belül kellett 
megoldani, hogy ezáltal se okozzon to-
vábbi problémát, hiszen a helyszíni adott-
ságok miatt nem lehetséges közterületi 
parkoló építése.
A távlati városfejlesztési elképzelések 
között szerepel a Sajó út szélesítése és a 
közvilágítás kiépítése. 

Költségvetési 
és pályázati lehetőség

A 2022. évi költségvetés tervezése folya-
matban van, melyről február közepén fog 
dönteni a képviselő testület. A Vörösmar-
ty út meghosszabbítása a társasházak épí-
tőjének távlati fejlesztési elképzeléseitől, 
valamint az önkormányzat mindenkori 
költségvetési helyzetétől függően való-
sulhat meg.
Jelenleg folyamatban van a Spar felől 
egy gyalogátkelőhely terveztetése az I. 
ütemben megvalósult társasház irányá-
ba, melynek kivitelezése várhatóan idén 
megvalósul.
A levelében (bejelentésében - a szerk.) 
említett Keleti lakóövezetben, az utak, 
járdák, közművek építésének tervei szin-
tén 2016-ban készültek, majd az engedé-
lyeztetési eljárást és a sikeres közbeszer-
zési eljárás lefolytatását követően 2021. 
tavaszán megkezdődtek a kivitelezési 
munkák, melyek novemberben fejeződ-
tek be. Az utak közforgalom részére törté-
nő megnyitására a forgalomba helyezési 
eljárást követően lesz lehetőségünk, me-
lyet a B-A-Z Megyei Közlekedési Osz-
tály fog elvégezni. 
A „Belterületi utak fejlesztése” tárgyban 
megjelent egy pályázati felhívás, melyen 
Tiszaújváros önkormányzata a Lévay út - 
Vörösmarty utat összekötő út építésére, 
vízelvezetésére, közvilágítás létesítésére 
pályázatot kíván benyújtani.”

Január 11-én délelőtt vásárolni voltunk 
a férjemmel a LIDL áruházban. Az au-
tónkba bepakoltunk a bevásárlókocsiból, 
és a férjem fordult is vissza a szekérké-
vel, hogy azt a helyére vigye. Nem néz-
tem szinte rá se, de nem is éreztem hiá-
nyát akkor semminek. Már a férjem is be-
ült mellém, hogy „na mehetünk!” Mi két 
figyelmetlen, idős nyugdíjas! 
Valaki megkocogtatta a kocsi ablakát és 
kérdezte: „Nem a magáé ez a szatyor? 
Maga tolta be előttem a bevásárlókocsit.” 
Amikor megláttam a kedves fiatalember 
kezében az én kis könnyű, tarisznyács-
ka-szerű szatyromat, bizony lemereved-

tem az ijedtségtől és az ámulattól. Szól-
ni sem tudtam! A férjem átvette a sza-
tyorkát, és biztos motyogott is érte vala-
mi köszönöm félét, de ő is inkább behúzta 
a nyakát meglepettségében. Abban a kis 
szürke motyóban volt mindenem: Szemé-
lyi igazolvány, lakcímkártya, bankkártya, 
készpénz (kis maradék), jogosítványom, 
adókártyám, egyéb kártyafélék, ami csak 
van manapság egy embernél. Benne volt 
a kis öreg mobiltelefonom is.
A fiatalember figyelmességének köszön-
hetően visszakaptam mindent, de azon 
túl is visszakaptam mást is! A hitemet az 
emberi tisztességben és a fiatalok irán-

ti mélységes tiszteletemet, amiben min-
dig is hittem. Sajnos máskor is volt, hogy 
ottfelejtettem valahol egy-két dolgot. Pél-
dául a piactéren dolgozó fiatalember nagy 
tisztelettel adta vissza az ablakpárká-
nyukon felejtett telefonomat, másszor a 
szemüvegemet. Ők is nagyon figyelnek 
ránk, és olyan kedves mosollyal adta visz-
sza a dolgaimat, mintha csak az unokám 
lenne. 
Köszönöm kedveseim, hogy figyelmet 
szenteltek ránk, feledékeny idősekre. Tő-
letek válik jobbá a világ!

R. L-né
(Teljes név és cím a szerkesztőségben)

Köszönet egy kedves fiatalembernek
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Sár, dagonya, kosz.

Nincs parkolási lehetőség, rendezetlen a terület.

Tanműhelyi pillanatfelvétel.

A 106-os, már Brassaiként 1995-ben.
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Szabó Emma Janka lett a 2021-es év első tiszaújvárosi kis-
babája. A csöppség január elsején 15.45 perckor született 
3310 grammal és 51 centiméterrel. A kislány Szabó Tamás 
és Szabó-Révész Renáta első gyermekeként látta meg a 
napvilágot a megyei kórházban.

Tűz ütött ki a Perényi Péter utcában, az egyik földszintes 
üzemépületben. A 750 négyzetméteres üzemben 150 négy-
zetméteren műanyaghulladék és berendezési tárgyak kap-
tak lángra, égett a tetőszerkezet is, 50 négyzetméteren. 
Hét vízsugárral fékezték meg a tüzet, a tűzoltók egy gáz-
palackot is kivittek az épületből.

A Tiszaújvárosi Triatlon Napok csúcspontját az elit Euró-
pa-kupa döntői jelentették. A férfiak versengésében Leh-
mann Csongor, a hazai pálya előnyét maximálisan kihasz-
nálva magabiztosan szerezte meg az aranyérmet. Csongor 
augusztusban megnyerte az U23-as világbajnokságot is.

Az árverésre bocsátott 23 telekből 16 kelt el a Keleti lakóö-
vezetben, ebből 15 alapáron. E telkekhez lehet elsőként 
igénybe venni az önkormányzat 2+2 millió forintos támo-
gatását. A megmaradt 7 telket, és a további 20 ingatlant 
várhatóan 2022 közepéig hirdeti meg az önkormányzat.

Megkezdődött a lakosság koronavírus elleni oltása Tisza-
újvárosban is. Az egészségügyben dolgozók és a szociális 
szféra után a nyolcvan év felettiek következtek. Február el-
ső felében kezdődött a legidősebbek immunizálása.

Birtokba vehették a tiszaújvárosi gyerekek a szelfipont kö-
zelében telepített új interaktív játszóteret. A „Tiszaújváros 
jövőjéért” Alapítvány által támogatott beruházás kivitele-
zője a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. volt.

Önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásának, va-
lamint lakóépülettel történő beépítésének támogatásáról 
szóló rendeletet hozott Tiszaújváros képviselő-testülete. A 
kérelmezők telekvásárlásra 2 millió forintos kamatmentes 
kölcsönt, az építkezéshez ugyancsak 2 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást vehetnek igénybe.

Az országos oltási kampányba a város is becsatlakozott. A 
miskolci oltópontot tehermentesítve a regisztráció nélkü-
li akcióhét (melyet kétszer meghosszabbítottak) idejére a 
termálfürdő gyógyászati részlegén is oltották a lakosságot. 
Tiszaújvárosban már az első nap reggelén hosszú sorokban 
várakoztak az emberek.

A járvány kitörése óta 21 tiszaújvárosi vesztette életét a 
koronavírus szövődményei miatt március derekáig. A 20-
ai hétvégén négyen haltak meg. A fertőzöttek száma sem 
csökkent, újabb 49 helyi lakos tesztje lett pozitív. Az aktív 
esetek száma a 11. héten 177 fő volt.

Az olefin üzem, a víztorony, a posta - ezek a helyek is meg-
ihlették azokat az alkotókat, akik jelentkeztek a Derkovits 
Művelődési Központ pályázatára. Várossá nyilvánításunk 
55. évfordulója alkalmából fordultak a városban élő és al-
kotó művészekhez, hogy fessék, rajzolják le, hogyan látják 
ők településünket.

Elindult az első tiszaújvárosi bevásárló autóbuszjárat. Min-
den csütörtökön 9 óra 15 perckor indult a tiszaújvárosi autó-
busz-pályaudvar hatos kocsiállásáról. Érintette a SPAR Szu-
permarketet, a Penny Marketet, a LIDL áruházat és a TES-
CO-t is. Bárki felszállhatott a buszra, ingyen vitte a bevásár-
lókat a nagyobb üzletekhez.

Az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzete lehetővé 
tette, hogy az önkormányzati szférában, illetve az állami és 
egyházi fenntartású iskolákban dolgozóknak béren kívüli 
juttatást adjon a képviselő-testület. Ez az éves cafetériake-
ret bruttó 115 ezer forintos megemelését jelentette. Az ön-
kormányzati szféra munkavállalói bruttó bérük 75%-ának 
megfelelő év végi juttatásban is részesültek. 
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Négy művésznővér: az Ugró lányok
Négy testvér, az Ugró lányok. Mindegyikük 
alkot, ki fest, ki rajzol, ki fotózza a világot, 
ki verseket ír, a legkisebb Ugró lány Mari-
ka pedig babákat is készít. Zsuzsa a Bala-
ton partján lakik, ő nem jött el a közös ki-
állításuk megnyitójára, de húgai és nővére 
igen. Szemben ültünk egymással, így beszél-
gettünk, és még mielőtt kérdezgettem vol-
na őket, próbáltam memorizálni, hogy kihez 
melyik keresztnév is tartozik. Aztán egy mo-
zaikszóval kisegítenek: KÉM! - mondják. - 
Kém? - kérdezek vissza. – Igen, mint Kati, 
Éva és Marika - jött a válasz kánonban. Nem 
kellett memorizálnom, csak néha elővettem 
a „zsebemből” a KÉM-et, és máris volt neve 
a „gyereknek”. 

- Ez ahogy egymás mellé sorba leültek, az szü-
letési sorrend is? 
- Igen - vágják rá egyszerre, aztán mutatják hol 
lenne a negyedik szék - Zsuzsa helye - a sor-
ban, aki a hosszú út miatt most lemondott a kö-
zös kiállítás megnyitójának élményéről.  
- Zsuzsa közel 50 éve már Siófokon él család-
jával együtt - kezdi húga, Marika. - Ő is kre-
atív volt, gyerekkorától kezdve mindent csi-
nált odahaza, volt, amikor még a szomszédok-
nak is kosztümöt varrt. Nagyon szép dolgokat 
készített, hímzett és most, hogy nyugdíjas lett, 
mondtuk neki, hogy használja ki a kézügyes-
ségét. Egy alkalommal Siófokra mentünk, az ő 
gyermekeivel egy családi alkotótábort rendez-
tünk, akkor próbálta ki először magát, és telje-
sen meglepődött önmagán is, ami aztán újabb 
löketet adott, hogy tovább fejlessze magát. Az-
óta is különböző internetes oldalakon tájékozó-
dik, könyveket olvas, festékeket vásárolnak a 
lányával, úgyhogy nála most kezdődött el há-
rom éve tulajdonképpen a festészet.
- Éva ön is fest, mint a testvére. Egyszerre kezd-
ték? 
- Nem, nekem szinte egy időben jött a fotózás, 
de az első az írás volt, nem olyan túl régen, egy 
pár évvel ezelőtt kezdtem el a festészetet. Sze-
retem a természetet is fotózni, ez például egy 
bimbós hibiscus, itt pedig a téli változata látha-
tó, de nagyon szeretem a bogarakat is fényké-
pezni, itt ezt a méhecskét úgy kaptam el munka 
közben, hogy bebújtam a fényképezőgéppel a 
virág kelyhébe és akkor fényképeztem le.
- Akkor profi gépe van? 
- Ezt nem mondhatnám, egy egyszerű gépem 
van, olyan közepes minőségű, de szerintem az-
zal is lehet jó képeket készíteni. 
- És a versek? 
- Azok jöttek először, verseket is írok, de ez is, 
mint a fotózás, a gyermekkora vezethető visz-
sza, a testvéreim kérésére. Saját kötetem ugyan 
nincsen, de antológiákban voltam, sőt szer-
kesztettem, most lett készen az ötödik kötet. 
Van egy egyesület, a Magyar Alkotók Nemzet-
közi Egyesülete, annak alapító tagja vagyok, és 
ott is tevékenykedem. Verseket is írok, általá-
ban rövidebbeket, de vannak persze hosszab-
bak, sőt prózát is írok és vannak gyermekver-
seim is. Saját kötetem, mint mondtam nincs, 
de közösen már írtam költőtársammal, több fo-
tóillusztráció a könyvében pedig az én képem. 
Szóval én sok szeletét fogyasztom egyszerre a 
kultúrának. 
- Marika Ön rajzol, fest, és amit egyik testvére 
sem csinál, babákat készít. 
- Nálam először a rajz volt, aztán jött a festé-
szet, majd a babák. A kreativitás kisgyermek-
korban megvolt. Nagyon szerettem babaru-
hákat varrni, mivel a nagyszüleink úri szabók 
voltak, és a nagynénik is varrónők voltak, ezért 
sok babaruhának való anyagot kaptunk tőlük. 
Amikor édesanyánk meghalt, pár évvel ké-
sőbb kezembe akadtak olyan rajzok, amiket ő 
rajzolt az unokáinak, mesekártyákról nagyítot-
ta, kirajzolta, kiszínezte és annyira szép, élethű 
volt, hogy rácsodálkoztam, ez indított el, hogy 
kipróbáljam magamat. Tulajdonképpen családi 
fotókról kezdtem el rajzolgatni, aztán a festést 
is kipróbáltam, a babakészítés tulajdonképpen 
nyugdíjas korom kezdetére tehető. 
- Hogy jöttek a babák? 
- Az egyik rokonunk, Mészáros Anna, aki fes-
tőművész, szobrász szakon végzett, ő készített 
babákat. Ő kapta meg először Magyarországon 

a Népművészetek mestere címet babakészítés-
ből, úgyhogy innen is az indíttatás. Édesanyám 
halála után kaptam félkész babafejeket, amiket 
tanulmányoztam, és utána elkezdtem magam 
is csinálni, majd később testeket, meg ruhákat 
varrtam, hát így kezdődött. Van itt népviseletbe 
öltöztetett baba, a régi korokból, mint ez a be-
tyár, vagy a dolgos parasztemberek, velük azt 
szerettem volna bemutatni, hogy régen hogyan 
éltek, a kenyeret hogy dagasztották a nagyszü-
leim, és a nagymamámat is ábrázolom varrónő-
ként a varrógépe mellett ülve. 
- Akkor nem esett messze az alma? 
- Tulajdonképpen nem. Ugye ő úri szabó volt, 
Polgáron laktak.  Megpróbáltam az otthon lévő 
anyagokból megformázni a nagymamát és rá-
jöttem, hogy nem csak a nagymamához hason-
lít, hanem a nagynénémhez is, meg én is benne 
vagyok. Mellette a falon van egy fotó, ami tu-
lajdonképpen az ő műhelyében volt a falon, azt 
lekicsinyítettem és az alkotásba is beleillesz-
tettem, így pont úgy néz ki, ahogy igaziból ült 
nagymama a varrógép mellett a műhelyében. 
- És a grafitrajzok?
- A grafitrajzaimon főleg a családtagokat örö-
kítettem meg, itt van például Kati nővérem, aki 
gyönyörű lány volt fiatal korában, vagy itt van 
dédnagyapám, aki Polgáron az első állami is-
kola fiú tanítója volt, ő pedig Mészáros Anna, 
akiről beszéltem korábban, a rokon, aki festő- 
és szobrászművész volt. 
- Látva ezt a testvéries csokrot itt a kiállításon 
nem kérdés, hogy ezt kapták, ezt hozták, min-
denki művészvénával lett megáldva.
- Tulajdonképpen a kreativitás az egész család-
ban benne van, mert az unokatestvérek között 
vannak zenészek is, mindenkinek van valami-
lyen művészettel kapcsolatos hobbija - mond-
ja Kati. 
- Kati, Ön az ecset és a festővászon mellett dön-
tött, réges-régi hobbija? 
- Igen, általános iskolás voltam, az első komo-
lyabb rajzom az volt, amikor lerajzoltam a ta-
nító nénit a pad alatt, és nem hallottam, hogy 
felszólít. Ebből nagy balhé lett, magatartásból 
kettes lettem, de anyukám nem szidott le, ő ér-
tékelte a rajzom tökéletességét. Mindig is raj-
zolgattam, aztán volt egy időszak, amikor be-
tegség miatt otthon voltam, akkor kezdtem 
igazán. Amikor nyugdíjba kerültem, a férjem 
meghalt, az egy óriási törés volt az életemben, 
és azt mondtam, nem fogok bekerülni kórház-
ba, elkezdtem hát képeket csinálni Tiszalökön, 
ahol élek. Nemzetközi alkotótáborokban is 
részt vettem 20 éven keresztül neves festőmű-
vészekkel, ők is elismerték a munkáimat. Sokat 

tanultam tőlük, jó volt velük dolgozni.  
- Mit fest meg, mindent, ami az útjába kerül?
- Építésztechnikus vagyok, az épületek jönnek 
be nekem, egy festőművész barátunk Egerből 
biztatott arra, hogy csináljam, mert van hoz-
zá affinitásom. Olyan épületeket szeretek fes-
teni, ami technikás, nemhiába, a szakma köte-
lez, így én ezeket választottam. Szeretem fes-
teni az épületeket, a vizet, hisz ott élek, ez az 
én világom.
- Melyikőjük a legtehetségesebb a családban?
- Nem könnyű kérdés. Ilyenekre még nem is 
gondoltunk, meg nem is szoktunk ilyenekről 
beszélni, inkább egymást segítjük, és tanácsot 
is szoktunk kérni, ha valamit készítünk, akkor 
rögtön megosztjuk egymással, és akkor véle-
ményeztetjük a többiekkel. 
- Kritikusok egymással?
- Igen, el szoktuk küldeni egymásnak a képe-
inket, kikérjük a másik véleményét, de van, 
hogy felolvasom a többieknek a verseimet és 
elmondják, hogy mit gondolnak róla - mond-
ja Éva.   
- Közös nyelvük a művészet, ezt is jelentheti, 
hogy jó testvérek? 
- Igen összetartó családból származunk, és ez 
köszönhető édesanyánknak. Mindig összetar-
tottunk, nem múlik el úgy hét, hogy ne telefo-
nálnánk egymásnak legalább 2-3 naponta, és ez 
a mai napig így van.
- Szokták egymást megajándékozni saját készí-
tésű alkotásokkal, tárgyakkal, versekkel?
- Nem igazán, bár egy-két alkotás gazdát cse-

rélt közöttünk - mondja Marika. - Én például 
nem adtam még nekik babákat, ugyanis nem túl 
sok van, és ha kiállításra kell vinni, akkor jó, ha 
együtt vannak a dolgaim.  
- Büszkék egymásra? 
- Szerintem igen büszkék vagyunk, hogy ne 
volnánk büszkék, meg felnézünk egymásra. 
Mindenkinek a sikere a mi sikerünk is - mond-
ják kánonban.
- Egy kicsit csodabogarak a művészvilágban, 
hogy így együtt négyen lányok és mindenki ért 
valamihez?
- Tulajdonképpen nem hallottunk még arról, 
hogy négy testvér mindegyike egyszerre ha-
sonló dolgokat csinálna. Nálunk a közös a fes-
tészet, azon kívül mindenkinek van még vala-
mi más is. Kati, aki a közös kiállításunkon fest-
ményeit mutatja be, például írogat gyermekme-
séket is. 
- Ki a menedzser a családban, hiszen azért ezek 
a képek, ezek az anyagok nem vándorolnak ma-
guktól egyik művelődési házból a másikba.
- Én azt gondolom, hogy Marika. Igen, ő a leg-
fiatalabb, ő csinálja - mondja Éva. 
- Igen én vagyok, a férjem pedig a legnagyobb 
segítőtársam, ő vezeti a gépkocsit, ő segít pa-
kolni, szállítani bennünket egymáshoz, nekünk 
ő a támaszunk - veszi át a szót Marika. 
- Akkor neki, a férjének járna most itt az ötö-
dik szék? 
- Igen, neki járhat az ötödik szék. 

berta 

Az Ugró nővérek világa
Verstől a festményig, babától a fotóig - felsorolni sem egyszerű, hányféle alkotás köthető az Ugró nővérek nevéhez. A magyar kultúra napja al-
kalmából nyílt meg Tiszaszederkényben az év első tárlata. Katalin, Éva, Zsuzsánna és Mária immár harmadik közös kiállításukat szervezték meg. 
A tárlatot Szoboszlai Józsefné - régi barátjuk és egykori szomszédjuk - nyitotta meg, aki hosszú ideje csodálja tehetségüket és támogatja művé-
szetüket. A közös gyűjtemény nyitányán zenével és dallal köszöntötte az alkotókat a család egyik zenésze. Ünnepi beszédében az Ugró nővérek 
munkáját méltatta Mátyás Zoltán, a Derkovits Művelődési Központ igazgatója, aki egy-egy virágcsokorral is köszöntötte az alkotókat. A Mi vi-
lágunk című kiállítás február 25-éig látható a Tiszaszederkényi Művelődési Házban. 

venna
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A négy nővérből három, balról jobbra: Éva, Katalin, Mária.



Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt, vagy 
csak kellemes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kér-
jük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu e-mail címre. Hivatko-
zásként tüntesse fel a kép alatti számsort. 

Január 22., csütörtök

A szerdai adás ismétlése

9:00 HétHatár: Három oltás kell az oltási igazolványhoz - Új 

év, újrakezdés?  - Élelmiszerárstop - Központi felvételi szom-

baton - Sportpark a Király közben - Józsa János emlékkiállí-

tás - Fejlesztés a Brassaiban - Foci, kosár összefoglalók

9:15 Hétről-Hétre: A magyar kultúra napja - Az Ugró lányok 

világa - Közbiztonság, városi bűnügyek nyomában - 

 Évértékelés, évnyitás a természetjárókkal 

Január 26., szerda

18.00 Héthatár: Járványhelyzet - SZÉP-kártya - Felvéte-

li eredmények - Tesco gyűjtés - Nyitány a kultúra ünnepén - 

Szárnyra kelt képzelet - Magyarok közt olaszosan

18.15 Hétről-Hétre: Csoportterápia  a színházban - Újévi 

koncert sztárvendégekkel - Fókuszban Tiszaújváros új ren-

dőrkapitánya - Sport 

Január 27., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tisza TV műsora

Akril gondolatok a vásznakon
„Anya, mit fogsz csinálni nyugdíjas-
ként a sok szabadidőddel? Majd fes-
tek.” Ezzel a könnyelmű kijelentéssel 
kezdődött Ádám Kata és a festővászon 
kapcsolata 2016-ban. Harminchárom 
év tanítás után ragadott ecsetet lányai-
nak köszönhetően, akik komolyan vet-
ték édesanyjuk válaszát, és egy festő-
készlettel ajándékozták meg. Ez veze-
tett el a Derkó MiniGalériában bemu-
tatott kiállításig, ahol személyesen me-
sélt nekünk szárnybontogatásairól, szí-
nekről, inspirációról. 

- Mióta foglalkozik festészettel?
- Öt éve mentem nyugdíjba, azóta fes-
tek. Amikor a lányaim kérdésére nagyvo-
nalúan azt válaszoltam, hogy festeni fo-
gok szabadidőmben, akkor még halvány 
gőzöm nem volt a festészethez. Ők kará-
csonyra megajándékoztak egy vászonnal 
és az alapkellékekkel, én pedig rájöttem, 
hogy hoppá, ezt ők komolyan gondol-
ták, úgyhogy nekem is tennem kell vala-
mit. Akkor kezdtem el a Youtube-on Bob 
Ross festőleckéit megnézni, és úgy fes-
tettem az első képet, hogy egy kattintás 
- egy ecsetvonás, így nagyjából elkészült 
egy tájkép. Ezután mindenképpen fejlőd-
ni akartam, ezért elmentem egy jobb agy-
féltekés tanfolyamra. Mindig kinézem, 
hogy milyen technikát szeretnék elsajá-
títani, és így próbálom a tudásomat fej-
leszteni.
- Miért éppen akril?

- A lányom kérésére még annak idején 
megpróbálkoztam a szénnel, szerette vol-
na, ha készítek egy hajót neki, de úgy 
éreztem, ennyi elég is volt belőle. Ezzel 
a szénrajzzal kipróbáltam ezt a technikát 
is, de nem ez az én világom, hanem az ak-
ril. Sokkal színesebben lehet festeni vele, 
és én imádom az élénk színeket, a naran-
csot, pirosat, sárgát, a szénnel számomra 
túl egyhangú képeket lehet alkotni.
- Melyik az a téma, amit a legszívesebben 
fest? 
- Nem nagyon tudnám megmondani, 
hogy melyik téma a kedvencem, mert 
van, amikor virágokat szeretnék festeni, 
van, amikor egy őszi erdő vonz, máskor 
egy modern kép, vagy például egy indián 
nő az, ami a színvilágával megfog. Tehát 
a pillanatnyi érzelmeimtől függ. 
- Honnan veszi az ihletet?
- Rengeteg könyvet, alkotást nézek, az 
interneten is kutakodok, és elképzelem, 
hogy vajon meg tudnám-e az adott képet 
festeni, vagy mi az, amit megváltoztatnék 
rajta. Amikor pedig megszületik az érzés, 
akkor nekiülök és elkezdek festeni. Egy-
szer a lányom megkért, hogy a SOTE in-
tézetnek fessek egy csendéletet, amit ki-
tehetnek a váróterembe. Ez számomra ha-
talmas kihívást jelentett, hetekig gondol-
koztam, hogy mi az, ami igazán nyugal-
mat áraszt. Hosszasan keresgettem hoz-

zá képeket, és végül sikerült kitalálnom, 
hogy kövek, virágok, orchideák lesznek 
a képen. Az első próbálkozásomat bor-
zalmasnak láttam, ezért kimentem a tera-
szomra, ahol egymásra pakolgattam a kö-
veket, megnéztem, hol kell árnyékolni, 
így végül hál’ istennek összejött, és na-
gyon örültek az intézetben is.
- Van még a családban, aki érdeklődik a 
festészet iránt?
- A nővérem is nagyon szeret festeni, 
egymást segítjük, kiegészítjük, tanácsot 
adunk egymásnak. Ami érdekes, hogy ha 
egy témáról sokat beszélgetünk, és kö-
zösen elmélyedünk benne, utána szinte 
ugyanazt a képet festjük meg róla, má-
sabb színárnyalatban. Szerencsére a nyol-
céves kisfiú unokám is nagyon szeret fes-
teni, nagyon kreatív, szoktam kicsit taní-
tani is.
- Miért szeret festeni?
- Mert nagyon megnyugtat. Amikor fes-
tek, a tévémen tájképeket kapcsolok, halk 
zene megy közben, és gyakorlatilag sem-
mi más nem érdekel. Teljesen kikapcsol, 
ami nagyon fontos ebben a mai rohanó vi-
lágban.
Az „Akril gondolatok” című kiállítás feb-
ruár 28-áig látogatható a Derkovits Mű-
velődési Központban.

Venna

Beszédíró pályázat
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot 
hirdet tiszaújvárosi középiskolások és tiszaújvárosi lakóhely-
lyel rendelkező főiskolások, egyetemisták számára a március 
15-i ünnepi beszéd megírására és elmondására.

Kritériumok: 
Számítógéppel írt és szerkesztett szöveg, az alkotó nevének, 
címének és elérhetőségének feltüntetésével. 
Időtartam: 5 - maximum 8 perc. 

Díjazás: 
I. helyezett: 50.000 Ft - a beszédet az alkotó a városi ünne-
pi megemlékezésen, a Március 15. parkban a Petőfi-szobor-
nál mondja el. 
II. helyezett: 30.000 Ft 
III. helyezett: 20.000 Ft 

A pályázat benyújtásának helye:
Mátyás Zoltán igazgató 
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 
Szaniszló László intézményvezető 
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. február 11. 
Egyéb információ Baloghné Gulyás Erika művelődésszerve-
zőtől kérhető az 542-005-ös telefonszámon.

Emlékkiállítás
Józsa János emlékkiállítása látható a Városi Kiállítóterem-
ben február 18-áig. A tárlaton a Derkovits Művelődési Köz-
pont egykori és jelenlegi igazgatója, Czikora János és Má-
tyás Zoltán köszöntötte a látogatókat. Kormos Dénes kuta-
tó-fejlesztő szakpedagógus nyitó beszédében méltatta a mű-
vész munkásságát és megemlékezett életének meghatározó 
állomásairól. 
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Ádám Kata

Az akril élénk színvilága változatos alkotásoknak nyújt táptalajt.



8. � Rendezvények 2022. január 20.



A tiszaújvárosi háziorvosi praxisok COVID-19 elleni oltóanyaggal történő oltásának ütemezése

Háziorvosi praxis megnevezése Oltást végző orvos neve Oltási nap Oltás időpontja Oltás helyszíne
VIII. számú háziorvosi körzet
III. számú háziorvosi körzet

Dr. Szurdoki Virág
Dr. Kébel Zsolt

2022. január 21. (péntek) 14-18 óra Háziorvosi rendelő
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 13.

VIII. számú háziorvosi körzet
III. számú háziorvosi körzet

Dr. Szurdoki Virág
Dr. Kébel Zsolt

2022. január 22. (szombat) 10-18 óra Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Fiziko- és Balneoterápiás Részleg
3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 
2.

II. számú háziorvosi körzet
IV. számú háziorvosi körzet

Dr. Szabó-Maák Sándor
Dr. Csémi György

2022. január 28. (péntek) 14-18 óra Háziorvosi rendelő
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 13.

II. számú háziorvosi körzet
IV. számú háziorvosi körzet

Dr. Szabó-Maák Sándor
Dr. Csémi György

2022. január 29. (szombat) 10-18 óra Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Fiziko- és Balneoterápiás Részleg
3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 
2.

Pályázat civileknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a civil szervezetek számára. 

A pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti rendezvényeit tá-
mogatja, valamint az érintett szervezetek 2022. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- civil szervezetek, amelyeket az illetékes megyei bíróság tiszaújvárosi székhellyel bejegyez-
te, és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
 Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat által lé-
tesített közalapítványtól azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi támogatással a megállapodásban foglaltak szerint 
szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pályázati felhívás mellékletében találha-
tó - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyek tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósá-
gáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített összeférhetetlenség fennáll. 
 
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, működése, amelyek tevékenységi köre segíti bizonyos 
önkormányzati feladatok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek szakmai célokon túl a város hírnevének erősí-
tését, vagy az ifjúság tartalmas szabadidő-eltöltését, illetve a helyi identitás fejlesztését szol-
gálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi kiadványok támogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására nincs lehetőség. 

A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala által 
erre a célra kiadott pályázati adatlapon és a kötelező dokumentumok csatolásával, papíralapon 
nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyom-
tatvány (civil adatlap), illetve a közpénz nyilatkozat, közzétételi kérelem letölthető a www.
ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
 
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
 
A benyújtás határideje:
2022. február 4.
 
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2022. márciusi ülésén dönt. 
 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt, melyben 
szerepel a támogatásra biztosított összeg, a kiutalás feltételei, a felhasználás célja és határide-
je, az elszámolás módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály: 548-
032, 548-066

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. január
Január Helye Ideje Kinek a részére

20. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
24. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étke-

zésmegrendelés
Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők

25. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 8.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étkezés és 
alkalmazott étkezésmegrendelés

26. szerda Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00 - 15.00 Szociális étkezők
Kazinczy Ház I. em. 73/3. 7.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivár-

vány óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezésmegrendelés

28. péntek Gimnázium 7.30 - 12.00 Minden gimnáziumban étkező
31. hétfő Gimnázium 7.30 - 16.00 Minden gimnáziumban étkező

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!

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 

2022. február 1-jétől bérleti üzemeltetésre meghirdeti 
a tulajdonában álló, Tiszaújvárosi Sportcentrumban 

található 2 db büfét.
1. büfé: 
83,12 m2, alapterületű folyamatos üzemelésű, ún. „sportolói büfé”
2. büfé: 
128,34 m2 alapterületű esetenkénti üzemelésű, ún. „rendezvény büfé”

A büfék helye: 
Sportcentrum, 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.

Benyújtási határidő: 2022. január 28.

A pályázattal kapcsolatos további írásbeli információk (pályázat tartalma, szerződéses kötele-
zettségek, elbírálás szempontjai, csatolandó dokumentumok) az alábbi elérhetőségeken kérhe-
tőek:
• személyesen a Tiszaújvárosi Sportcentrumban (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.)
• a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• tel.: 49/542-030

A Tiszaújvárosi  Krónikában  

is megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt a Tisza TV Képújságában

 legalább 5 napra (2500 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
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A Krónika  elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, 

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu



Január 15-én tartotta évzáró, évnyitó ren-
dezvényét a TSC Természetjáró Szakosztá-
lya. Az írásos beszámolót szerkesztőségünk 
is megkapta. Az alábbiakban ebből „sze-
mezgetünk”.

 A 2021 évi tervezésnek nehéz szívvel és nagy 
bizonytalansággal vágott neki a szakosztály 
vezetése, a koronavírus miatti korlátozó in-
tézkedések kiterjesztése különösen megnehe-
zítette a tervezést. 
Túl azon, hogy 2020 novemberében végső 
búcsút vettek a gyalogtúra szakág vezetőjé-
től, a vízitúra szakág vezetője is bejelentette, 
hogy a lejárt mandátumával élve, nem kíván-
ja tovább folytatni a szakág vezetését. A vá-
lasztott vezetőség 6 főre csökkent, munkáju-
kat 13 aktív túravezető segítette. 
A tagi jelentkezéseket július végéig fogad-
ták, a záró taglétszám a nem fizető ovisokkal 
együtt közel 300 fő volt. 
Az elmúlt években a saját bevételeik mellett 
az önkormányzat, a Tiszaújvárosi Sport Club, 
a MOL Petrolkémia Zrt, támogatása biztosí-
totta a szakosztály működésének pénzügyi 
alapjait. 2020 novemberétől 2021 júniusáig 
nem a szándékaik szerint mehettek túrázni, 
így a túrapontok sem gyűltek olyan mérték-
ben, mint az előző években. 
A szakosztály a már megszokott 3 országos 
rendezvény megszervezését tervezte 2021-
ben is.
Júniusban a XVI. Hollós Kupa egyéni tájé-
kozódási túraversenyt Kácsfürdő térségében 
rendezték. Az országos bajnokság első verse-
nye volt, minden versenyző már nagyon vár-
ta a megmérettetés lehetőségét. Tagjaik közül 
38-an vettek részt, a „C” pályán indultak, az 
első helyezést nem szerezték meg, de a máso-
dik és harmadik helyezetteknek járó érmek ti-
szaújvárosiakhoz kerültek. 
A járvány rányomta a bélyegét a júliusban rö-
vidített programmal megrendezett triatlon vi-
lágkupára, így a TTT 40-re is. Az új (önkén-
tes) vízitúra szakág vezetője és a szakosz-
tály tagjai teljes mellszélességgel segítették a 
megrendezését, mind a területtel, mind a fel-
szerelések biztosításával, mind a  személyi 
jellegű támogatással. 
Többször elhangzott, hogy azért nem nő szá-
mottevően a teljesítők köre, mert többen nem 
vállalkoznak az élő Tiszán evezni, nem érzik 
magukban a vízbiztonságot, vagy, mert nem 
biztosak a kormányzásban. Helyt adtak az ag-
godalmaknak, a 7 km-es evezést ki lehetett 
váltani gyaloglással, hogy begyűjtsék a Ti-
sza-sziget végén táborozó pontőröktől az alá-
írást. 76 fő vágott neki a kombinált teljesít-
ménytúrának.
Szeptemberben a Tisza Gátak teljesítmény-
túrát 26. alkalommal hirdették meg. A válto-
zások ide is kihatottak, a szokásos évi Sport-
fesztivált elhalasztották, megrendezése pont 
egybeesett a kerékpáros teljesítménytúrá-
val. Ez azonban nem okozott fennakadást, a 

Sport-Parktól még plusz támogatást is kaptak. 
A túrát ideális időjárási körülmények között 
sikerült teljesíteni a résztvevőknek. Tiszaúj-
városból 79-en indultak, mellettük az ország 
távolabbi pontjairól is jöttek versenyzők. 
2020 elején kérték fel a szakosztály két tag-
ját főszervezőnek a 70. Villamosipari Orszá-
gos Tájékozódási Találkozó, a VOTT terepi 
és városi verseny megszervezésére. A rendez-
vényt 2021. szeptember 10-12 között tartot-
ták Sátoraljaújhelyen és környékén. A szak-
osztály 27 tagja vett részt, vállalt aktív szere-
pet a szervezésben. 
A Városi kalandozás verseny is része volt a 
Sport-Park rendezvényének - halmozták a 
programokat szeptember 4-én. Összesen 14 
csapat, 38 fő kalandozott a városban. 
A beszámoló részletesen taglalja a gyalog-
túrákat. A tavalyi év itt is bizonytalanság-
gal kezdődött, nem tudták előre, hogy mikor 
szervezhetnek buszos túrákat. Úgy gondol-
ták, a Népek Tavaszán már részt vehetnek, de 
nem oldották fel a tiltást. A megyei szövetség 
úgy oldotta meg, hogy egy időtartam állt ren-
delkezése a különböző távok teljesítésre. Ez 
lehetőséget adott arra is, hogy valaki több tá-
vot is teljesíthetett. 
Júniusban nyílt meg a szervezés lehetősége. A 
betervezett program szerint az említett Hollós 
Kupa volt az első program, a következő hét-
végén a Pilis sziklakapuja volt a cél, a piliscs-
évi Pincefalun keresztül. 
Hédinek, az elhunyt szakágvezetőnek két kí-
vánsága volt. Az egyik, hogy végső búcsút a 
hegyen vegyenek tőle, a másik, hogy ha em-
léktúrát szerveznek, akkor ne egy állandó, ha-
nem minden évben más túra legyen az emlé-
kének szentelve. 
Keresztétén is megrendezték a Levendula 
fesztivált, amelyen már szokás szerint részt 
vettek az újvárosi természetjárók.
A 2020-ban elmaradt bujáki túrát július elején 
pótolták, és ezt a túrát nevezték ki második 
emléktúrának. Erre a túrára elkísérték a csa-
patot a Tisza Média munkatársai is. 
Júliusban a zempléni túra nem jelzett útvona-
lon vezetett Boldogkőváraljáról Simára.
Fantasztikus panorámában gyönyörködhettek 
a Börzsönyben.
A dél-dunántúli kéktúra folytatását előre hoz-
ták augusztus végére, ami jó döntés volt, 
szebb időben nem is lehetett volna túrázni. 
Kaposvárról indultak a Zselic látványossága-
inak felfedezésére.
A Sajó-torkolathoz „Értéksétáltak” a városi 
könyvtárral közös szervezésben, az őszt pe-
dig a hét hegy ölelte sátoraljaújhelyi túrával 
kezdték, majd a katonasírokról készültek fo-
tók Bélapátfalva környékén. A színpompás 
őszi erdőt a Cserhát 500-as csúcsairól cso-
dálhatták, majd a Kohász-kéken sétáltak a 
Bükk-fennsíkon.  
A Mikulást is várták, lejárták a karácsonyi 
bejglit, majd a laposüveg „sétáltatása” után 
szalonnát sütöttek Kaszás Józseffel, Kaszá-
val.

Természetjárás a pandémia árnyékában

A 2021-es év legjei
Legnagyobb szerencse: Az özönvíz-szerű eső a pilisi túra után már a buszon ért minket.
Legtöbb résztvevő: Tar-kő emléktúra, 86 fő.
Legnagyobb segítség: Az Ó-Bükkben, amikor egy anyuka ki akarta húzni a sárból a fiát és együtt 
estek bele.
Legmázlistább túraválasztás: Szintén az Ó-Bükki túrán, volt, aki a rövid túrát választotta, 
megúszta néhány esőcseppel, míg a hosszú túrázók bőrig áztak.
Legpechesebb túra: A Bujáki túra, először elmaradt, másodszorra meg lezárták a kilátót, nem 
lehetett felmenni.
Legtöbb médiasztár egy helyen: Szintén a Bujáki túra, ahol több résztvevő nyilatkozott a Tisza 
TV munkatársainak.
Legszuszogósabb szakasz: Börzsönyben a Julianus-kilátóhoz felkapaszkodni.  
Legcsúszósabb útvonal: A Dobozi-oromról lefelé Zebegény felé, amikor láncot alkottunk az 
omladékos hegyoldalon.
Legvarázslatosabb hely: A Zsólyomkai pincesor Sátoraljaújhelyen.
Leghűvösebb hely: Börtönmúzeum Sátoraljaújhelyen.
Legtöbb segítő: 28 fő a VOTT segítők (köszönet).
Legnagyobb előkészület: 280 mikuláscsomag összeállítása.
Legtekergősebb útvonal: A Mikulás túrán a labirintus. 
Legjobb ötlet: Vályi Pétertől, hogy ha már van Bejgli túra, az évadnyitó túra legyen Szaloncu-
kor túra, hisz mindenki azt hoz édességnek.

10. � Természetjárás 2022. január 20.

Erdőn, mezőn.

Kunné Hédire a Szent Anna kápolnánál emlékeztek.

Hárman egy csónakban a turista triatlonon. 

Indulás a bujáki túrára.



Esély sem volt a győzelemre
KOSÁRLABDA. Még várat magára 
a Phoenix első idei győzelme. A csapa-
tunk január 18-án Kecskemétre uta-
zott idegenbeli mérkőzésre, és a hat 
A csoportos játékossal kiálló házigaz-
dákkal szemben ezúttal sem sikerült 
begyűjteni a két pontot. A találkozón 
először léphetett pályára a Phoenix új 
légiósa, Jordan Andrews.

KTE-Duna Aszfalt U23 - Phoenix KK
75-55 

(22-14, 16-12, 19-16, 18-13)

2022. január 18. Kecskemét, Merce-
des-Benz Sportakadémia.
Játékvezetők: Vadász Csaba, Kruk Me-
linda, Káré Gergő.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Drahos Gábor (11), Frikker Marcell (3), 
Bán Tibor (8/6), Gerőcs Roland Bálint 
(3), Asszú Ádám (6). Csere: Drizner Gá-
bor (5/3), Hajdu Boldizsár (-), Taskó Ist-
ván (-), Szabó Norbert (4), Jordan And-
rews (6), Kovács Zoltán (2), Asszú Áron 
(7). Vezetőedző: Siska János.

Szorosan indult a mérkőzés, a csapatok 
fej-fej mellett haladtak, a kezdő negyed 
második felében azonban ritmust váltott 
a Kecskemét, és meglehetősen gyorsan 
eltávolodott nyolc ponttal (22-14). Soká-
ig nehezen jöttek a pontok mindkét olda-
lon a második etapban. Azért voltak biz-
tató pillanatai a játékrésznek; az ötödik 
percben már négy pontig kapaszkodott 
fel a Phoenix. Egészen a félidő hajrájá-
ig sikerült az ellenfél közelében marad-
nia, ekkor azonban ismét lendületet vett 
a Kecskemét, a vendéghibák szaporod-
tak, végül tizenkét pontos lett a lemara-
dás a nagyszünetre (38-26).
A pihenő utáni nagy feladat a felzár-
kózás lett volna, ám a vendéglátók be-
jelentkeztek egy 13-0-s rohanással. Az 
etap derekán végre megérkezett az első 
tiszaújvárosi találat is, és ettől kezdve a 
Phoenix játéka is egyre szebb lett. A hu-
szonöt pontos lemaradást azonban nem 
tudta behozni, de a Kecskemét előnye ti-
zenöt egységre fogyott (57-42).
A záró etapban talán behozható lett vol-
na ez a tizenöt pont, ha marad elegendő 
energia hozzá. Az előző negyed feltáma-
dása azonban felőrölhette az erőt, mert 

tizenkét pontnál közelebb nem kerültek 
Drahosék az ellenfélhez ebben a játék-
részben. 
A meccs hajrájában még több hibával 
játszott a Phoenix, így a Kecskemét to-
vábbi pontokkal fejelhette meg vezeté-
sét. Végül 20 pontos hazai győzelem szü-
letett.
A találkozón nem jöttek a kiemelkedő 
statisztikák a tiszaújvárosi oldalon. Dra-
hos Gábor bizonyult a csapat legjobbjá-
nak 11 ponttal, 6 lepattanóval, 1 szerzett 
labdával, 3 assziszttal és 4 kiharcolt fault-
tal.
Ivkovic Stojan: Mint eddig, most is jól vé-
dekeztünk. Úgy gondolom, hogy védeke-
zésben az egyik legjobban teljesítő csapat 
vagyunk, támadásban még azért van mit 
csiszolni a játékunkon. Ennek egyik oka, 
hogy fiatal a csapat, a másik pedig, hogy 
több fronton is helyt kell állniuk. Fontos, 
hogy jól osszuk be az erőnket. Gratulálok 
a fiúknak a győzelemhez. 
Siska János: Gratulálok a Kecskemétnek 
a győzelemhez, nagyon agresszívan vé-
dekeztek. A védekezésünk nekünk sem 
volt rossz, támadásban még vannak prob-
lémáink. 

Kezdetnek elment

LABDARÚGÁS. A műfüves pályán hideg, ködös időben, 
győzelemmel zárta első felkészülési mérkőzését a felnőtt csa-
pat.

Mint azt egy hete írtuk, a keretben nincs változás, legfeljebb 
annyi, hogy az utánpótlásból a felnőttekkel készül Molnár Dá-
vid és György Kristóf, akik be is mutatkoztak az első edzőmecs-
csen. Sérülés, betegség, illetve egyéb okból Vasilijevic, Herceg, 
Pap, Bussy, Horváth, Kundrák és Lehóczki nélkül kellet csapa-
tot hirdetnie Vitelki Zoltán vezetőedzőnek.
A vendég a Heves megyei bajnokságban jelenleg a 3. helyen álló 
Egerszalók volt. Az első félidőt jól kezdte a hazai csapat, folya-
matosan a vendégek térfelén pattogott a labda, több helyzetet is 
kialakítottak Bartuszék, s kettőből gólokat is szereztek.
A második játékrészben sem sokat változott a játék képe, ám 
egyetlen helyzetét kihasználta az Egerszalók, de további két gólt 
a Tiszaújváros is szerzett.
Összességében - ahogy mondani szokás - idény eleji volt a for-
ma, pontatlanság, koncentrálatlanság jellemezte a játékot, de 
van még idő a javulásra a bajnokság kezdetéig. 

Tiszaújváros - Egerszalók
4-1 (2-0)

Tiszaújváros: 50 néző
TFCT: Galambvári - Molnár M., Gelsi, Mahalek, Tóth S., Ben-
ke, Géringer, Erős, Bartusz, Vitelki, Gottfried
Cserék: György K., Bocsi, Gönczi, Lőrincz, Nagy, Molnár D. 
Gól: Gottfried, Bartusz 2, Lőrincz
Szerdán, lapzártánk után 17.30-tól a csoporttárs Hajdúszobosz-
lóval mérkőzött meg a csapat idegenben, majd szombaton a Put-
nok gárdájához látogat a Tiszaújváros.

Hat tiszaújvárosira szavazhatunk a döntőben
Négy tiszaújvárosi sportemberre, és két csapatra szavazha-
tunk az Észak-Magyarország és a Borsod Online Borsod - 
Abaúj - Zemplén megye Év sportolója játékán, melynek tét-
je, hogy kik legyenek a 2021-es esztendő legnépszerűbb me-
gyei sportolói, csapatai, edzője, kik kapják a meghirdetett 
hét kategóriában a közönségdíjakat.

A szerkesztőségek kezdésként mind az utánpótlás leány, fiú, 
csapat, mind a felnőtt női, férfi, csapat és edző kategóriában 5-5 
jelöltet állított, köztük nyolc tiszaújvárosival, amelyhez további 

jelöléseket tehettek az olvasók január 6-án délig. Az ekkor kiala-
kult mezőnyre lehetett szavazni a választás első körében, vagy-
is az elődöntőben január 17-én 12.00-ig. Ennek zárultával min-
den kategóriában az öt legjobb, legtöbb szavazatot kapott jutott 
a fináléba.
A szavazás eredményeképpen sajnos Horváth Maja és Lehmann 
Tibor elvérzett, de hat kategóriában továbbra is érdekeltek va-
gyunk.
A döntőben mind a hét kategóriában öt-öt sportolóra, csapatra, 
edzőre lehet voksolni 2022. január 26-án (szerda) 12.00-ig. Sza-
vazni kétféleképpen lehet: a Borsod Online-on (boon.hu) vagy 

az Észak-Magyarországból kivágott szavazószelvénnyel, ame-
lyet az Észak-Magyarország szerkesztőségébe kell eljuttatni 
(3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3.).

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
Év sportolója mezőnye

Utánpótlás leány
Bragato Giada (kajak-kenu, TKKSE)

Haraszin Linda (öttusa, SPC)
Herendi Gréta (vívás, DVTK)

Kelemen Adél (cselgáncs, DVTK)
Tóth Anna (atlétika, MISI )

Utánpótlás fiú
Böszörményi Bendegúz (kajak-kenu, BÖVA)

Sáfrány Péter (cselgáncs, MVSC)
Soltész Péter (kajak-kenu, VCT)

Szegi Zsombor (kajak-kenu, TKKSE)
Zurai Rajmund (birkózás, DVTK)

Utánpótlás csapat
DVTK Jegesmedvék U21 (fiú jégkorong)

DVTK U13 (fiú labdarúgás)
Miskolci Sportiskola U18 (leány atlétika)

Swimming PC U11 (leány laser-run)
Tiszaújvárosi TK UP1 (leány triatlon)

Felnőtt női
Gercsák Szabina (cselgáncs, DVTK)

Guzi Blanka (öttusa, SPC)
Medgyessy Dóra (kosárlabda, DVTK)

Nagy Kinga (vívás, DVTK)
Sztankovics Anna (úszó, MISI)

Felnőtt férfi
Bényei Bálint (sportlövészet, Miskolci VSE)

Bodonyi András (kajak-kenu, DVTK)
Kohári Szabolcs (atlétika, DVTK)
Lehmann Csongor (triatlon, TTK)
Spéth Norbert (muaythai, DVTK)

Felnőtt csapat
DVTK (női kosárlabda)
Hadik Rally Team (rali)

Miskolc AFT (amerikai futball)
Tiszaújvárosi TK (férfi triatlon)

Vegyész RC Kazincbarcika (férfi röplabda)

Edző
Bartha Ákos (cselgáncs, MVSC)

Fázold Henrik (öttusa,  PC)
Krucsay József (kajak-kenu, TKKSE)
Révész Zoltán (kajak-kenu, BÖVA)

Toronyai Miklós (röplabda, VRC Kazincbarcika)

A mérkőzésen pályára lépett a mindössze 15 éves Molnár 
Dávid (a labdával) is, aki jó benyomást keltett. 

A Lehmann és Sinkó-Uribe testvérek alkotta csapat meg-
védte országos bajnoki címét.

Bragato Giada (elöl) éremhalmozó volt a tavalyi esztendő-
ben.

Január 9-én megérkezett a Phoenix új 
légiósa, Jordan Andrews (balra), akit 
Gerőcs Bálint fogadott a repülőtéren. 
A center a Kecskemét ellen mutatko-
zott be, és 6 pontot szerzett.

A kép tavalyi, de Siska Jánosnak most is volt mondanivalója.

Sport � 11.2022. január 20.
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