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Tiszaújváros hetilapja

Eltűnt a cukor, a liszt

A hétvégén döntött a kormány a jelenleg érvényben lévő ársapkákról. Az alapvető élelmiszerekre és az üzemanyagra vonatkozó árstopot három hónappal, december 31-ig meghosszabbította. Csakhogy a boltok polcairól
eltűntek az árstopos élelmiszerek. Hiába a hatósági ár, az ársapkás termékek már nyitáskor elfogynak. Kerestük az üzletek vezetőit, de nem nyilatkoztak a témában és írásos közleményt sem adtak. Cikkünk a 3. oldalon.

Tizenegy év után ismét megszámlálnak
Magyarországon először 1869-ben
volt népszámlálás, az idei lesz a tizenhatodik a cenzusaink történelmében. Mindenkit összeírnak, aki
Magyarországon él, vagy 12 hónapnál rövidebb ideig tartózkodik
külföldön. A kérdőívet azoknak a
külföldi állampolgároknak is ki kell
tölteniük, akik több mint 3 hónapja
tartózkodnak Magyarországon.
A legutóbbi, 2011-es összeíráshoz
hasonlóan lehetőségünk lesz interneten keresztül is kitölteni a kérdőívet.
Ezt az október 1. és 16-a közötti két
hétben, levélben kapott belépőkód
segítségével tehetjük meg. Ha ezt
elmulasztjuk, akkor úgy, mint régen,
kopogtatni fognak ajtónkon a kérdezőbiztosok.
- Október 17-étől kezdődik a számlálóbiztosoknak a terepmunka - mondja
dr. Kardos András aljegyző -, és a kérdésekre kötelező válaszolni. Vannak
bizonyos kérdések, melyek különleges személyi adatokra vonatkoznak,
mint például vallásra, nemzetiséghez
tartozásra vonatkozó kérdések, amelyekre nem kötelező válaszolni, de
ezeken kívül egyébként minden másra igen.
A kérdőíven a korábbiakhoz képest
egy új kérdés is megjelent. Míg régebben, például a száz évvel ezelőt-
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XL. évfolyam, 38. szám

Ülésezik
az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete
2022. szeptember 29-én, csütörtökön 10 órakor ülést
tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek - kiemelt fejlesztési területté nyilvánított - több
részterületére szóló módosítása partnerségi egyeztetésének lezárására
3. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatói (magasabb vezető) álláshelyének betöltésével
kapcsolatos döntésekre
4. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet gazdasági igazgatói (magasabb vezető) álláshelyének betöltésével kapcsolatos döntésekre
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra, valamint a pályázatok
elbírálási szempontrendszerének módosítására
6. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására,
valamint lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításának támogatására
7. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonában lévő szociális bérlakásokkal és szolgálati jellegű lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár Tiszaújváros Települési Értéktárral kapcsolatos tevékenységéről
9. Tájékoztató a polgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról
Kérdések

Fenyőfák kerestetnek

Az idei lesz a 16. népszámlálás. Kis képünkön Tóth Péter, a KSH tanácsadója.

ti kérdőíveken arról érdeklődtek,
tudnak-e az emberek írni és olvasni,
mostantól már a digitális jártasságunk
felől fognak érdeklődni.
- Az új kérdés arra vonatkozik, hogy
mire használják az emberek az internetet - mondja Tóth Péter, a KSH
statisztikai tanácsadója -, végeznek-e
például online ügyintézést, vagy vásárolnak-e interneten keresztül. A másik
érdekessége az idei népszámlálásnak,
és ami nagyon aktuális, az energiahatékonyságra vonatkozó kérdések. Ebből majd nagyon fontos információkat
fogunk megtudni arra vonatkozóan,
hogy milyen lakáskörülmények kö-

zött élnek például a kisgyermeket nevelő háztartások, vagy az egyedül élő
idős emberek. Mindezek a kérdések,
és a kérdésre adott válaszok segítik
majd a döntéshozók munkáját például
a lakásfejlesztési támogatások terén,
illetve az energetikai, lakásfejlesztési
korszerűsítési pályázatok kiírásához
is egy megbízható támpontot fognak
nyújtani.
A népszámlálásról szóló törvény szerint mindenki számára kötelező az
adatszolgáltatás. Aki nem válaszol a
kérdésekre, azt 200.000 forintig terjedő bírsággal sújthatja a kormányhivatal.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2022. évi
adventi rendezvények színvonalas lebonyolításához
keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló,
formás, egyenletes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között a városi közintézmények,
Tiszaújváros közterein történő felállítása, feldíszítése
céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik
meg: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@
tujvaros.hu. A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a méretük, formájuk megfelelő és
kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

2. � Sokféle

Parkolók, hajléktalanok, forgalom

Folytatódtak a képviselő-testület
lokálpatrióta frakciójának utcafórumai. A múlt héten Pap Zsolt és
Hok Csaba várta a körzeteikben
lakókat egy kötetlen beszélgetésre.
Szerda délután a 6. számú választókerületben a Napsugár Bölcsőde
melletti parkban várta Pap Zsolt alpolgármester, a városrész képviselője
a kéréseket, kérdéseket, javaslatokat.
- Nem számítok túl nagy részvételre mondta. - Ennek két egyszerű az oka
van. Az egyik, hogyha körülnézünk,
nem csak itt a körzetben, hanem az
egész városban, akkor látjuk, hogy
Tiszaújváros alapvetően rendezett,
nagy megoldandó problémákkal nem
találkozunk. A másik ok, hogy itt
élek, jövök-megyek a városban, sokan megszólítanak az utcán, a boltban vagy akár a piacon. Elmondják az
ötletüket, javaslataikat, építő kritikáikat. Így mondhatom, napi kapcsolatban vagyok a lakossággal. Legutóbb
például a Bolyai köz 2.-nél lévő parkoló okozott gondot. Itt a katasztrófavédelem kérte, hogy legyen az épület
mellett egy terület, ahol tilos megállni, amire a magasból mentéshez van
szükség. Ez azonban parkolóhelyeket
vett el, amit nehezményeztek a lakók.
A kérésre reagálva az érintett parkoló
mögötti területen alakítottunk ki parkolókat.
Időseknek való kondiparkot, parkolófelújítást, és a zavaró randalírozás

Pap Zsolt jogosnak tartja a kéréseket.

Sötét

Ezzel a rejtvénnyel folytatjuk szeptemberi sorozatunkat.
A megfejtéseket október 4-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út
16. címre.
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Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 25-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd szeptember 26-tól (hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) 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.
Hok Csaba választókerületében is vannak megoldásra váró problémák.

megszüntetését kérték a lakók.
- A jelzéseket jogosnak találom - reagált Pap Zsolt a kérésekre. - A kondipark megvalósítható. A Mátyás
király út végén és az Örösi út elején
lévő parkoló valóban rossz állapotban
van, megsüllyedt, megrepedezett. Azt
fel kell újítani. Szintén ezen a területen, a parkoló melletti füves területen
a hajléktalanok hangoskodással és
rongálással zavarják az itt lakókat.
A felháborodásuk jogos, ezért az ott
lévő padokat elszállítjuk, kitisztítjuk,
rendbe rakjuk a területet és a közterület-felügyelet segítségével folyamatosan ellenőrizni fogjuk.
Nem sokkal később az Árpád úti fajátszótéren Hok Csaba várta a körzetében élőket. Érkeztek is a lakók,
mindenki hozott magával egy kérdést
vagy egy megoldandó problémát.
- Az Árpád út 14. szám mögötti parkoló úgy meg van süllyedve, hogy
nyáron egy nagyobb esőzés után
tengeren kell átkelnünk, télen pedig
korcsolyapályává alakul - mondja Badonics Sándorné. - Ez az autósokat is
zavarja, mert nem tudnak odamenni
a kocsijukhoz, a korcsolyapálya pedig mindenkit, mert elcsúszunk rajta.
Ha jobban megnézzük, a csapadékvíz-elvezető magasabban van, mint
az aszfalt, ez okozza a problémát. A

kérésemre azt a választ kaptam, hogy
már megvan a megoldás, hamarosan
megoldódik a probléma.
Járda- és útjavítások, a Deák tér rendbetétele, az iskolaidőben megnövekedett autósforgalom a házak között.
Ezek a problémák is felmerültek.
- A Deák téri bekötőútnál több aknafedél megsüllyedt, ezeknek a javítása
már elkezdődött - nyilatkozta lapunknak Hok Csaba. - A parkolóból bevezető, úgynevezett tipegő járda állapotát kifogásolták a lakók. Van ahol
nincs alatta alap, ezért egy-egy része
lesüllyedt, balesetveszélyes. Gondot
okoz a nagy forgalom az iskola miatt,
főleg reggel és a délutáni időszakban
tele van a parkoló és a munkából hazatérő lakók nem tudnak leparkolni.
Igyekszem felhívni az autósok figyelmét arra, hogy ne kanyarodjanak be
a házak közé, mert megnehezítik nem
csak mások, de a saját közlekedésüket
is. Mivel én nagyon ritkán ülök kocsiba, és akik ismernek, tudják, hogy
többnyire kerékpárral közlekedem,
ezért sokszor állítanak meg a lakók
és elmondják az észrevételeiket. Ezek
a felvetések nem új keletűek, mint
ahogy a kukázókkal is folyamatosan
baj van. Azon dolgozunk, hogy minden kérésre találjunk megoldást.
ema

Gyógyszertárak nyitvatartása
Hétköznap Szombat Vasárnap
8-17
8-12
Arany Sas
Borostyán
8-17
8-17
8-12
Remény
Tisza
8-20
8-20
8-15

Egyházi hírek

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék a szokott időben lesznek: kedd,
csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 08.30. Vasárnapi szentmise: 11.00.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap
Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Október 2., Sajószöged templombúcsú.
Október 7. 17.00: „Erőtér” előadássorozat következő
előadása: „Mária tiszteletünk háttere”. Előadó: dr. Dolhai Lajos rektor, teológiatanár. 18.00 előesti szentmise és
körmenet.
Október 8., Tiszaújváros templombúcsú.
Október 22. Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra. Jelentkezési határidő: október 12. szerda 13.00. Útiköltség
4 500 Ft.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap 08.00 - 18.30.
A plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00 - 13.00,
csütörtök, péntek: 15.30 -17.30.

Görögkatolikus
Pénteken 7.45 Szent Liturgia. Vasárnap 10.00 utrenye,
11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.

Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Szeretetvendégséggel egybekötött hittanévnyitó, családi istentisztelet: vasárnap 16.00 óra.
Sajószöged
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 09.00 óra.
Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Fekete Jánosné, Terike néni

(szül.: Pintér Terézia Irén)
2022. szeptember 14-én
életének 84. évében elhunyt.
A búcsúztató szentmise
2022. szeptember 23-án (péntek) 17 órakor lesz
a tiszaújvárosi római katolikus templomban.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Tördelőszerkesztő: Mészáros Attila l Szerkesztőség: 3580
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Hová tűnt a cukor, a liszt, az olaj?

Reggel fél nyolckor az egyik helyi boltban állok sorban a kasszánál egy kiló kenyérrel, amikor az előttem álló hölgy cukor után érdeklődik az eladótól. Hamar
kiderül, hogy a kristálycukor reggel hat
óra után elfogyott, már nyitáskor sorban álltak érte a vásárlók. A téma lassan
mindennapos.
Se liszt, se cukor, se étolaj. A boltok polcairól eltűntek az árstopos élelmiszerek. Hiába a hatósági ár, az ársapkás termékek már
nyitáskor elfogynak. Kerestük az üzletek
vezetőit, de nem nyilatkoztak a témában és
írásos közleményt sem adtak.
- Összesen öt boltban jártam, egyetlen kiló
cukrot kerestem, de sehol nem találtam kezdi a történetét Mezei Mária. - Az egyik
eladó azt mondta, amit reggel kaptak, azt
már délelőtt elkapkodták. Egy tiszaújvárosi Facebookos csoportban kértem és kaptam segítséget, így végül a Tescoban tud-

tam venni cukrot. Egyébként havi egy kilót
használok, nem vagyok egy felhalmozó
típus, de emiatt most megvettem két kiló
cukrot is - mondja.
Ennél többet nem is igazán tudott volna
venni Mária, hiszen a mennyiségi korlátozások jelenleg is érvényben vannak.
A boltokban továbbra is két-három kiló
cukrot és lisztet lehet venni, de olajból
sem hozhatunk el háromnál több litert. A
vállalkozókra sem vonatkoznak másfajta
jogszabályok, hiába okoz ez nagy fejfájást
mindennapi munkájuk során. Móré Ilona,
a sajószögedi lángossütő tulajdonosa is elmesélte legutóbbi esetét.
- Tegnap tíz kiló lisztet vittem a kasszához a miskolci Metro áruházban, de rám
szóltak, hogy már itt is csak három kilót
tudok egyszerre megvenni, úgyhogy vis�sza kellett pakolnom - mondja feldúltan
Ilona, miközben egy újabb adag lángos
tésztáját gyúrja be. - Cukorból és lisztből is
ugyanennyit tudtam venni, ez nonszensz.

Két kg kristálycukor árválkodik az egyik áruházi polcon, de nem sokáig.

Készül a lángos. Egy dagasztáshoz két kg lisztet is felhasználnak ebben a lángossütőben.

Mi sokszor tíz kiló lisztet is felhasználunk
egy nap alatt, nyilván attól is függ, hogy
mennyi lángos és palacsinta fogy, de egy
dagasztás két kiló liszt, úgyhogy a három
kiló itt semeddig sem tart. Családostul megyünk bevásárolni, több helyre egyszerre,
mindenki bemegy, és külön fizetünk, ha
egyik helyen nem kapunk valamelyik termékből, megyünk tovább. Volt már, hogy
ránk szóltak, hogy ma már jártunk ebben
a boltban, de muszáj megoldanunk, különben nem lenne nyersanyagom, amiből ételt
készítsek.
Hiába írja elő jogszabály a minimum készletet, ennek ellenére mégis előfordulhat
a készlethiány, aminek több oka is lehet.
Lapunknak Vámos György, az Országos
Kereskedelmi Szövetség főtitkára nyilatkozott.
- Két fő oka lehet annak, hogy nincs cukor
egy bolt polcán - magyarázza az OKSZ főtitkára. - Az egyik, hogy a zárás előtti órákban már valóban elkapkodják a vásárlók.
A másik pedig az, és ez a gyakoribb, hogy

a gyártó nem tud szállítani. A cukorból jelenleg országos hiány van, mert a gyártó
rengeteg problémával küzd, ezek lehetnek
beszerzési fennakadások is, erre sajnos a
jövőben is számítanunk kell. De az egész
kereskedelemnek sok a gondja-baja, hiszen
drágultak a beszerzési költségek, gondoljunk csak az energiaárakra. Az árstop miatt pedig árbevétel-kieséssel is küzdenek,
hiszen a beszerzés sokszor drágább, mint
az eladási ár, ez pénzügyi veszteséget okoz
számukra. Nagyon nehéz a piaci helyzet,
de a kormánynak sem egyszerű, hiszen
nem csak a covid, hanem a háború és az
aszály is negatívan hatott a gazdaságra.
Rossz helyzetben van a kormány, a mezőgazdaság, a gyártó, a kereskedő, és persze
a vásárló is.
A hétvégén döntött a kormány a jelenleg
érvényben lévő ársapkákról. Az alapvető
élelmiszerekre és az üzemanyagra vonatkozó árstopot újabb három hónappal, december 31-ig hosszabbították meg.
venna

Rezsimódosítás a többgenerációs házaknál
A többgenerációs házban élők is nagyobb mennyiségű gázhoz juthatnak
kedvezményes áron a szeptember 9-én
megjelent kormányrendelet alapján.
Ehhez azonban a település jegyzőjétől
hatósági bizonyítványt kell beszerezniük.
A napokban megjelent kormányrendelet
alapján a többgenerációs házak jogosultak lehetnek nagyobb mennyiségű földgáz
felhasználására rezsicsökkentett, kedvezményes áron. Ehhez azonban a település
jegyzőjétől hatósági bizonyítványt kell
kérniük. Augusztus elejétől évi 1729 köbméter földgázt kaphatunk kedvezményes
áron. Ha a 2022 augusztusa és 2023 júliusa közötti időszakban ennél többet fogyasztanánk, akkor a többletért hétszeres
árat kellene fizetnünk. A kedvezményes
ár ugyanis 102 Ft/m3, míg a jelenlegi
piacinak nevezett ár 747 Ft/m3. A kedvezményes mennyiségre felhasználási
helyenként, azaz mérőóránként vagyunk
jogosultak. Ez azt jelenti, hogy ha például
két külön lakásunk van külön mérőórával,
akkor mindkét helyen jogosultak vagyunk
az 1729 köbméter gáz felhasználására
kedvezményes áron.
Mi a helyzet, ha egy épületben több lakás
is található, de ezek gázfelhasználását egy
óra méri - kérdeztük dr. Juhos Szabolcstól, Tiszaújváros jegyzőjétől.
- A társasháznak, lakószövetkezetnek minősülő felhasználók esetében, ahogy eddig, továbbra sincs gond, a műszakilag
önálló lakóegységek száma alapján hatá-

rozzák meg, hogy mennyi gázt fogyaszthatnak el kedvezményes áron. A társasháznak nem minősülő többgenerációs házak
esetében van változás, a kormányrendelet
értelmében a település jegyzőjéhez lehet
fordulni, aki hatósági bizonyítványt állít
ki az önálló lakóegységek számáról. Ezt
az igazolást lehet benyújtani a gázszolgáltató felé, és a következő hónaptól már
lakóegységenként jogosultak a kedvezményes gázra. Fontos kitétel azonban,
hogy legfeljebb négy lakás szerepelhet az
igazoláson.
- Mi szükséges ehhez a dokumentumhoz,
hogyan lehet igényelni a kiállítását?
- A kérelmet személyesen a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, postán, vagy
az ügyfélkapun keresztül e-papíron is be
lehet nyújtani. A kérelem a hivatal honlapjáról letölthető. Az eljárásban kötelező
helyszíni szemlét tartani, mely a hivatallal egyeztetett időpontban történik. Ezzel
kapcsolatosan célszerű a telefonos vagy
személyes egyeztetés a hivatal munkatársaival, elősegítendő a gyorsabb ügyintézést. A hatósági bizonyítványt mindezek
alapján nyolc napon belül állítjuk ki. Fontos hangsúlyozni, hogy a helyszíni szemle célja az arról való meggyőződés, hogy
az ingatlan legalább 2, de maximum 4 - a
vonatkozó jogszabályban, azaz az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.)
Kormányrendeletben (OTÉK) foglaltak
szerinti - önálló lakás rendeltetésű egységgel rendelkezik, valamint, hogy a gázfogyasztás egy mérőóráról történik.
A kiadott hatósági bizonyítvány tehát nem

A hatósági bizonyítványt a kérelem benyújtását követően 8 napon belül adják ki.

a több generáció együttélését hivatott igazolni, hanem azt, hogy az adott ingatlant
úgy alakították ki, hogy abban több önálló
lakás, mint rendeltetési egységek infrastrukturális feltételei fennállnak-e, avagy
sem. A kedvezmény érvényesítése érdekében a kiállított hatósági bizonyítványt a
fogyasztó a szolgáltatóhoz nyújthatja be.
Az ezzel kapcsolatos ügyintézés menetéről, annak részleteiről, az oda esetlegesen
benyújtandó egyéb dokumentumokról a
szolgáltatónál lehet érdeklődni.
A CSOK támogatásból sokan a meglévő
házak emeletén, tetőterében alakítottak
ki új lakásokat. Ebben az esetben fontos,
hogy a földszint és a tetőtér tulajdonosa

eltérő legyen. Amennyiben nincs külön
gázóra, akkor egy felhasználási helynek
minősül a két lakrész. Ebben az esetben
azonban nem kell társasházzá alakítani
az ingatlant, és hatósági bizonyítványra
sincs szükség a jegyzőtől. Elégséges a támogatói okiratot - a CSOK szerződést benyújtani a szolgáltató felé ahhoz, hogy
többet fogyaszthassanak gázból az épületben kedvezményes áron.
Mindezek a gázfogyasztásra vonatkoznak, villany esetében továbbra is felhasználási helyenként, azaz mérőóránként
jár a kedvezményes áron felhasználható
mennyiség.
F.L.

4. � Aktuális

Uszodaváltás a vihar miatt

Eddig csak az iskolai és az óvodai
úszásoktatást tartották a Deák téri
uszodában, most egy kicsit sűrűbb
ott a program. A Sportcentrum
uszodáját bezárták a tetőszerkezet
sérülése miatt, így onnan ideiglenesen mindenkit „át kellett költöztetni” a Tanuszodába. Itt edzenek
szeptember óta a sportegyesületek
versenyzői és itt úszhat heti négy
alkalommal a lakosság is.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub és a Tiszaújvárosi KKSE az a két egyesület,
akik a legtöbbet használják a vizet. A
Sportcentrum uszodája helyett most
a Deák téri uszodával kell beérniük,
mint mindenki másnak, ehhez azonban jócskán át kellett szervezniük az
edzéseket, hiszen a medence kisebb
és úszópálya sincs annyi.

Kevesebb pálya,
kisebb vízfelület
- Pont feleannyi itt a vízfelület, mint
a másik uszodában volt - kezdi Fodor Ágnes, a triatlonklub úszóedzője.
- Hat úszópálya helyett most három
van a medencében, valójában ez okoz
most nehézséget, ezt kell ügyesen beosztani, de nemcsak nekünk, hanem
ugyan úgy mindenkinek, aki használja. Igyekeztünk úgy megoldani, hogy
ne tömegesen legyenek a gyerekek,
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Nyugdíjas
rendőrtalálkozó

A kapitányság előtt a nyugdíjas rendőrök.

Szeptember 14-én rendezték meg a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon szolgált rendőrök nyugdíjas találkozóját.
Ideiglenesen PVC borítást kap a Sportcentrum uszodájának tetőszerkezete.

szét kellett szedni a csoportokat, de
örülünk, hogy tudjuk folytatni az
edzéseket és a felkészülést a versenyekre. Kevesebb edzésnapja lett így
az utánpótlásnak és rövidebb edzéseik vannak, de örülünk, hogy mindenkinek sikerült helyet szorítani mondja az edző.

Kármentesítés
és tervkészítés
A Sportcentrum uszodáját közel 30
sportegyesület használta, lakossági
úszás és úszásoktatás is volt ott, helyette most mesteremberek dolgoznak a tetőszerkezeten.

Hat helyett három úszópályán edzenek a triatlonisták a Deák téri uszodában.

- Még augusztus végén egy hirtelen
jött vihar rongálta meg a tetőt 500
négyzetméteren. Jelen pillanatban a
kármentesítési munkálatok zajlanak
- nyilatkozta lapunknak Gál Csaba,
a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Kft. ügyvezetője. - A sérült tetőrészt
egy szakcéggel eltávolíttattuk és
ugyanaz a cég most egy PVC bevonatot ad az uszoda sérült tetejének,
ezen kívül megjavíttattuk a kazánház
kéményeit. Ez a kazánház látja el a
játékcsarnok, edzőterem, uszoda épületegyüttest meleg vízzel, fűtéssel. A
napkollektorok állapotának felmérése folyamatban van, az a cég végzi,
amelyik telepítette. Szemmel láthatóan hat napkollektor sérült, de ezt pontosan fel kell mérniük, és ezután adnak majd árajánlatot a helyreállításra.
Felvettük a kapcsolatot egy szakértővel, aki a kármentesítési munkákban
is segítséget nyújt, illetve a tetőszerkezet felújítására vonatkozó terveket
elkészíti. Az épület teteje nagy részben be van fedve, ma is jön a cég,
aki ezt csinálja. Némi beázás a viharkár folytán történt, egyébként, ha
az uszoda belső terét nézzük, akkor
nem látszanak különösebb sérülések.
Természetesen a világítást és egyéb
dolgokat át kell nézni. Ez a tervező
feladata, hogy pontosan megtervezze
a tetőszerkezet helyreállítását és az
azon kívüli helyreállítási munkákat mondta a Sportcentrum vezetője.
berta

A résztvevőket dr. Ongai Péter r. alezredes, kapitányságvezető fogadta, végigkísérte őket a rendőrkapitányság
épületében, lehetőséget adva a régi emlékek felidézésére. Dr. Ongai Péter röviden ismertette a rendőrkapitányság munkáját és eredményeit, valamint bemutatkoztak a
jelenlegi vezetők is. Ezt követően a kapitányság nyugdíjas dolgozóit a Tiszaújvárosi Sportcentrumban dr. Fülöp
György Tiszaújváros polgármestere köszöntötte és látta
vendégül egy ebédre és baráti beszélgetésre. A találkozó
rendkívül jó hangulatban telt, a rendezvény szervezője, dr.
Váli Zoltán ny. r. alezredes megköszönte az önkormányzat és a polgármester támogatását és részvételét. A nagy
sikerre való tekintettel a találkozót jövőre is meg kívánják
rendezni.

Rendőrségi felhívás

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt előkészítő eljárást folytat fiatalkorú H.Cs. tiszaújvárosi lakossal szemben. A képen látható (és az eljárásban érintett) kerékpár tulajdonosa nem
ismert, ezért a rendőrkapitányság várja a kerékpár tulajdonosának jelentkezését. A kerékpár piros színű, női vázas
mountain-bike kerékpár, vázán ALPHA és AL-017 feliratok láthatóak. A tulajdonos jelentkezhet a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányságon személyesen, vagy a 06-49/544290 (57-04 mellék) telefonszámon.

A K&H ismét díjazta a Trans-Sped munkáját
Környezetvédelmi fenntarthatóság kategóriában a K&H díjazta a Trans-Sped
munkáját. Az egyszer használatos csomagolástól mentes kiszállítást lehetővé
tevő ZERO kiszállítás mellett több olyan
működési mintát és kezdeményezést vezettek be a cégnél, amely a környezetileg
fenntartható működést szolgálja, így érdemelte ki a díjat.
A K&H hetedik alkalommal hirdette meg a
családi vállalatok kiválósági díjat magyarországi családi tulajdonban lévő vállalkozások számára azzal a céllal, hogy támogassa és elismerje azok hozzájárulását a
magyar gazdasághoz és elkötelezettségét a
társadalom iránt.
A Trans-Sped idén környezetvédelmi fenntarthatóság kategóriában nevezett. A pályázati anyagot a zsűri szakmai meglátásai, és
a pályázati kiírásban megadott értékelési
szempontjai alapján díjazta.
A környezetvédelmi fenntarthatóság kategóriában azt mutatták be a vállalatok, hogy
mennyire elkötelezettek a fenntarthatóság
iránt: milyen tevékenységgel csökkentik a
családi vállalatnál a környezetszennyezést

és a természeti erőforrások felhasználását,
hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy a helyi
közösség, a társadalom tagjainak környezetét megóvják.
A Trans-Sped elhivatott a zöld e-kereskedelem iránt, ami értéket termel és gazdaságos működést tesz lehetővé. A saját
fejlesztésű zöld megoldásaik egyedülálló,
környezetbarát áruszállítást biztosítanak.
A cég küldetésének tekinti a fenntartható
logisztika érdekében tett lépések mielőbbi
bevezetését. Ennek érdekében indította el
ZERO szolgáltatását, amely csomagolásmentes kiszállítást biztosít. A piacon egyedülálló szolgáltatás először a nagytarcsai
fulfillment központjukból tesz lehetővé
csomagolásmentes kiszállítást egyre bővülő területen az e-kereskedelemben aktív
partnereik számára. A szolgáltatás Budapesten, Pest megyében, a tatai, szolnoki
régiókban elérhető, rövidesen pedig a debreceni régióban is elindítják.
A Trans-Sped ZERO kiszállítás környezetbarátabb áruszállítást tesz lehetővé. A szolgáltatás keretében az árukat a Trans-Sped
saját flottája szállítja ki, zárható, többször
használatos ládákban, teljesen csomagolóanyag-mentesen. Ezáltal nem csak a ki-

A ZERO szolgáltatás csomagolásmentes kiszállítást biztosít. Kis képünkön Fülöp Szabolcs,
a Trans-Sped Csoport ügyvezetője a díjjal.

szállításhoz használt kartondoboz, de a térkitöltő anyagok hulladékától is mentesül
az online rendelési és kiszállítási folyamat.
- Célunk az ügyfeleink logisztikai problémáinak feltérképezése és pontos megoldása mellett a környezet védelme és a
fenntartható működés. A Trans-Spednél ki-

emelt célunk, hogy világszínvonalú logisztikai szolgáltatásokat fejlesszünk a magyar
piacra, hogy a vállalatoknak ne kelljen
többé minőségi kompromisszumokat kötni
- mindezt környezetkímélő módon - mondta Fülöp Szabolcs, a Trans-Sped Csoport
ügyvezetője.
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Sikeres évad,
felemás verseny

Simon Ákos fogta a legtöbb halat.

A járványhelyzet idén nem gördített akadályokat a Zabos Géza Horgász Egyesület elé, amely sikeres szezont
tudhat maga mögött. A gazdálkodás stabil, és gyarapodott az eszközpark, a mintegy kétezer fős tagság tehát
elégedett lehet. Kevésbé mondható ez el az évadzáró
verseny 55 résztvevőjének többségéről, mivel ezúttal a
halak fogtak ki jobb napot.
Nyugodt, sima a víztükör szombat délelőtt az Erdészeti
tónál. Időnként nagy csobbanás hallatszik, de nem a halak, hanem a csalik, az etetőanyagok törik meg a csendet.
Egy fiatalember egy körülbelül 20 dekás keszeget emel a
szákba.
- Ez ma az első - mondja rezignáltan másfél órával a verseny kezdete után.
Ivánka Tóth Attila, a Zabos Géza Horgász Egyesület titkára jobb hírekkel tud szolgálni. No, nem a versenyről,
hanem a szezonról.
- A járványhelyzet idén megengedte, hogy az összes tervezett rendezvényünket megtartsuk - mondja. - Taglétszámunk stagnál, hellyel-közzel annyian vagyunk, mint korábban, ami örvendetes, hogy 350 gyermeket számlál az
egyesületünk.
- Mi a helyzet az egyesület által kezelt vizekkel?
- Két éve megfelelő szerződéseket kötöttünk a tógazdákkal, így az elkövetkezendő jó pár évre tisztázódtak a
vízviszonyok. Az állami vizeknél pedig még tart a szerződésünk, így a Sajón és a Tiszán is tovább tudtuk, tudjuk tartani a gazdálkodást. Sikerült nyernünk egy-két jó
pályázaton, így bővíteni tudtuk eszközparkunkat egy
csónakmotorral, egy csónakkal, és egy drónnal. Mindez
Tiszaújváros önkormányzatának hathatós támogatásával
valósulhatott meg, amit ezúton is köszönünk.
- Ejtsünk szót a mai versenyről is. Nagyjából félidőben vagyunk, hogy állnak a horgásztársak?
- Ötvenöt nevezőnk van, de eddig sajnos nem volt kegyes
a víz, egy-két fogás volt csak. Leginkább a finomszereléses horgászok azok, akik valamennyit tudnak fogni.
Jávorszki József „régi motorosnak” számít a vizek mentén, most ő sem elégedett.
Nagyobb keszeg nincs - mondja - most a snecit be tudtam
csalni, azt fogdosom egyelőre. Elvégre halfogásról van
szó - teszi hozzá mosolyogva.
Simon Ákos az ifjúsági mezőnyben nevezett, ő is sneciben
„utazik”.
- Legalább ez jön - mondja, miközben éppen leakaszt a horogról egy aprócska halat. - Most darabszámra is van verseny, úgyhogy az is fontos. Egyébként meg nem érdemes
kivárni nagyobb keszeget, mert több kis snecivel simán
utol lehet érni egy 10-15 dekás keszeget.
Mi az hogy! Ákos végül nem csak kategóriájában győzött,
övé lett a legtöbb halért járó különdíj is.
f.l.

Eredmények

Női: 1. Korcsog Sándorné 2.640 g
Ifjúsági: 1. Simon Ákos 2.920 g
Úszós: 1. Gál Péter 2.440 g
2. Kozma József 2.030 g
3. Csengeri László 1,710 g
Fenekező: 1. Dobos Károly 4,440 g
2. Major József 3,480 g
3. Péter Zoltán 3,200 g
4. Korcsog Sándor 2,570 g
5. Csörsz István 2,410 g
Legnagyobb hal: Dobos Károly 4,440 g
Legtöbb hal: Simon Ákos 230 db

5. � Vegyes

A festés a lélek gyógyszere
Szín-terápia címmel Gyarmati-Nagy
Ágnes tájképeit és csendéleteit felvonultató kiállítás várja az érdeklődőket október 5-ig a Derkó MiniGalériában. A hétköznapokban marketing
asszisztensként tevékenykedő alkotó
öngyógyító céllal ragadott ecsetet,
ma pedig már el sem tudja képzelni
az életét festés nélkül.
- Nekem egy terápia része a festés,
ugyanis régóta pánikbetegséggel és
szorongással küszködöm - mondja
mosolyogva Ágnes, amikor a kezdetekről kérdezem. - Több mint két
évvel ezelőtt voltam egy élményfestésen Kovács Anikónál. Az ő útmutatásai alapján tanultam meg a színkeverés, az ecsethasználat és a különféle
technikák alapjait. Az a két-három óra
teljesen ellazított lelkileg, a foglalkozás ideje alatt megszűntek a napi gondok és a nyomasztó gondolatok. Az
már csak ráadás volt számomra, hogy
a kép is jól sikerült. A festés nyugodt
folyamata fogott meg igazán, ezért
döntöttem úgy, hogy „hazaviszem
magammal” ezt a hangulatot.
- A képein nyomát sem látom a szorongásnak, mindegyik csupa megnyugvás és öröm.
- Mindig örömérzetből alkotok, szomorúságból nem is tudnék. A hétköznapokban - például az öktözködésben
- ugyan nem jellemzőek rám, de festés közben többnyire az élénk színekkel játszom. A sárga különösen nagy
kedvenc, mely pirkadat és alkonyat
formájában rendszeresen visszakö-

Gyarmati-Nagy Ágnes öngyógyító céllal ragadott ecsetet.

szön, ezzel emlékeztetve arra, hogy
minden egyes nap új lehetőségeket
hordoz magában. Nagyon sokat köszönhetek az itt látható képeknek, segítettek kitágítani a világomat.
- Mit mutat meg az első, önállóan elkészített festménye?
- Az első képem egy virágos rétet ábrázol, benne a nyolcéves kislányom
nevével. Hanna a legelfogultabb bírálóm is, mert minden képemre azt
mondja, hogy szép. Szerencsére az
anyukám és a férjem objektívek, és
felhívják a figyelmemet a hibákra is.
Az építő kritika mindig jól jön.
- Hogyan választ témát, és a festészet
mely ága érdekli leginkább?
- Egyelőre még az internetről választok, most még minden kép pusztán
egy-egy kísérlet számomra. Ha szembejön egy ötlet a világhálón, először

alaposan körbejárom azt. Hirtelen jött
érzés által vezérelve még nem sikerült
megfesteni semmit. Most még kell,
hogy érjen a kép bennem, mielőtt felviszem a vászonra, és napokig javítgatom, mire azt mondhatom: minden
részlet a helyén van, tetszik, amit látok. Az is előfordul, hogy nem vagyok
elégedett a munkámmal, olyankor átfestem. Az utóbbi időben rákaptam az
egészen pici vászondarabra készülő
ajtófüggőkre is, de a portréfestés foglalkoztat igazán. Vannak olyan különleges arcok, amelyek szavak nélkül
is rengeteget mesélnek múltról és
jelenről. Fantasztikus lenne, ha egyszer minden segítség nélkül, igazán
jól megfesthetném egy sokat megélt
ember portréját.
Ördögh István

6. � Média
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Ebben a műfajban a legjobb vagyok

Amikor reggeli rádióműsort hallgatok, mindig eszembe jut Howard Stern
neve, illetve egy film címe: Intim részek.
Alapmű azok számára, akik egy kicsit is
érdeklődnek a rádiózás iránt, ajánlom
nekik szeretettel. Bizonyára kiderült az
előző sorokból, hogy én bizony hallgatom reggelente a rádiót. Az is nagyon
érdekel, ahogy megszerkesztik, összerakják ezeket a reggeli showműsorokat.
A közelmúltban testközelből is megtapasztaltam, hogy mi történik a kulisszák
mögött. A Retro Rádióban vendégeskedtünk sulirádiós stábunkkal, ahol volt
szerencsénk találkozni a reggeli rádiózás meghatározó alakjaival, a Bochkor
Rádió Show stábjával. Természetesen,
ha már ott voltam, akkor leültem beszélgetni a főnivel, azaz Bochkor Gáborral.
- Legutóbb 22 éve volt nálad a stábunk,
mennyire emlékszel ránk?
- Annyira, hogy semennyire. De 22 éve te
hol voltál?
- 22 éve? Én még a fasorban se.
- Na, látod! Szóval a fényképek, amiket
mutattatok, azok adtak némi emléket, de
nem nagyon emlékszem. No meg, azért ha
belegondolsz, 22 év alatt volt egyszer-kétszer, amikor meglátogattak bennünket a
stúdióban fiatalok, akik szeretnének rádiózni.
- Ha jól tudom, voltál pénteken Tankcsapda koncerten. Milyen volt?
- Voltam. Egy élmény volt, mert ők tényleg
nagyon jó barátaim. A Tankcsapda dobosa, Tomi, az egyik legjobb barátom. A lányommal mentem, aki már tini, elmúlt 14
éves, ő is nagyon szereti a bandát. Nekem
ez egy baromi jó élmény volt, amikor apa
és lánya elindul egy koncertre. Velünk volt
Háder Gyuri, a szerkesztőnk, Nóri lányomnak a dobtanára is, tehát nekem ez inkább
egy baráti összejövetel volt. A koncert is
baromi jó volt egyébként, picit fáztam, de
ilyen egy októberi koncert. Az elképesztő,
hogy Magyarországon ilyen nyugati szintű
produkciót valaki lábra tud állítani. Egyébként énekeltük, amit tudtunk, tehát jó buli
volt.
- Játszottál esetleg valamelyik dalban?
- Nem. Nézd, én ilyen amatőr basszusgitáros vagyok, tehát otthon a kanapén remekül basszusgitározom, van is egy tök jó
hangszerem. Poénból volt már olyan, hogy
meghívott egyik-másik zenekar, és akkor
felléptem velük, mondjuk egy szám erejéig. A Tankcsapdával is volt ez talán háromszor, amikor az Örökké tart című dalt
játszottuk el közösen. Volt, hogy Ganxsta
Zolee hívott rendszeresen koncertre, akkor ott a Boom a fejbe dalukat játszottam
velük. Régen a Republickal is játszottam,
énekeltem. Tudod ez egy olyan dolog, hogy
három percig popsztár vagy, és ez egy tök

„Akasztják a hóhért.” Rádiós kérdez rádióst.

jó érzés. Ebben inkább a haveri meg a baráti dolog a fontos, nem az, hogy most egy
nagyon nagy zenész lennék.
- Egy bő éve kerültél vissza országos frekvenciára. Milyen érzés ez számodra?
- Nézd, eleve egy nagyon rossz érzés az,
amikor az ember alól megszűnnek rádiók. Nekem ebben már háromszor volt tapasztalatom, és sose jó. Nem mi tehetünk
erről, hanem valamilyen üzleti konstrukció miatt így alakul. Ez egy nagyon rossz
dolog, mert ez az, amit imádok, szeretek,
és szerintem ebben baromi jó is vagyok.
Amikor ezt szüneteltetni kell, akkor ez a
fajta kreatív energia eltűnik, és ez nagyon
tud hiányozni. Maga az érzés, amikor egy
évvel ezelőtt úgymond visszatértünk, az
nagyon euforikus volt. Imádtuk, ugyanakkor nagy nyomás is van rajtunk, mert azt
ne felejtsük el, hogy itt a versenyszférában
dolgozunk. Az elvárás az, hogy hallgatókat
hozzunk, növeljük a hallgatottságot. Persze az emberben ott van ez a nyomás, hogy
ezt teljesíteni kell, a sporthoz hasonlítva
eredményeket kell hozni. Egy új helyen
voltunk, megint egy új zenei formátumba
csöppentünk bele. Illetve megint csak egy
új partnerrel, a Lovász Lacival kezdtünk
el egy műsort. Fontos az, hogy mi jól tudjunk együtt működni. Ti is láttátok, hogy
nagyon sok múlik azon, hogy milyen a kémia közöttünk, hogy jól működjenek a párbeszédek. Minden párbeszédnek, ha több
szereplős egy rádióműsor, van egy ritmusa,
azt mind a két félnek baromi jól kell éreznie. Illetve egy sajátos humora is kell, hogy
legyen a másik félnek, ezek mind nagyon
szépen összejöttek, összeértek. A legfontosabb az, hogy egy év alatt nagyon sikerült
megdobni a hallgatottságot. Azt hiszem,
hogy valami plusz három-négyszázezer
hallgatót hoztunk, ami eszméletlen szám,
és erre nagyon büszkék vagyunk.
- Ha leszűkítjük a reggeli stábot 3 főre, te,
Laci és Gyuri, akkor azt figyelhetjük meg,
hogy három generációt képviseltek. Ez kinek volt az ötlete?
- Ez szerintem nem ötlet kérdése volt, hanem ez teljesen természetesen így alakult.
Én egyébként tök jónak tartom, hogy három generáció képviselteti magát a mikrofon előtt. Egyszerűen azért jó ez így, mert
három nézőpont van, három különböző tapasztalás, életút, mondhatjuk azt is, hogy
bölcsesség, ha ezt egy témára vetíted ki,
akkor az nagyon érdekes tud lenni. A Gyuri
például egy teljesen más zenei ízléssel meg
múlttal rendelkezik, mint mondjuk én vagy
a Laci. A Gyurival mi úgy akadtunk össze,
hogy amikor a Music FM-nél én lehetőséget kaptam, akkor őt örököltem mint szerkesztőt. Annyira jól összejöttünk, stimmelt
a kémia, ahogy gondolkozunk egy műsorról, ahogy mi együtt tudunk a kulisszák
mögött is dolgozni. Ez fantasztikus volt,
egyértelművé vált, hogy a Gyuri meg én,

Stúdiósok a Retro Rádióban.

ha lesz újra lehetőség rádiózni, akkor mi
együtt maradunk. A Lacit nem a korosztálya alapján választottuk magunk mellé,
hanem egyszerűen, mert úgy éreztük, hogy
beleillik ebbe a képbe. Sokkal jobb, ha
különbözik valaki tőlem, mint ha hasonlít
rám. Egy olyan figura kellett, akiről tudtuk,
hogy nagyon alázatos a munkával, van egy
sajátos humora, egy tök kreatív manus, és
egy teljesen új látásmóddal kiegészít bennünket. Ez így állt össze, és szerencsés módon ez három generációt képvisel.
- El tudod azt képzelni, hogy egy diákrádiós csapat rovatot készít a Bochkor Rádió
Showban?
- Én bármit el tudok képzelni, a kérdés az,
hogy mi a tematika, és főleg, milyen a kidolgozás? Itt nyilván a kreatív energia a
fontos, hogy tényleg ez olyan tudjon lenni, ami nemcsak a diákrádiósokat szórakoztatja, hanem azt a bácsit is, aki otthon
ül, azt a fuvarozót, aki 30 éves, és éppen
járja az országot, vagy azt az anyukát, aki
ebédfőzés közben hallgat bennünket, hogy
tényleg annak olyannak kell lennie. Ezek a
rovat dolgok tudod azért nehézkes dolgok,
mert nálunk három rovatszereplő van. Az
egyik Voga, aki teljesen univerzális. Az ő
személyisége, a stílusa, tök mindegy, miről beszél, az egyszerűen szórakoztató. Ott
van a Vályi Pisti, akinek egy autós rovata
van. Azzal az ízes dumájával, a humorával,
egyszerűen zseniális. És ott van Horti Gábor, aki sportkommentátor volt a fényesebb
időszakában, amikor kapott lehetőséget.
- A legendás Horti Gábor…
- A legendás Horti Gábor, és ő például azért
került a radarunkra, mert annyira szokatlan
módon vezetett futballmérkőzéseket, mint
senki más. Nem is annyira a rovat tematikája a lényeg, hanem az előadásmód. A
mi rádiónk személyiségekre épül, illetve a
reggeli műsor személyiségekre épül. Sokszor maga a személyiség az, ami elad egy
témát, és nem fordítva. Tehát ha most sulirádiósokról beszéltél, és ott van egy olyan
karakter, aki olyan szinten egyedi valamiben, mint senki más, akkor bármi elképzelhető. Az, hogy most földolgozunk témákat,
az nekem uncsi, az egy picit ilyen közszolgálati „izé”. Nagyjából ezt tudom válaszként mondani erre. Ezt nagyon nehéz így
látatlanban megmondani.
- Tudjuk, hogy elég merészen választasz témákat reggelente, van olyan dolog, ami neked már nem fér bele egy reggeli műsorba?
- Ó, nekem rengeteg dolog beleférne egy
reggeli műsorba, de azért ne felejtsük el,
hogy szabályokhoz azért kell, hogy tartsuk magunkat. Van egy médiafelügyelet,
akik például meghatároztak dolgokat a
korosztályokkal kapcsolatosan a reggeli
műsorsávban. Tehát például a szexet már
kihúzhatod. Mi eleve nem szoktunk politikai témákhoz nyúlni, mert az sose jó, az
mindig megosztja az embereket. És innen-

től gyakorlatilag bármiről beszélhetsz, ha
jól tudom. A normákhoz igazodnunk kell,
nyilván nem beszélhetünk bármiről ras�szista módon, sértő módon, vallást sértő
módon. Ezeket a szabályokat kell betartani. Amúgy én minden témát szeretek érinteni.
- Mi az, ami a legjobban foglalkoztat napjainkban?
- Engem, mint apukát, igazából a lányom
foglalkoztat. Nemcsak úgy, hogy egészséges legyen, szép legyen és okos legyen.
Tudod, teljesen másképp gondolkozol a
világról, amikor van egy gyereked. Arra is
gondolsz, hogy milyen lesz a világ, majd
akkor, amikor te nem leszel. Milyen lesz a
világ, amikor ő felnőtt lesz? Ilyen dolgok
nagyon elgondolkoztatnak valakit, aki szülővé válik. Most egészen mehetünk akár a
környezettudatosságig is. Tehát amikor ő
lesz 50-60-70 éves, akkor hol tart a Földünk? Nekem van-e dolgom azzal, hogy
neki még egy egészséges bolygója legyen?
Tehát ilyen dolgok elgondolkoztatnak, elméleti szinten. Nyilván nemcsak elméleti
szinten, mert próbálom őt is úgy nevelni,
és olyan témákról beszélgetni vele, ami
őt gazdagítja, és ebbe az irányba viszi. Ez
nagyon foglalkoztat. Amúgy egyébként
baromira érdekel a világ, engem nagyon
érdekel a külpolitika, azt nézem a televízióban, és egyébként foglalkoztat a saját
szórakozásom is. Egyszerűen szeretem jól
érezni magam, nemcsak a munkával törődni. Nagyon fontosak a barátságok, azokat
ápolni, hogy lelki egyensúlyban maradjak.
- Gábor, meddig tervezed még a médiában
tevékenykedést?
- Nézd, amikor én elkezdtem rádiózni, akkor nem gondoltam volna, hogy még öt
évvel később is rádiózni fogok. Abban a
szerencsés helyzetben vagyok, hogy rádiózom pár évtizede, és azért kiderült, hogy
ebben a műfajban a legjobb vagyok. Ezt
most szerénytelenség nélkül mondhatom,
mert szinte minden rádiónál piacvezetők
voltunk. Tehát valamit csak tudok ebben
a műfajban, és ami a legfontosabb, hogy
tökre élvezem. Nem nagyon tűztem ki magamnak olyan célt, hogy ezt öt év múlva
szeretném befejezni, vagy két év múlva.
Egyszerűen, amíg visz a flow, amíg sikeresek vagyunk, amíg nekünk is örömet okoz,
addig akarom csinálni. Ez egy munka is,
ez nemcsak szórakozás, nemcsak kreatív
energia, én ebből is élek. Nem gondoltam
azt, hogy most ki kell tűznöm egy időpontot, hogy mikor fejezem be. A kedvem, az
biztos, hogy töretlen.
Török Márton
Rádió Aktív Sulirádió
Tiszaújvárosi Széchenyi István
Általános Iskola
Fotók: Herczeg Olivér
(Marci ezzel az interjúval nyerte el az „Év
diákújságírója” díjat.)
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Eső után énekszó

Az Énekszó Baráti Kör szeptember 11-én kilencedik alkalommal tartotta meg a Magyar Dal Napja rendezvényét.
A sikeres szereplés érdekében háromnapos felkészítő táborban vettünk részt, melynek megvalósulásáért nagy
köszönettel tartozunk Tiszaújváros önkormányzatának.
Köszönjük a rendezvény megszervezéséhez nyújtott támogatását a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének és
a Derkovits Művelődési Központnak.
Vasárnap délután - a változékony időjárás miatt - sokáig
kérdéses volt, hogy meg tudjuk-e tartani rendezvényünket. Látva az egyre gyülekező nézőközönséget, tudtuk,
nem hagyhatjuk cserben őket. Végül némi várakozás után
döntöttünk a kezdés mellett. És milyen igazunk volt! Ettől
kezdve még a Nap, ha bágyadtan is, de kisütött. A nézőközönség megtöltötte a széksorokat, az előadott dalokat ütemes tapssal köszönték meg. Az ÉBK a műsorban népdalokat és kedvelt fiatal magyar zeneszerzők műveit dolgozta
föl, és adta elő. Nagyszerű érzés, hogy évek óta szívesen
jönnek rendezvényünkre a nyugdíjas egyesület amatőr
dalkörének tagjai. Dalaikkal most is színvonalas szórakozást nyújtottak a közönségnek. Kórusunk tagja, Kissné Virágh Ilona szeretett költője, Király Ilona versét mondta el,
tartalmával kapcsolódva a Magyar Dal Napja üzenetéhez:
„Talán ha több magyar dal lenne hallható, jobban meg- és
elismernénk, amink van.” /Presser Gábor/. A Derkovits
Fúvószenekar tagjaiból verbuválódott csoport első alkalommal szerepelt ebben a formában rendezvényünkön. A
friss ritmusok, a közös éneklés reméljük egy új távlatot
nyitott meg együttműködésünkben. A koncertet a fellépők
és a közönség közös éneklése tette teljessé.
Énekszó Baráti Kör

Tisztelt Látogatóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Derkovits
Művelődési Központ jegypénztárának
telefonszáma megváltozott:
+36-49/548-277

A Tisza TV műsora
Szeptember 22., csütörtök
9:00 HétHatár: Rezsimódosítás a többgenerációs házaknál - Hiányzik a liszt és a cukor - Népszámlálás - Uszoda - Enyhe járványügyi szabályok az iskolákban - Ellenőrzés az utakon - Autómentes nap - Színterápia Évadzáró horgászverseny - Phoenix-kupa

9:15 Hétről-Hétre: Maradnak az árstopok - Utcafórum(ok): Akarsz róla beszélni? - Immunrendszer - Színezd újra! - Karate vidékbajnokság
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Szeptember 26., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Phoenix KK - Budafok bajnoki kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről
Szeptember 28., szerda
18:00 HétHatár: Kultúrházak éjjel-nappal - Idősek hete start - Indul a tűzifaprogram - Celsiusok az állami intézményekben - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Kulissza jubileum - Utcafórum(ok)
- Elkezdődött a kosárszezon - Indul a népszámlálás Akarok egy szakállt
Szeptember 29., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése
Utána a képviselő-testületi ülés ismétlése
18:00 A TFCT - Tiszafüred bajnoki labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

7. � Kultúra

Pataki Jánosra emlékezve
A múltidézés jegyében kezdődött
a 2021 novemberében megalakult
Pataki János Képzőművész Kör
amatőr művészcsoport „Színezd
újra” című kiállításának megnyitója a tiszaszederkényi Óvárosi Kult
Galériában.
Füredi Zsuzsanna művelődésszervező
köszöntötte a teltházas publikumot,
majd Orliczki Frigyes zenei előadását Tóth Ferenc művelődésszervező
gondolatai és Mátyás Zoltán igazgató
megnyitóbeszéde követte.
- Ötvenhat évvel ezelőtt, 1966 augusztusának utolsó hetében a képzőművészeti szakkör tagjainak 46
alkotásából megnyílt a város első
nagyszabású tárlata a Tiszaszederkényi Lakberendezési Áruházban. A
szakkört Pataki János festőművész
vezette, akinek személyisége, kisugárzása és művei óriási hatást gyakoroltak a Tiszaújvárosban alkotó, vagy
innen elszármazott művészek munkásságára - érzékeltette a márciusban
elhunyt legendás piktor városunk kulturális életében betöltött szerepének
jelentőségét a Derkovits Művelődési
Központ igazgatója.
- Ha nagyon tömören kellene megfogalmaznom, milyennek ismertem őt,
csak annyit felelnék: egy igazi egyéniségnek. Ez bizonyára roppant közhelyesen hangzik, amely önmagában

Összecsendült néhány pohár.

végtelenül méltatlan volna János emlékéhez, úgyhogy megpróbálom hos�szabban - emlékezett párás tekintettel
Kormos Dénes, a képzőművész kör
vezetője. - Ahogy a világhoz viszonyult, ahogy engedte magához közel
a tárgyakat, a természetet, az embereket, egészen rendkívüli. Sose viselt
álarcot, sajátságos öltözködése és
megnyilvánulásai nem a modorosság,
hanem a valódi személyisége bizonyítékai voltak. Úgy gondolom, mind
emberként, mind pedig művészként
olyan kisugárzással bírt, amelyből
inspiráció gyanánt biztosan megőriz-

nek egy leheletnyit mindazok, akik
valaha találkoztak vele.
- Ön szerint, ha most itt lehetne közöttünk Pataki János, vajon mit tenne?
- Nagyon jól érezné magát. Őszinte
érdeklődéssel kérdezne és hallgatna
meg minden kiállító művészt az elképzelésükről, biztatná mindőjüket,
és az összes alkotásban felfedezné az
értéket.
A Pataki János Képzőművész Kör
első csoportos kiállítása november
11-ig várja a művészetszerető közönséget.
Ördögh István

8. � Közlemény

2022. szeptember 22.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György polgármester
a 2. sz. választókerület képviselője

Iskolakezdési támogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500
Ft-ot), egyedülállók, gyám által nevelt gyermek esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem
benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön él. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2022. szeptember 30.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés az
őszi szünetben valamennyi, azaz 3 munkanapon (2022. november 2., 3., 4.), a téli
szünetben valamennyi, azaz 7 munkanapon (2022. december 22., 23., 27., 28.,
29., 30., 2023. január 2.), a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 2 munkanapon
(2023. április 6., 11.) keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út
3.), Tiszaszederkény városrészben élők
esetében az „Esély” Napközi Otthonban
(Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető
igénybe helyben történő elfogyasztással.

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre 2022.
október 28., a téli szünetre 2022. december 21., a tavaszi szünetre 2023. április 5.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban,
valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Az Inno-Comp Kft., multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó
társaság Tiszaújvárosban keres

Értékesítési munkatársat
Az alábbi feladatok ellátására keresünk új munkatársat akár azonnali munkakezdéssel:
• vevőkkel történő kapcsolattartás
• vevői igények koordinálása, dokumentálása
• rendelések visszaigazolása
• fuvarszervezés
• export dokumentumok készítése
• számlázás
A pozíció elnyerésére esélyes pályázó:
• szakirányú végzettségű
• tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudással rendelkezik
• kiváló kommunikációs készségekkel bír
• önálló és pontos munkavégzés jellemzi
Előny:
• műanyagiparban, hasonló területen szerzett pár éves tapasztalat
Amit az új kollegának kínálni tudunk:
• folyamatos szakmai fejlődés egy nemzetközi csapatban
• versenyképes jövedelem
• egyéb béren kívüli juttatások
• nyelvtanulási és más képzési lehetőségek
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és Ön megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajzát, motivációs levelét a következő postacímre vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 (49) 542-084 /121 mellék.
Jelentkezési határidő: 2022. október 06.

2022. szeptember 27-én (kedd)
13.00 órától 15.00 óráig fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés
alapján történik, negyedórás beosztással. Az érdeklődők
bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Steinerné Vasvári Éva
kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő
2022. szeptember 28-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati tulajdonú lakótelkek
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Kosztolányi Dezső és Tompa Mihály utcán található lakótelkeket:
Kosztolányi D. utcán lévő lakótelkek
Bruttó
Nettó
Árverési
Terület
Házárverési
S.sz.
hrsz
árverési
biztosíték
(nm)
szám
alapár
alapár (Ft)
(Ft)
(Ft)
1
1493/6
984
40
13 500 000 17 145 000
2
1493/14
700
56
9 600 000 12 192 000
2 000 000
3
1493/17
700
62
9 600 000 12 192 000
4
1493/18
700
64
9 100 000 11 557 000

S.sz.

hrsz

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1493/32
1493/31
1493/30
1493/29
1493/28
1493/27
1493/26
1493/25
1493/24
1493/23
1493/22
1493/21

Tompa M. utcán lévő lakótelkek
Nettó
Bruttó
Árverési
Terület Házárverési
árverési
biztosíték
(nm)
szám
alapár (Ft) alapár (Ft)
(Ft)
774
43
10 100 000 12 827 000
700
45
9 600 000 12 192 000
700
47
9 600 000 12 192 000
700
49
9 600 000 12 192 000
700
51
9 600 000 12 192 000
700
53
9 600 000 12 192 000
2 000 000
700
55
9 600 000 12 192 000
700
57
9 600 000 12 192 000
700
59
9 600 000 12 192 000
700
61
9 600 000 12 192 000
700
63
9 600 000 12 192 000
700
65
9 600 000 12 192 000

Az ingatlanok értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad
licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.
A fizetendő árverési biztosíték összege 2.000.000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap 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 lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges
szerződési feltételek átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató irodájában, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.
tiszaujvaros.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról.
Megtekintés:
a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen (Tompa M. u. 43.
szám) 2022. szeptember 30-án 12:00-13:00 óra között.
Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje:
2022. október 4-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2022. október 5-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában (regisztráció a helyszínen 09.30-tól 09.50-ig).
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Rendezvénynaptár
Tiszaújváros képviselő-testülete novemberben tárgyal-

ja Tiszaújváros 2023. évi előzetes rendezvénytervét.
A www.tiszaujvaros.hu weboldalon megjelenő TISZAÚJVÁROSI RENDEZVÉNYNAPTÁR-ban minden
bejelentett rendezvény helyet kap, a turisztikai szempontból kiemelt rendezvényekről pedig nyomtatott kiadvány készül TISZAÚJVÁROSI PROGRAMAJÁNLÓ
címmel. Kérjük a városi intézményeket, egyesületeket,
civil szervezeteket, egyházakat, magánszemélyeket,
amennyiben Tiszaújvárosban közérdeklődésre számot
tartó rendezvényt szerveznek, illetve a 2023. évi városi
rendezvénynaptárban meg kívánnak jelenni, juttassák el
az erre a célra készített RENDEZVÉNYBEJELENTŐ
LAP-ot a koordinációt végző Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár postacímére: 3580 Tiszaújváros,
Széchenyi út 2., vagy e-mail címre: derkovits@tujvaros.hu. A bejelentőlap személyesen átvehető a Derkovits Művelődési Központban, vagy letölthető a http://
www.tmkk.tiszaujvaros.hu honlapról.
Határidő: 2022. október 3. (hétfő).
Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást
nyújt Tóth Tímea, a művelődési központ munkatársa a
49/548-275-ös telefonszámon.
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
pályázatot hirdet 1 fő

közművelődési szakember

munkakör betöltésére,
3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben, 3 havi munkaidőkeretben, határozatlan időre szóló
munkaszerződéssel.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- városi nagyrendezvényekhez és intézményi programokhoz kapcsolódó szervezői feladatok,
- a közművelődés területén hasznosítható pályázatok
figyelése, elkészítése és elszámolása,
- művészeti közösségek tevékenységének koordinálása,
- az intézmény online felületeinek kezelése.
Munkavégzés helye: Derkovits Művelődési Központ
Pályázati feltételek:
- szakirányú felsőfokú végzettség,
- magabiztos számítógépes ismeretek (MS Office irodai
alkalmazások),
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetenciák:
- kiváló kommunikációs, problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség,
- csapatmunka,
- precizitás,
- empátia, tolerancia,
- önálló munkavégzés,
- terhelhetőség, rugalmasság,
- kiegyensúlyozott, stressztűrő személyiség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
- művészetek terén szerzett jártasság,
- társalgási szintű angol nyelvismeret,
- PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett
szakmai gyakorlat,
- pályázatírásban való jártasság.
A munkaszerződésre a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről hatályos jogszabályai az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az intézmény honlapjáról),
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember
26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember
30.
Az állás 2022. október 3. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004-es telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a derkovits@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 „közművelődési szakember” munkakör megnevezését feltüntetni.
Mátyás Zoltán igazgató

Könyvtári rendezvények
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Lassúak még a lábak
KOSÁRLABDA. Szeptember 16-án és 17-én a Tiszaújvárosi Sportcentrumban rendezték meg a Phoenix-kupát. A házigazdák mellett a DEAC U23, a MEAFC és a
Salgótarján együttese lépett pályára.
- Szándékosan erős ellenfeleket hívtunk meg, két Piros
csoportos csapatot és a Zöld csoport feljutásra esélyes
együttesét - nyilatkozta Lekli József, a Phoenix vezetőedzője. - Mindkét mérkőzés jól szolgálta a felkészülésünket, azt kaptuk, amit vártunk. Agresszív védekezést a
Debrecentől. Megtapasztaltuk ezt a védekezést, és tudjuk,
mennyit kell fejlődnünk ahhoz, hogy mi is eljussunk erre
a szintre. A Miskolc elleni mérkőzésen Steve és Orliczki
Bence nélkül is nagyon jól helytálltunk. Az első két negyedben nem volt meg a kellő tűz, az akarat, amit elvárok a
fiúktól, de utána sikerült változtatnunk, és a következő két
etapot meg is nyertük. Próbáltunk agresszíven védekezni,
de lassúak még a lábak, és ezért kaptunk is rengeteg faultot, sokan kipontozódtak a csapatból, de úgy gondolom,
ez az az út, amin menni kell. Ezt a szintet meg kell tartani,
a sebességben kell fejlődnünk támadásban, védekezésben
egyaránt. Ha ezek a dolgok meglesznek, és a csapat beleteszi a munkát, akkor szép szezon elé nézhetünk.
Eredmények:
Phoenix - DEAC 63-69 (18-14, 15-14, 11-22, 19-19),
MEAFC - Salgótarján 67-86 (11-26, 19-17, 17-26, 20-17),
Phoenix - MEAFC (bronzmérkőzés) 66-77 (12-20, 13-21,
18-16, 23-20), Salgótarján - DEAC (döntő) 80-85 (13-27,
32-8, 15-26, 20-24)

Támadásban és védekezésben is nagyobb sebesség kell.

Három újvárosi
a világbajnokságon
KAJAK-KENU. Három ifjú tiszaújvárosi sportoló is
jogot szerzett arra, hogy képviselje hazánkat a maratoni kajak-kenu világbajnokságon.
Tokajban rendezték meg a maratoni kajak-kenu világbajnoki válogatót, ahol remekeltek a Tiszaújvárosi Kajak-kenu és Sárkányhajó Egyesület ifjúsági korcsoportban induló versenyzői.
Elsőként a Horváth testvérpár, Maja és Kata kvalifikálta magát a vb-re, miután megnyerték a K-2-es (19 km)
számot. Kata másnap rátett még egy lapáttal, és győzött a
K-1-ben (18 km) is, Maja itt 3. lett. A válogatottal tarthat
Szegi Zsombor is, aki a tokaji Soltész Péterrel párban C2-esben (18 km) második lett.
A világbajnokságot szeptember 29. és október 2. között
rendezik a portugáliai Ponte de Limában. Egy nemzet versenyszámonként két egységet nevezhet.

Adtak és kaptak

LABDARÚGÁS. Az FCT utánpótlás csapatai hazai pályán a Pécel és az Encs, idegenben a Sajóvölgye és a Felsőzsolca ellen léptek pályára. A nők szintén hazai pályán
fogadták a Sajószentpéter csapatát.
U19: Sajóvölgye - FCT 4-0 (2-0), U16: FCT - Pécel 2-1
(1-1) Gól: Suhajda P., Novák M., U15: FCT - Encs 0-11
(0-6), U13: Felsőzsolca - FCT 0-9 (0-2) Gól: Csanálosi
B. 4, Czokó N. 2, Bolgár Á., Sipos Á., Hegedűs Z., U12:
Felsőzsolca - FCT 1-1 (0-0) Gól: Suhajda G., Nők: FCT Sajószentpéter 1-2 (0-2) Gól: Tímári B.
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Lehmann Sára döntőzött
TRIATLON - AQUATLON. Az ifjúsági korcsoportos triatlon Európa-bajnokságnak a franciaországi
La Baule adott otthont a hétvégén.
A tiszaújvárosi színeket képviselő
Lehmann Sára bejutott az A-döntőbe, ahol a 29. helyen zárt. Az aquatlon országos bajnokságon a Tiszaújvárosi TK sportolói négy egyéni
és két csapatérmet szereztek.
A pénteki előfutamok során 29 ország
75 sportolója szuper sprint távon (300
méter úszás, 8 km kerékpározás, 2 km
futás) igyekezett olyan pozíciót kiharcolni, mely elég a szombati döntőhöz.
A hattagú magyar leány válogatottban
ott volt Lehmann Sára, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolója is, aki a
3. előfutamban próbálhatott szerencsét. Sára a 9. helyen érkezett célba,
mellyel jogot szerzett arra, hogy ott
legyen a 30 főt számláló A-döntőben. Mint később kiderült, rajta kívül
Pusztai Dóra és Baier Zsófia is jogot
szerzett a fináléra.
A szombati döntőben Lehmann Sára
4:41 perces úszásával a mezőny első
felében jött ki a vízből, de a depóban
sajnos túlfutott a kerékpárján. Ez súlyos másodpercek elvesztegetésével
járt, a rendkívül gyors versenyben
pedig nem tudott felzárkózni az élcsoporthoz. A legjobb magyar a 21.
helyen célba érkező Pusztai Dóra lett.
Eredmények
Leányok, A-döntő (300 m úszás, 8
km kerékpározás, 2 km futás): 1. Léa
Houart (francia) 24:12 perc, 2. Lauren

Lehmann Sára a 29. helyen végzett az A-döntőben.

Mitchell (brit) 24:14, 3. Millie Breese (brit) 24:17, …21. Pusztai Dóra
(magyar) 25:28, …27. Baier Zsófia
(magyar) 26:39, …29. Lehmann Sára
(magyar) 27:16.
*
Az Aquatlon Országos Bajnokságot
Veresegyházán rendezték meg. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói az
úszásból és futásból álló erőpróbán
egyéniben és csapatban is gyűjtögették az érmeket, helyezéseket.
Érmesek:
Felnőtt férfiak (1 km úszás, 5 km futás): 2. Sinkó-Uribe Ábel, 31:40
Junior kcs. (1 km úszás, 5 km futás),
fiúk: 2. Kovács Gyula, 31:23
Ifjúsági kcs. (1 km úszás, 5 km futás),
leányok: 2. Bán Lilla, 39:11
Serdülő kcs. (500 m úszás, 3 km futás), leányok, csapat: 3. Tiszaújváro-

si Triatlon Klub (Filep Zóra, Bartók
Hanna, Tömösközy Hanga)
Gyermek kcs. (300 m úszás, 2 km futás), leányok: 3. Bán Petra. Csapat:
2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Bán
Petra, Juhos Lia, Tömösközy Dalma).

ami azt jelenti, hogy csak az első 400
nevezőt (beleértve a váltótagokat is)
tudják fogadni. Érdemes tehát folyamatosan figyelni a honlapon a „nevezettek” listáját.
A nevezési díj a Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet jóvoltából - a 18 év
feletti nevezők számára - tartalmaz
egy üveg finom bort. A célba érkezők a Sárga Borház Étteremnek köszönhetően egy tányér melegételre is

számíthatnak, és mindenkinek jár az
egyedi befutóérem és a névre szóló
rajtszám.
A IX. Disznókő Tokaj Futókör napján, azonos helyszínen rendezik meg
a Tokaj-Hegyalja Piacot kézműves kiállítókkal és kulturális programokkal,
melynek látogatása ingyenes!
Bővebb információ és nevezés a
www.maratonclubmiskolc.hu oldalon.

Idén is futhatnak Disznókőn

TEREPFUTÁS. A 9. Disznókő Tokaj Futókör elnevezésű terepfutóversenyt október 9-én, vasárnap
rendezik meg Tokaj-Hegyalján,
ahol három egyéni és egy váltószámot kínálnak az érdeklődőknek,
akik október 2-ig nevezhetnek.
A verseny egyedülálló, különleges
környezetben, a „Magyarország legszebb szőlőbirtoka 2017” címet méltán birtokló Disznókő Szőlőbirtokon,
illetve néhány szomszédos dűlőben
zajlik. A futóverseny különlegessége
az erdei utakon átvezető 150, illetve 300 méter szintemelkedésű, igazi
hegyaljai körpálya (5,2 km és 10 km),
a szőlők között vezető útvonal, amelyet „szüreti hangulatban” teljesíthetnek a résztvevők.
A sportbarátok egyéniben a 19,6 km,
a 9,8 km, és a 4,9 km közül választhatnak, de lesz félmaratoni váltó
(4x4,9 km) is. Előnevezés 2022. október 2-án, 12:00 óráig a www.maratonclubmiskolc.hu oldalon. Fontos
információ, hogy helyszíni nevezés
nincs.
A természet védelme érdekében a versenyen létszámlimit van érvényben,

A tavalyi verseny rajtja.

A Sportcentrum eseményei
Szeptember 23. (péntek)
Kosárlabda				 Játékcsarnok
15.30 Phoenix KK - Budafok U20 bajnoki mérkőzés
18.00 Phoenix KK - Budafok felnőtt bajnoki mérkőzés
Szeptember 24. (szombat)

Veszélyben a péceli kapu az U16-osok meccsén.

Az egyéni ezüstérmesek: Kovács Gyula (balra), Bán Lilla és Sinkó-Uribe
(Fotó: magánarchívum)
Ábel.

Kézilabda
16.00 TSC - MVSC női mérkőzés
Labdarúgás
10.00 FCT - Hevesi LSC U13 bajnoki
12.00 FCT - Hevesi LSC U12 bajnoki

Játékcsarnok
Füves pálya
Füves pálya

Szeptember 25. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik Fesztivál			
Füves pálya
U7, U9 csapatok részére		
Műfüves pálya
11.00 FCT - BTE Felsőzsolca			
U19 bajnoki mérkőzés 			
Füves pálya
14.00 Régiós torna			
Füves pálya
U11 csapatok részére		
Műfüves pálya
Szeptember 28. (szerda)

Labdarúgás
16.00 TFCT - Tiszafüredi VSE
felnőtt bajnoki mérkőzés		

Centerpálya

12. � Rendezvények

2022. szeptember 22.

