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Elmaradnak az idősek hete rendezvényei, a járványhelyzet mi-
att idén nem érkeznek határon túli vendégek sem, a szokásos 
programok közül csupán a koszorúzást tartották meg. A Barát-
ság kopjafához 15. alkalommal hozták el az emlékezés virága-
it, hasonlóképp tisztelegtek két egykoron aktív nyugdíjas társuk, 
Danhauser Sándor és Tomorszky Istvánné emléktáblája előtt. A 
szűkkörű, rövid ünnepségen koszorúkat helyeztek el a nyugdí-
jas szervezetek és a város vezetői. 

Az idősek hetét 
törölte a vírus 

Vértanúk napja Százhetvenegy éve, 1849. október 6-án tizenhárom honvédtisz-
ten torolta meg a Habsburg Birodalom az 1848/49-es magyar 
forradalmat és szabadságharcot. A honvédtisztek - Knezić Ká-
roly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, La-
hner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, 
Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Des-
sewffy Arisztid, Lázár Vilmos - korábban az osztrák Császá-
ri-Királyi Hadseregben szolgáltak, s mindegyiküket felségsértés 
és lázadás miatt ítélték halálra Aradon, és ott is végezték ki őket. 
A történelmi emlékezet a magyar szabadságért harcoló 13 aradi 
vértanúként ismeri el a bátor férfiakat. Ugyanezen a napon vé-
gezték ki Pesten az első felelős magyar kormány miniszterelnö-
két, Batthyány Lajost is.
Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap. Tiszaújváros önkor-
mányzata ezen a napon sok-sok éve már néma megemlékezésre 
hívja a város lakosságát a Petőfi szoborhoz. A koronavírus-jár-
vány miatt idén elmaradt az invitálás, de az önkormányzat kép-
viselői, a képviselő-testület néhány tagja, a civil szervezetek és 
az intézmények vezetői néma főhajtással, egy-egy mécses elhe-
lyezésével most is lerótták tiszteletüket a vértanúk emléke előtt.

Térségünkben időközi választást tartanak október 11-én vasár-
nap. Nem volt még hasonló esetre példa ebben a választókerü-
letben. Arról voksolhatunk, hogy a balesetben elhunyt Koncz 
Ferencnek ki legyen az utódja, ki képviseljen bennünket az or-
szággyűlésben. 
 Szerkesztőségünk - ahogyan általában az országgyűlési vá-
lasztások alkalmával - ezúttal is fontosnak tartja, hogy a vá-
lasztók megismerhessék a képviselőjelölteket, ezért mind az 
öt jelöltet megkértük, hogy azonos feltételek mellett az újság-

ban foglalják össze programjukat, mondanivalójukat. A jelöl-
tek közül négyen éltek a lehetőséggel, hogy lapunk hasábja-
in is bemutatkozzanak, róluk a 3. oldalon olvashatnak. Bemu-
tatásunk sorrendje igazodik a szavazólapon található sorrend-
hez. A  Tisza Televízió választási összefoglalóját október 14-
én, szerdán láthatják  a 18 órakor kezdődő műsorban. Minél 
többen menjenek el szavazni, éljenek állampolgári jogukkal! 
Szép vasárnapot! 

Járvány van!
A koronavírus-járvány második hullámában a szerdai ada-
tok szerint 816 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az 
új típusú koronavírus-fertőzést, az elhunytak száma 877 fő-
re emelkedett, az aktív fertőzöttek száma 23088 fő. Lapunk 
4. oldalán részletesen foglalkozunk a tiszaújvárosi helyzettel, 
addig is a fontosabb adatok: 

- 44 Tiszaújvárosban élő igazoltan koronavírussal fertőzött 
beteget tartanak nyilván a hatóságok. 
- A MOL poliol projekt építkezésének területén több mint 
kétszáz munkavállaló koronavírus- tesztje lett pozitív. 
- Városunk iskoláiban két diák és két pedagógus érintett a 
Mezőkövesdi Tankerületi Központ tájékoztatása szerint. 

Kilenc évtized 

Újabb városlakó ünnepelte 90. születésnapját. Balog Sándor 
1930. október 2-án látta meg a napvilágot a Nógrád megyei 
Nagybárkányban. Sanyi bácsit sokan ismerhetik, mivel nyug-
díjasként óvodai kézbesítőként éveken át járta a város utcáit. 
Ezt manapság is gyakran megteszi - kerékpáron. Bizonyára ez a 
rendszeres testmozgás is hozzájárul ahhoz, hogy kilencven esz-
tendővel a háta mögött is jó egészségnek örvend. 

Vasárnap választunk

Kétszáznál több fertőzött a poliol projekten

Tiszaújváros hetilapja      2020. október 8.      XXXVIII. évfolyam, 41. szám

Varjas Lászlóné, a Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület elnö-
ke és Bráz György koszorúzzák elődeik emléktábláját. 

Újabb hét telt el a koronavírus árnyékában, az új hét új megbetegedéseket, híreket hozott. Jelenleg a közösségi terjedés a 
jellemző - hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos, és a tapasztalatok is ezt mutatják.  Több mint kétszáz mun-
kavállaló koronavírus-tesztje lett pozitív - szóltak a hétfői hírek a MOL poliol projektről, a MOL Petrolkémia levélben tájé-
koztatta a város vezetését a hírekről. Városunk oktatási-nevelési intézményeit is elérte a vírus, a hivatalos adatok szerint 
négy fertőzött van. Részletek lapunk 4. oldalán. 
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy
 Kovács vendel

 súlyos betegségben 83 éves korában elhunyt. Temetése 
2020. október 13-án, kedden, 11 órakor lesz a sajószögedi 

Városi Temetőben. A temetés előtt szentmise 10 órától 
a római katolikus templomban.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy

 daróczi sándorné 
(szül.: spisáK Mária Jolán) 

72 éves korában elhunyt. Temetése 2020. október 9-én 
(péntek) 13 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család

Emlékezés 
TAR LÁSZLÓ

1952-2009
„Egy szál virág, egy gyertyaszál, 
Egy fénykép, amin mosolyogsz ránk, 
Emléked itt van velünk, 
Amíg mi élünk, Te is itt élsz velünk.”

Soha el nem múló örök szeretettel emlékezünk Rád!
Feleséged és nevelt lányod, Klaudia

Anyakönyvi hír
2020. október 3-án Tiszaújvárosban házasságot  kötött

Pallagi Balázs és Tamás Katalin.
 Gratulálunk, sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak. 

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. 
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kel-
lő távolság megtartását.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a va-
sárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdít-
sák a részvételre.
Október 8., csütörtök Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, 
Magyarország Főpatrónája Főünnep  -  templomunk titulusa:
17.00-tól szentségimádási óra, 17.30-tól gyóntatás, 18.00 ün-
nepi szentmise.
Október 9. péntek 17.00-tól bűnbánati liturgia, szentgyónás le-
hetősége.
Október 10. szombat 17.00-tól előadás a templomban, előadó 
Tóth László püspöki tanácsos.18.00 előesti szentmise, utána 
fáklyás körmenet a templom körül.
Október 11. vasárnap 11.00 ünnepi szentmise. A szentmisét 
bemutatja Tóth László püspöki tanácsos, a debreceni Megtes-
tesülés Plébánia plébánosa.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA:
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap: 09.00 –19.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása:
kedd, szerda: 09.00-13.00. csütörtök, péntek: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102 

Görögkatolikus

Pénteken 17:30 dicsérő ének az Istenszülő Szűz Máriához 
(Akathisztosz). Szombat 8:00 szent litrugia, 17:30 vecsernye. 
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 szent litrugia. Hétfő 17:30 Pa-
raklisz. Kedd 8:00 szent litrugia. Szerda 17:30 Paraklisz.

Református
Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaújváros
• 2020. október 11-én, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztelet
Tiszaszederkény
• 2020. október 11-én, vasárnap 10 órától úrnapi istentisztelet
Online 
• Tájékoztatjuk a testvéreket, hogy akik személyesen nem tud-
nak közösségünkbe eljönni, azok facebook oldalunkon (htt-
ps://www.facebook.com/reftujvaros) minden vasárnap 10 órá-
tól az előző heti igehirdetést hallgathatják.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

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

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot október 11-ig (vasárnapig)a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) 
, majd október 12-től (hétfőtől) 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. 

Vasárnap ismét választhatunk 
Október 11-én ismét az urnák elé járul-
hatnak Tiszaújváros és további 41 te-
lepülés választópolgárai. A Borsod me-
gyei 6. számú választókerületben idő-
közi országgyűlési képviselőválasztást 
tartanak. 

Mint ismert, a választókerület korábbi 
képviselője, Koncz Ferenc a nyár folya-
mán motorbalesetben elhunyt, ezért kel-
lett kiírni időközi választást. 

A jelöltek
Október 11-én, vasárnap 6-tól 19 óráig 
lesznek nyitva a szavazókörök (Tiszaúj-
városban 17 helyszínen). Öt jelölt közül 
választhatunk, a sorsolással megállapított 
szavazólapi sorrend szerint: 1. Biró Lász-
ló (Párbeszéd, MSZP, DK, Momentum, 
LMP) 2. Váradi Gábor (független) 3. Dr. 
Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) 4. Sóvári-
né Bukta Erika (Demokrata Párt) 5. Tóth 
Ádám (független)

Elutasított kifogás
A választókerületi választási bizott-
ság e héten is ülésezett. Egy magánsze-
mély azt kifogásolta, hogy Koncz Zsófia, 
a FIDESZ-KDNP jelöltje a tiszaújvárosi 
Brassai középiskolában diákok és tanárok 
jelenlétében adta át az intézmény wifihá-
lózatát, s erről fotó és szöveg jelent meg 
a megyei napilapban, tehát a jelölt tiltott 
kampánytevékenységet folytatott. A bi-
zottság bizonyítottság hiányában elutasí-

totta a kifogást, álláspontja szerint ugyan-
is a bizonyítékként mellékelt fotó nem 
igazolta, hogy mikor (tehát tanítási idő-
ben-e) történt az átadás, és tanulók sem 
láthatók a felvételen.

Voksolás járvány idején
A járványügyi helyzet a szavazásra is rá-
nyomja bélyegét. A választójog gyakor-
lásától senkit sem lehet megfosztani, az 
egyébként nem látogatható idősotthonok-
ban és a hatósági karanténban lévők ese-
tében is biztosítani kell a voksolás lehető-
ségét. Ezt mozgóurnával oldják meg.
- Az illetékes szavazatszámláló bizott-
ság két tagja kesztyűben, illetve maszk-
ban keresi fel a mozgóurnát igénylőt, és 
ugyanez a szabály vonatkozik arra, aki 
karanténban van - nyilatkozta dr. Juhos 
Szabolcs jegyző, a választási iroda veze-
tője. - A lakásba sem igazán szerencsés 
ilyenkor belépni, tehát az ajtónál kell va-
lahogy ezt lebonyolítani. Beazonosítják 
a karanténban lévő személyt, megkap-
ja, aláírja a mozgóurnát igénylők jegyzé-
két, ezt követően átadják neki a szavazó-
lapot, azt a lakásban kitölti, beteszi a bo-
rítékba, visszajön az ajtóhoz és ott bedob-
ja a mozgóurnába. Ezután a bizottságnak 
az a két tagja, aki ezt a munkát végzi, a 
kesztyűt, maszkot lecseréli, mielőtt oda-
megy a követező helyszínre. Ott új kesz-
tyűt, új maszkot használnak. Egyébként 
lesz minden szavazóhelyiségben egy úgy-
nevezett pandémiás csomag is, ami meg-
felelő számú kesztyűt, maszkot, illetve 
kézfertőtlenítőt tartalmaz. A már hónapok 

óta érvényben lévő szabályok betartásá-
val, a kézfertőtlenítéssel, a megfelelő vé-
dőtávolsággal, illetve a maszk használa-
tával tehetünk jelen helyzetben a legtöb-
bet. Ezeket az óvintézkedéseket kell érvé-
nyesíteni a szavazás napján is, mind a bi-
zottságok tagjai, mind a választópolgárok 
tekintetében - tette hozzá a jegyző.

F.L.
További választási tudnivalók a 13. olda-
lon, a jelöltek bemutatkozása a 3. oldalon.

Legyőzött
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik októ-
beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-
nap végéig egyben várjuk e-mailben a 
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 
út 16. címre. A júliusi nyertes: Tőzsér 
László. 

2. � Sokféle 2020. október 8.

Így néz ki az október 11-ei szavazólap. 
Az aláíráshoz és a voksoláshoz szük-
séges tollakat folyamatosan fertőtlení-
tik, de az a legbiztosabb, ha saját tollat 
használunk.



Tóth Ádám 
(független)

30 éves, szerencsi születésű kisvállalkozó, és 
igen sok támogatóm jóvoltából immár függet-
len képviselőjelölt is vagyok. Ez utóbbi minő-
ségemben a borsodi 6. számú választókerület 
42 települése lakóinak a képviseletére vállal-
kozom.
Programom kerüli az ígérgetéseket. Elképze-
léseim pártérdekeken kívüliek. Igen távol ál-
lok a politikai és gazdasági maffiáktól, s büsz-
kén vállalom a múltamat, mind közéleti, mind 
magánéleti szempontból.
Legfőbb célom az, hogy felszámoljuk a térsé-
günket is szorító szociális, környezeti és er-
kölcsi válságot. Azért küzdök, hogy a legki-
sebb fizetés minimum nettó 200 ezer forint le-
gyen, és senki ne kaphasson kevesebb nyugdí-
jat, vagy egyéb jövedelmi juttatást, mint havi 
100 ezer forintot! Emeljük fel a családi pótlé-
kot a mai szint háromszorosára, azaz havonta 
és gyermekenként 37.500 forintra! Sőt, ugyan-
ennyi korpótlékot akarok kivívni minden ma-
gyar nyugdíjasnak. Ezek, amikért független 

képviselőként a legerőteljesebben fogok har-
colni. Semmi ámítás. Ezek a számok mind 
„benne vannak” a magyar gazdaságban.
Csak néhány éve szereltem le a rendőrségtől, 
így hát közelről ismerem a rendvédelmi dolgo-
zók nehéz, ám magasztos életét. Nemrégiben 
Székely Sándor független országgyűlési kép-
viselővel közösen készítettünk egy szavazásra 
váró országgyűlési határozati javaslatot, hogy 
állítsák vissza a Fidesz által elvett kedvezmé-
nyes nyugdíjat, illetve pótolják vissza a meg-
érdemelt járandóságainkat!
Azt akarom, hogy lakóhelyem és környezete 
- elég csak az egyedülálló tokaji borokra gon-
dolni - büszke legyen magára, és teremtsünk 
értékeket közösen!
Azt akarom, hogy ez a vidék és népe minden 
szempontból boldog és büszke legyen, igazi 
„jóllétben” élve!
Ám ha mégis ígérni kell, íme egy konkrétum:
Katalizátor kívánok lenni a ma még szűk és 
balesetveszélyes 37-es út négysávosításában, 
illetve a falvak közötti utak minőségének sür-
gős javítása ügyében.
Segítőimmel együtt folyamatosan járom a vá-

rosainkat, falvainkat, mert szeretnék minden-
kivel személyesen találkozni, legalább egy 
kézfogás erejéig! Hiszek a személyes talál-
kozás varázsában, mert sokak számára én va-
gyok az első politikus és képviselőjelölt, aki 
úgymond „kimegy az utcára”. Sok támogatást 
kapok tőlük, önöktől, és ez visz engem előre 

esőben, vagy ahogy augusztusban volt, a 30+ 
fokokban is.
A kampányban és a politikában a legfonto-
sabb szövetségesem a Huszti Andrea vezette 
Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, 
vagy ahogy sokan ismerik: az ISZOMM nevű 
baloldali párt. Nagy köszönet nekik, különö-
sen Kállai Szilvia és Szanyi Tibor alelnökök-
nek, sőt, Pál Évának, a Neoton énekesének és 
sokan másoknak a közös munkáért, támogatá-
sért, amit a kampány során nyújtottak nekem!
Én nem ígérek önöknek hamis csodákat, ha-
nem szülőföldem minden polgára érdekeit 
akarom jól képviselni, szolgálni!
Támogatóim:
Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom 
(ISZOMM)
Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
(MSZDP)
Európai Baloldal
Színes Demokratikus Párt
Magyar Szolidaritás Mozgalom
Igen Mozgalom
Normális Magyarországért Mozgalom

Váradi Gábor
(független)

Tisztelt választópolgárok, Váradi Gábor va-
gyok, nős, két gyermek édesapja. Állami gon-
dozásban nevelkedtem, de soha nem volt kér-
dés számomra, hogy segítsek azokon az em-
bertársaimon, akik önhibájukon kívül hátrányt 
szenvedtek.
Az indulásom egyik oka az volt, hogy kétpó-
lusúvá vált a magyarországi politika, és las-
san ott tartunk, hogy megkérdőjelezik, ha va-
lakinek más véleménye van. És ilyenkor szo-
kott az jönni, hogy le hazaárulózzák az embert. 
Kérdem én, ezért küzdöttek az eleink? Miért 

nem hiszik el azt nekem, hogy nem értek egyet 
se az ún. ellenzék, sem az ún. jobboldal poli-
tizálásával? Miért ne láthatnám másképpen a 
vidéki Magyarország sorsát? Miért álljak be 
egyik vagy másik oldal szekértolói közé? Mi-
ért ne gondolhatnám azt, hogy a rasszista ki-
jelentéseknek következményei vannak? Mi-
ért ne gondolhatnám azt, hogy a Kormány sze-
génységpolitikájával nem értek egyet? Igen: a 
cigány emberek élete is számít! 
Kérem, ne higgyük el azon állítást, hogy a rám 
adott szavazatok kárba vesznek, és az egyik 
vagy a másik tábor szavazatát fogja erősíteni 
vagy éppen csökkenteni. Ezen logika mentén 
haladva ez annyit tesz, hogy aki nem velünk 

az ellenünk. Úgy gondolom, hogy a politikai 
jogok kivívására/megszerzésére a választások 
alkalmával van lehetőség. 
Barátaim, ha én jól szerepelek a választáso-
kon, az azt jelenti, hogy a vidék szavazata is 
felértékelődik. Ne hagyjuk, hogy elhitessék 
velünk azt, hogy a szegények és a cigány em-
berek szavazata könnyű szavazat, s csak aznap 
kell lemenni hozzájuk.
Szavazz rám, hogy te is számíts!
„Politikai jogok nélkül soha nem lehetünk sza-
badok és egyenlők.”
/Nelson Mandela/

Bíró László
(Párbeszéd, MSZP, DK, Momentum, LMP)

43 éves, nős, keresztény ember vagyok, Tar-
calon élünk a feleségemmel. 10 éve vagyok 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyű-
lés tagja, mellette mezőgazdasággal foglalko-
zom. Tiszaújvárosban nőttem fel, itt dolgoztak 
a szüleim, míg én általános- és középiskolába 
jártam. Szakáldon volt 30 hektár földünk, lo-
vakkal, tehenekkel, sertésekkel, állattenyész-
tésből és növénytermesztésből volt kiegészítő 
jövedelmünk. A kertészeti kultúrnövények ter-
mesztése áll legközelebb a szívemhez: a szüle-
immel dohány- és dinnye-, jelenleg pedig pop-
corn kukorica- és burgonyaföldem van. 
Ismerem a térség problémáit, tisztában vagyok 
vele, mekkora szüksége lenne a mezőgazda-
ságból élőknek a valódi érdekképviseletre, tu-
dom, mennyi balesetet előzhetnénk meg a 37-
es út négysávosításával, és azt is, hogy a zöld-
szüret nem megoldás: feldolgozóiparra lenne 
szükség. 
Nagyon sokat beszélgettem a tiszaújvárosi 
emberekkel és a polgármesterrel is, így tudom, 

mekkora problémát jelent az itt élőknek, hogy 
nincs lehetőségük a dolgozóknak korenged-
ményes és korkedvezményes nyugdíjba vonul-
ni, vagy mennyire embert próbáló a rabszolga-
törvény szerint dolgozni.    

KORENGEDMÉNYES ÉS KORKEDVEZ-
MÉNYES NYUGDÍJAT!
A vegyipar és a nehéz fizikai munka nagyon 
megterheli az emberek szervezetét, rendkívül 
igazságtalan, hogy a kormány elvette a nyug-
díjba vonulás lehetőségét a dolgozóktól, az 
egyenruhásoktól. Halálig dolgoztatás helyett 
biztosítani kell a boldog nyugdíjas éveket - ha 
megtisztelnek bizalmukkal, azon leszek, hogy 
visszavezessék e nyugdíjformákat.
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓ-
DOSÍTÁSÁT!
Az Országgyűlésben a fideszes „rabszolgatör-
vény” legkeményebb ellenlábasa lennék. Ke-
gyetlennek tartom, hogy többműszakos mun-
karendben dolgoztatnak embereket olyan bé-
rért, amiből épphogy megélnek. A törvény 
azonnali és radikális módosítása nem várathat 
tovább magára.
FÉRFIAK 40
A nőkhöz hasonlóan a férfiakat is megilletné 
a nyugdíjba vonulás lehetősége 40 év munka-
viszony után, mert egy ledolgozott élet után 
megérdemlik a boldog, egészségben töltött 
nyugdíjas éveket.

OTTHON MELEGE PROGRAM – VALÓDI 
TÁMOGATÁSSAL!
Az Otthon Melege Programot, azaz a lakos-
sági hőszigetelési és energetikai fejlesztések 
állami támogatását hitellé alakította át a kor-
mány, így a programban sokkal kevesebben 
vesznek részt, mint szeretnének. Hiába jelen-
tene kisebb rezsiszámlákat ez a lehetőség - pa-
nelházakban és családi házakban egyaránt -, a 
megélhetésre is alig elég bérekre nem szívesen 
vesz fel senki többéves hitelt. Vissza nem térí-
tendő támogatásra van szükség ahelyett, hogy 
az állam eladósítja az itt élőket.
XXI.SZÁZADI KÖRÜLMÉNYEKET AZ 
AGGLOMERÁCIÓNAK IS!
A Tiszaújvároshoz közeli települések 30 éve 
várnak a szennyvízhálózat kialakítására és a 
belterületi utak aszfaltozására. Az Országgyű-
lésben haladéktalanul nekiállok a tűrhetetlen 
állapotok felszámolásához, hogy XXI. száza-
di körülmények között élhessenek a lakosok.
Ha egyetért a programommal és azzal, hogy 
nemet kell mondanunk a hatalomra a kéthar-
mad lebontásával, szavazzon kérem rám októ-
ber 11-én! 

Dr. Koncz Zsófia
(FIDESZ - KDNP)

Tisztelt tiszaújvárosi választópolgárok!
Mint Önök előtt is ismert, október 11-én idő-
közi országgyűlési választás lesz választóke-
rületünkben. Engem ért az a megtiszteltetés, 
hogy a kormánypártok jelöltjeként indulhatok 
ezen a választáson, amely édesapám, Koncz 
Ferenc korábbi képviselő tragikus halála mi-
att került kiírásra.
Az elmúlt másfél hónapban igyekeztem minél 
több választóval személyesen találkozni, hogy 
első kézből tájékozódjak az itt élőket legin-
kább foglalkoztató kérdésekről, megoldandó 
feladatokról. Hálásan köszönöm eddigi támo-
gatásukat, a személyes találkozásaink során is 
tapasztalt jóindulatukat, kedvességüket. Azért 
is hálás vagyok, ha figyelemmel kísérték kam-
pányomat, olvasták kiadványaimat, követték 
Facebook oldalamat. 
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzak 
azok számára is, akikkel eddig még nem sike-
rült személyesen találkoznom. 30 éves jogász 

vagyok. Szerencsen nőttem fel, férjemmel 3 
éve házasodtunk össze. Anyanyelvemen kívül 
angolul, franciául és németül beszélek. A diplo-
ma megszerzését követően 6 évig az államigaz-
gatásban, illetve diplomáciai területen dolgoz-
tam. Több mint egy évtizede aktívan tevékeny-
kedem a közéletben, ennek köszönhetően olyan 
embereket ismerhettem meg, akik ma fontos 
kormányzati pozíciókban szolgálnak. Az ekkor 
szövődött szakmai és baráti kapcsolataimat Ti-
szaújváros érdekében szeretném kamatoztatni. 
A tiszaújvárosiakkal történt találkozásaim so-
rán egyértelművé váltak azok a feladatok, ame-
lyekre együtt építkezhetünk. Legfontosabb te-
endőnk a munkahelyek megvédése és továb-
biak létrehozása és a tiszaújvárosiak megél-
hetésének biztosítása. Emellett kulcskérdés-
nek tartom a fiatalok helyben történő boldo-
gulásának és családalapításának további támo-
gatását. Ugyanakkor kiemelten kell foglalkoz-
nunk az idősek egészségvédelmével, a méltó-
ságteljes öregkor feltételeinek megteremtésé-
vel. Mindezek érdekében azon fogok dolgoz-
ni, hogy Tiszaújvárosban folytatódjanak a ha-

gyományos petrolkémiai és vegyipari beruhá-
zások, amelyeket Magyarország Kormánya is 
kiemelten támogat:
- a MOL Petrolkémiai Zrt. a kormány straté-
giai partnere,
- a volt TVK területén épülő poliol üzemet a 
kormány 43 milliárd forinttal támogatja,
- a JABIL szintén a kormány stratégiai part-
nere, és számos támogatást kapott a kormány-
zattól.
Ez a két vállalat számos munkahelyet terem-
tett, és az iparűzési adóval a városban élők jó-
létéhez is hozzájárul. Mindent meg fogok ten-
ni annak érdekében, hogy a kormány és az 
önkormányzat együttműködése a jövőben is 
folytatódjon, és minél több kormányzati támo-
gatás érkezzen Tiszaújvárosba.  
A koronavírus járvány második hulláma miatt 
újra össze kell fognunk. Elsősorban a fiatalab-
baknak kell vigyázni szüleik és nagyszüleik 
egészségére és közben az ország gazdaságát is 
meg kell védenünk. Kérem, vigyázzunk egy-
másra a választás napján is!
Most vasárnap arról döntünk, kire bízzuk Ti-

szaújváros és a térségben élők érdekeinek védel-
mét. Minden választópolgárt partnernek tekintek 
világnézettől és politikai hovatartozástól függet-
lenül. Kérem, menjenek el választani és tisztelje-
nek meg szavazatukkal, hogy együtt dolgozhas-
sunk Tiszaújváros további fejlődéséért!

Az időközi országgyűlési képviselőválasztás jelöltjei
2020. október 8. Aktuális � 3.



Mindig foglalt, vagy sosem veszik fel - 
a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetet 
telefonon tárcsázók sokszor nem érték 
el azonnal, akit szerettek volna. Ez, fő-
leg ha az ember egészségéről van szó, 
bosszantó, dühítő. 

A rendelőintézet két munkatársa dolgozik 
általában a telefonközpontban, ők fogad-
ják a hívásokat, segítenek a betegeknek. 
Nemrég már részben tehermentesítették a 
központot azzal, hogy a fogorvosi szak-
rendelőket közvetlenül hívhatóvá tették, 
most egy újabb mérföldkőhöz érkeztek. 
- Az új ellátási rendszer miatt is sok hí-
vás érkezik hozzánk - mondta lapunk kér-
désére Nagyné Kántor Judit, a Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet főigazga-
tója -, túlterheltté vált a telefonközpon-
tunk. Először úgy próbáltuk tehermente-
síteni, hogy plusz egy készüléket üzembe 
állítottunk és egy újabb munkatársunkat. 
Az informatikai lehetőségeket kihasznál-
va  a napokban egy új, speciális program 
segítségével részben automatizáltuk a te-
lefonközpontot. Azokat a szakrendelése-
ket, ahol a betegek betelefonálása kevés-
bé zavarja a rendelést, ahol kettő, illetve 

több szakdolgozó is jelen van, közvetle-
nül hívhatóvá tettük. A betegek így a te-
lefonközpont kikerülésével érik el eze-
ket a rendeléseket. Felhívom azonban a 
figyelmüket arra, hogy a szakdolgozók, 
asszisztensek csak a rendelési időben tar-
tózkodnak az egyes rendelőkben, így csak 
akkor tudják felvenni a telefont. 
- Milyen esetekben élhetünk ezzel a lehe-
tőséggel?

- Az időpontkérés továbbra is a betegirá-
nyítón keresztül zajlik, illetve interneten 
is van rá lehetőség. A szakrendeléseket 
azok a betegek hívhatják, akik szövetta-
ni, citológiai eredményük után érdeklőd-
nek, vagy közvetlen, szakmai, konzultá-
ciós kérdésük van orvosukhoz. Időpontok 
miatt tehát a betegirányítót keressék. 

FP

Rendhagyó körülmények között adták át idén a Tiszaújvá-
rosi Napközi Otthonos Óvoda aktív és nyugalmazott dolgo-
zóinak azokat az elismeréseket, amelyekkel a több éves, év-
tizedes munkájukat méltatják. 

A hagyományok szerint a pedagógusnapi ünnepségen köszön-
ti az óvodavezetés és a közösség azokat a munkatársakat, akik 
több évtizedes pályafutásuk elismerése és lezárásaként, Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesülnek, akik ju-
bileumi jutalomra jogosultak, illetve akik a kollektíva szavaza-
ta alapján elnyerték a Gyermekmosoly Évi Díjat. Idén a vírus 
okozta helyzet ezt a szép szokást is felülírta.
Mint Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető elmondta, várta az 
alkalmat, hogy a teljes alkalmazotti közösség előtt, méltó körül-
mények között történhessen meg e díjak átadása, azonban a ví-
rusveszély miatt sajnos egyetlen olyan rendezvényt sem tudnak 
megtartani, amelyen a közösség egyszerre részt vesz. Így hát 
egy hétköznap délután, szűk körben, a Szivárvány óvoda torna-
termében vették át elismeréseiket a díjazottak.
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült Do-
bos Endréné, a Bóbita óvoda nyugalmazott vezető-helyettese, 
és Kaló Zsuzsanna, aki óvodapedagógusként a Szivárvány óvo-
dából vonult nyugdíjba az elmúlt nevelési évben.
Pályafutásuk negyven éves jubileumát ünnepli idén Szőcs-Józsá-
né Tóth Katalin, Tógyerné Révész Márta óvodapedagógusok, 
valamint Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető. Három évtize-
des munkája elismeréseként köszöntötték Tarné Balogh Mária, 
Béke Éva óvodapedagógusokat és Turi-Oláh Mónika dajkát. 25 
éves jubileuma alkalmából vett át elismerést Orosz Mária dajka.
A Gyermekmosoly Évi Díjat az alkalmazotti közösség javasla-
ta alapján Nagy Éva, a Tündérkert épület óvodapedagógusa, és 
Nagy Gyuláné, a Szivárvány óvoda dajkája vehette át.

Díjazottak, jubilánsok 
az óvodában

Tehermentesítették a telefonközpontot

Több mint kétszáz fertőzött a poliol projekten, négyen az iskolákban

Újabb hét telt el a koronavírus árnyékában, 
az új hét új megbetegedéseket, híreket ho-
zott. Jelenleg a közösségi terjedés a jellemző 
- hangsúlyozta Müller Cecília országos tisz-
tifőorvos, és a tapasztalatok is ezt mutatják.
 
Több mint kétszáz munkavállaló koronaví-
rus-tesztje lett pozitív - szóltak a hétfői hírek a 
MOL poliol projektről, a MOL Petrolkémia le-
vélben tájékoztatta a város vezetését a hírekről, 
mint írták: „A jelenlegi fertőzés továbbterjedé-
sének megelőzésére a fővállalkozó thyssenk-
rupp úgy döntött, hogy a teljes kivitelezői lét-
számot leteszteli. (...) A jelenleg érintett mint-
egy 200, pozitív teszteredménnyel bíró dolgo-
zó a tesztelés időpontjától kezdve karanténban 
van. Mindannyian tünetmentesek. A kontakt-
kutatás megkezdődött. (...) A MOL Magyaror-
szágnál tovább folytatjuk a teljes fizikai mun-

kavállalói kör, valamint az irodai és szellemi 
munkatársak ütemezett tesztelését.”
- Kiugróan magas számok születtek a pozitív 
teszteket tekintve - mondta Pap Zsolt alpolgár-
mester -, a MOL széleskörű tesztelést végzett 
a területen, ezért születhettek ezek az eredmé-
nyek, azonban tudomásunk szerint ezek az em-
berek nem produkálnak tüneteket. Én nagyon 
örülök annak, hogy nyitott a kommunikáció, 
hiszen csak így tudjuk meghozni a szükséges 
döntéseket. 
Rutinműtétje után online jelentkezett be a 
prevenciós bizottság hétfői ülésén dr. Fü-
löp György polgármester. Volt miről beszélni, 
egyeztetni, hisz megérkeztek a szennyvízvizs-
gálati eredmények is. 
- Mind a népegészségügyi osztálytól napi szin-
ten kapott adatok, mind pedig a szennyvízvizs-
gálat eredményei azt mutatják, hogy fokozódik 
a járványügyi veszély Tiszaújvárosban is, és 
vélhetően nőni fog a fertőzöttek száma - mond-
ta dr. Juhos Szabolcs jegyző. 
A mintavétel négy település - Sajószöged, Sa-
jóörös, Nagycsécs, Tiszaújváros - szennyvizé-
ből történik, ez összesen 23 ezer állampolgárt 
érint. A poliol beruházás mellett található mo-
bil lakópark szennyvizét külön kezelik, tehát az 
ott élők száma nem befolyásolja az eredményt. 
Október elsejétől az óvodákban, iskolákban kö-
telező a testhőmérséklet-mérés annak érdeké-
ben, hogy kiszűrjék a lázas gyermekeket és pe-
dagógusokat, ezzel is védjék a zavartalan mű-
ködést. Az operatív törzs jelenleg 27 óvodá-
ban és 6 iskolában rendelt el rendkívüli szüne-
tet, 103 osztálynál és 5 teljes iskolánál pedig di-
gitális munkarendet a koronavírus-megbetege-

dések miatt. A tiszaújvárosi oktatási intézmé-
nyekben is megjelent a vírus. 
- A mai (szerdai - a szerk.) információk szerint 
két tanuló, egy gimnazista és egy általános is-
kolás koronavírus-tesztje lett pozitív, náluk co-
vid-19 fertőzést állapítottak meg, ők jelenleg 
házi karanténban vannak - mondta Gál János, 
a Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgató-
ja. - Rajtuk kívül két pedagógus fertőzött. Az 
intézmények esetében a járványügyi intézkedé-
seket a területi népegészségügyi hatóság, a ta-
nügyi intézkedéseket az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma hozza meg. Amikor észleljük, 
hogy egy intézményben jelentősen megnöve-
kedett a fertőzöttek száma, akkor a népegész-
ségügyi hatóság javasolhatja az áttérést a rend-

kívüli szünetre, vagy a digitális oktatásra. Szü-
netet az oktatási hivatal, digitális munkarendet 
az operatív törzs rendelhet el. 
- Kezdeményezhetik-e ezt az aggódó szülők, pe-
dagógusok, diákok?
- Ennek nincs jogszabályi alapja. Ha egy szü-
lő félti a gyermekét és nem szeretné, hogy is-
kolába járjon, az jogszabályt sért, hiszen tankö-
telezettség van, járni kell az intézménybe. Ha 
egy gyerek nem jár iskolába, ez igazolatlan hi-
ányzásnak minősül. Van egyébként kivétel, ha 
valakinek olyan krónikus betegsége van, hogy 
ilyen szempontból veszélyeztetett, akkor szá-
mára egyéni tanrendet kell biztosítani. Tanke-
rületünkben egyetlen ilyen diák sincs. 

Fodor Petra
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Dobos Endréné és Kaló Zsuzsanna, a Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem díjazottjai. 

Idegenek nem léphetnek be az iskolákba. 

A 49/544-600-as telefonszámon érhetjük el a rendelőintézetet. 

Látszólag üres a mobil lakópark. 



Hiányzás, lázmérés: iskolakezdés nehézségekkel
Már több mint egy hónapja becsengettek az 
iskolákba és az óvodák is teljes gőzzel üze-
melnek. A kézfertőtlenítést már ennyi idő 
alatt megszokták a gyerekek, ügyesen hasz-
nálják az iskolások a maszkjukat, és a védő-
távolságot is igyekeznek betartani, ami sok-
szor nem könnyű. 

Tíz nap, az tíz nap

Nehézséget okoz az új orvosi protokoll. Az új 
szabály szerint tíz napig kell otthon maradnia a 
beteg gyereknek. Ezért gyűlnek a hiányzások, 
halmozódik a tanulnivaló. 
- Az első héten nem volt probléma, végig jártak 
iskolába, óvodába a gyerekek - mesélte Oláh-
Szőnyi Levente, aki két kislány édesapja. - A 
második héttől azonban beköszöntött a tíz nap 
a mi családunkban is. Nem voltak erős tünetek, 
csak a szokásos őszi orrfolyás miatt kellett ott-
hon maradni. Nem volt láz, nem volt köhögés. 

Persze megoldottuk, mert valahogy muszáj, de 
elég nehezen ment.  
Az iskolák is megérzik a hiányzásokat, voltak 
olyan hetek, amikor a húszfős osztálynak a fe-
le hiányzott. 
- A szeptember első hete rendben indult, majd a 
hónap közepén egyre többen kezdtek hiányoz-
ni - mondta Makkainé Chmara Marianna, a 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 
igazgatója. - Azt gondolom, hogy ez valameny-
nyire természetes, hiszen a gyerekek féléves 
kihagyás után most először jöhettek közösség-
be újra, ami az immunrendszerükre is hatással 
van. Ehhez még hozzátehetjük az őszi időjá-
rást, nem nehéz ilyenkor összeszedni egy kis 
megfázást. Most pedig egy kis náthával is ott-
hon kell maradni, ami persze nehéz az iskolá-

nak, nehéz a gyerekeknek, és persze a legnehe-
zebb a szülőnek. 
A szülőknek pedig fogy a türelme, nem csoda, 
mivel felváltva vannak otthon a köhögős, tak-
nyos, náthás gyerekek.
- Nem gondolom ezt jó dolognak - mondta 
az egyik anyuka, aki az iskola előtt várta na-
gyobbik gyerekét, a kisebb otthon van apuká-
jával, mert beteg. - Nagy gondot jelent a gyere-
kek elhelyezése, mivel nekünk már szabadsá-
gunk nincs, a nagyszülőkre pedig megint csak 
nem számíthatunk, hiszen  rájuk most nagyon 
kell vigyázni. A gyerekek viszont nem mehet-
nek közösségbe, ha náthásak. A férjemmel pró-
bálunk felváltva otthon lenni, de nagyon nehéz. 
- Teljesen megértem a szülők aggályait - mond-
ta Dr. Pető Gabriella házi gyermekorvos. - Ez 
egy nagyon nehéz helyzet, hiszen most csak te-
lefonon vagy interneten beszélhetünk a gyere-
kek állapotáról. Nagyon ritka esetben behívjuk a 
gyereket vizsgálatra, amikor a tüneti kezelések-
kel nem javul az állapota, vagy egyre rosszab-
bul érzi magát. Eddig azért, valljuk be őszintén, 
az volt a tendencia, hogy minden kisebb problé-
mával szaladtunk az orvoshoz. Most megtanul-
tunk egy kicsit másképpen gondolkodni. Azt jó, 

ha tudjuk, hogy hál’ istennek a gyerekbetegsé-
gek többsége vírusbetegség, és ezeknek a jelen-
tős része meggyógyul minimális tüneti kezelés-
sel, pihenéssel, türelemmel, szeretettel. Nekünk 
az a feladatunk, hogy a sok egyforma tünetes 
gyerekből kiszűrjük azt, akivel kicsit más a te-
endő, vagy akire komolyabban oda kell figyel-
ni. Ez egy nagyon nehéz feladat, mert az őszi 
légúti betegségek minden évben itt vannak, és 
ha nem is ilyen betegszámmal, de hasonló szá-
mú beteg előfordul a szeptemberi időszakban. 
Ezek a légúti betegségek azokat a légúti tünete-
ket produkálják, amik gyerekeknél a koronaví-
rus tünetei lehetnek, és ilyen esetben, ha a gyanú 
felmerül, akkor a tíz napot tartani kell. Nagyon 
fontos, hogy minden állapotváltozást jelezzen a 
szülő felénk, mivel mi nem vagyunk ott, és min-

dig csak egy adott állapotot tudunk rögzíteni, de 
ha a szülő változást lát, akkor azt mindenképpen 
jelezni kell felénk. 

37,8 a felső határ

Október elsejétől újabb kötelező szabály lé-
pett érvénybe. A nevelési és az oktatási intéz-
ményekbe történő belépéskor testhőmérsékle-
tet kell mérni. Ha 37,8 fok felett mér a hőmé-
rő, akkor a gyermeket elkülönítik, majd kis idő 
múlva újra megmérik a hőmérsékletét, ameny-
nyiben a határ alatti értéket mérnek, akkor be-
mehet a gyerek az iskolába, óvodába. Azonban 
ha újra határ fölötti az érték, akkor egy külön 
helyiségben vigyáznak rá, amíg a szülő meg-
érkezik. 
- Szerencsére olyan még nem fordult elő, hogy 
rosszul lett volna a gyermek itt az óvodában, de 
a reggeli hőmérsékletmérés sem mutatott senki-
nél sem lázat - mondta tapasztalatait Micskiné 
Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda vezetője. - Most még zökkenőmente-
sen megy a reggeli lázmérés, kézfertőtlenítés, és 
a délutáni gyermekátadás. Azt hozzá kell tenni, 
hogy kemény személyi feltételei vannak ezek-
nek a szabályoknak, most muszáj a dajkákat és a 
pedagógiai asszisztenseket kivonni egy-egy fel-
adatkörből és ideállítani őket az ajtóba, ők vég-
zik ugyanis a hőmérőzést és a kézfertőtlenítést 
a gyerekeknél és a beszoktatós kiscsoportosok 
szüleinél. A következő időszaktól azonban tar-

tunk egy kicsit, hiszen egyre hűvösebb az idő, 
egyre több ruha van a gyerekeken. Amikor ove-
rálban, sapkában, kesztyűben érkeznek a gyere-
kek, azt nem tudjuk hogy fogjuk győzni, hiszen 
a szülők továbbra sem léphetnek be az intéz-
ménybe. Erre az időszakra úgy próbálunk felké-
szülni, hogy idősávokat határozunk meg a szü-
lők számára. Felmérjük, hogy körülbelül ki mi-
kor fog érkezni délután, és megpróbáljuk a gye-
rekeket előkészíteni arra az időpontra.
Nem csak az óvodák reggelei alakultak át. 
Az iskolákban is szükség volt az átszervezés-
re. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium 
Szakgimnázium és Kollégiumban több lázmé-
rővel mérik az intézménybe beérkező diákokat, 
tanárokat.  
- A mérés természetesen lassítja a belépési fo-
lyamatot - nyilatkozta lapunknak Szanisz-
ló László, a gimnázium intézményvezetője.- 
A műszereknek a mérések között néhány má-
sodperces időre van szükségük, hogy hitelesen 
tudjanak mérni. Torlódás azonban nincs a bejá-
ratnál, mivel a diákok folyamatosan érkeznek. 
Két olyan esetről tudunk beszámolni, amikor 
lázat mértek két diáknál. Bár a gyerekek nem 
érezték magukat betegnek, de a hőmérő sajnos 
magasabb értéket mutatott a megengedettnél. 
Az első mérés után egy külön helyiségbe kí-
sértük őket, tíz perc elteltével megismételtük a 
mérést, ami ismét lázat mutatott. Értesítettük a 
szülőket, hogy gondoskodjanak orvosi vizsgá-
latról. Természetesen orvosi igazolás ellenében 
jöhetnek majd iskolába.  

ema

Az óvodásoknak is kötelező a hőmérsékletmérés.

Hőmérőzés a gimnáziumban. Belépés csak 37,8 fok alatt! Az iskolákba csak maszkban és testhőmérséklet-mérés után lehet belépni.
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„Nekünk az a feladatunk, hogy a sok 
egyforma tünetes gyerekből kiszűrjük 
azt, akivel kicsit más a teendő, vagy 
akire komolyabban oda kell figyelni.”

Dr. Pető Gabriella

„Két olyan esetről tudunk beszámol-
ni, amikor lázat mértek két diáknál. 
Bár a gyerekek nem érezték magukat 
betegnek, de a hőmérő sajnos maga-
sabb értéket mutatott a megengedett-
nél.”

Szaniszló László

„Kemény személyi feltételei vannak 
ezeknek a szabályoknak, most mu-
száj a dajkákat és a pedagógiai asz-
szisztenseket kivonni egy-egy feladat-
körből és ideállítani őket az ajtóba, 
ők végzik ugyanis a hőmérőzést és a 
kézfertőtlenítést.”

Micskiné Bodó Erzsébet



Szombat este, Cseh Tamás dalok - ahogy 
számítottam, teltházas volt a Derkovits Mű-
velődési Központ idényzáró Terasz Party-
ja. Hegyi Norbert színművész és Joós Tamás 
tanár, énekmondó 2013 óta közel száz Cseh 
Tamás emlékelőadást tartott, két gitár, két 
énekes felállásban.

- Mi volt az első Cseh Tamás dal, amit hallott?
- Az első lemeze, a Levél nővéremnek 1977-
ben jelent meg - meséli Joós Tamás. - Ezt ak-
kor, 15 évesen, egy kis faluban, Lentiben, a 
könyvtárban hallottam először. Egy fiatal, a 
főiskolán akkor végzett könyvtáros lány - aki 

tudta, hogy gitározok - mutatta meg nekem. 
Még aznap többször meghallgattam, és nagyon 
hamar megtanultam a dalokat.
- 1977 a beat korszak végére esett, és akkori-
ban kezdtek a rock zenekarok. Milyen zenéket 
hallgatott még abban az időszakban?
- Amikor a középiskolát kezdtem, 1976-ban, 
akkor már feloszlott az Illés, volt Fonográf, jött 
a Locomotiv GT, és abban az időszakban indul-
tak az úgynevezett őszinte rockot játszó zene-
karok, a P. Mobil, a Beatrice, Hobó, a Piramis. 
Nagyon szerettem a népzenét is. Akkor műkö-
dött a Sebő együttes, a Muzsikás együttes, a 
Vízöntő, a Kaláka - tehát elég színes volt a pa-
letta. A külföldiekből pedig nagyon sokat hall-
gattam Leonard Cohent, Bob Dylant, illetve a 
kemény zenét, Led Zeppelint, Pink Floydot, és 
a többieket.
- Amikor először meghallotta Cseh Tamást, és 
itt most főleg a szövegekre gondolok, milyen ér-
zés volt?
- Nagyon fiatal voltam még, és elképzeltem, 
hogy majd olyan lesz a felnőtt életem, mint ami 
a dalokban van. Ez az egyik oldalról izgalmas 
volt, másik oldalról viszont riasztó is, mert a 
dalokban sok olyan emberi konfliktus van, ami 
még nem biztos, hogy egy kamasznak a vágyál-
ma. Mindenesetre úgy éreztem, ezek a dalok 

rólam, vagy majd rólam fognak szólni, meg-
történnek velem. Ez a mai napig így van, mert 
minden Bereményi és Csengey által írt szöveg 
egy történet. Nagyon szépen megvan dramati-
zálva - minden olyan, mint egy drámában, vagy 
ahogy egy színdarabban van, csak kis változat-
ban, és ezáltal nagyon képi tud lenni. Illetve, 
talán azért is könnyen emészthető, mert rólunk 
szól. Mindenki magára tud ismerni, hogy neki 
is volt egy ilyen, vagy ehhez hasonló története. 
Az ember úgy érzi, ezek a dolgok nap, mint nap 
megtörténnek velünk, vagy a környezetünkben.
- Mondhatjuk azt, hogy Cseh Tamás zenéje és 
Bereményi Géza szövege annak idején lázadó 
volt?
- Cseh Tamásék a maguk módján mindenkép-
pen progresszívak voltak, de semmiképp sem 
ilyen tudattal. Nem direktben jöttek le a kritiká-
ik a világról, az akkori rendszerről, hanem egy-
szerűen megénekelték azt, ahogy élünk, és ez 
már maga egy kritika volt, hogy mi így élünk. 
Történelem- tanár is vagyok, és a diákjaimnak 
meg szoktam mutatni, hogy Magyarország ’70-
es, ’80-as évekbeli életét nagyon szépen lehet 
Cseh Tamás dalaiból érezni.
- Sokan feldolgozzák Cseh Tamás dalait, hama-
rosan színházi előadás is lesz belőlük. Ez va-
jon azért lehet, mert most úgy érzik az emberek, 
hogy olyan politikai légkör van, mint a ’70-es 
években, vagy inkább Cseh Tamás zenéje és Be-
reményi Géza szövegei olyan időtállóak, amit 

bárhová elhelyezhetünk az időben, mert azt 
mindig megértik?
- Azt gondolom, akkor állunk közel az igazság-
hoz, ha ezt az utóbbit fogadjuk el. Tehát sem-
miképp sem mondhatjuk azt, hogy azért nép-
szerűek a Cseh Tamás dalok, mert olyan hely-
zet van - és kérdés, hogy milyen helyzet, ki 
hogyan ítéli meg - hanem egyszerűen azért, 
mert mint ahogy egy József Attila vers, mond-
juk a Hazám, öt év múlva is, és száz év múl-
va is ugyanúgy fog szólni. Cseh Tamás dalai is 
ugyanazokat jelentik, és ezért nagyon helyesen 
mondta ezt a szót, hogy időtálló. Nincs mit kér-
dezni rajta, olyan, mint egy népdalnak a szö-
vege, a „Szerelem, szerelem, átkozott gyötre-
lem” évszázadokon keresztül ugyanaz az érzés 
marad.

Surányi P. Balázs

Hétfőn este Grecsó Krisztián kortárs köl-
tő, író és Hrutka Róbert zeneszerző tartott 
zenés-verses előadást Libikóka címmel a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Hrutka 
Róbert zenéjét reklámokból, filmekből, té-
véműsorokból ismerhetjük, de ír zenét éne-
keseknek, színészeknek is. Eddig több, mint 
kétszáz lemez felvételénél vett már részt, és 
játszott számos legendás zenekarban.

- Én a 80-as évekből, a Kretens nevű punkze-
nekarból emlékszem rád.  Lejártunk a Fekete 
Lyukba, és rongyosra hallgattuk az „Ez még 
itt nem Amerika” című kazettátokat. Innen ho-
gyan vezetett az út reklámfilmek zenéjéhez, fil-
mzenéhez, majd rengeteg énekes és színész al-
bumaihoz?
- Ez egy olyan folyamat volt, ami hosszú idő 
alatt zajlott le - meséli Hrutka Róbert. - Na-
gyon korán kezdtem a koncertezést, amikor 
megalakult az első punkzenekarom tizenhá-
rom és fél éves voltam. Tizenöt éves korom-
ban bejutottunk egy nagy, országos tehetség-
kutatóba, és felfedeztek maguknak az embe-
rek. Nagyon szerettem a Kretens zenekart, a 

szívem csücske volt, de már akkor is Juhász 
Gyula kötetekkel járkáltunk le a térre a hó-
nunk alatt. Volt bennem más is, klasszikus 
zenét, és éneket is tanultam. Elkezdtem to-
vább képezni magam, és kellett valami, hogy 
kiéljem a zenei tudásomat. Katonaság után 
elmentem profi zenekarokhoz meghallgatás-
ra, és az első nagy lépés az volt, amikor fel-
oszlott a V’Moto Rock, és megalakult a Ler-
ch István Supergroup. Bekerültem Tátrai Ti-
bor helyére - aki akkor nekem az egyik leg-
nagyobb gitáros volt - és ott találkoztam ren-
geteg nagy zenésszel. Akkor ismertem meg 
az LGT-seket, Solti Jánost is. Lerch István 
tanított egy ideig, és elkezdtek ajánlani más 
zenekarokba, pontosabban akkoriban nem 
az volt, hogy zenekarok alakultak, hanem 
előadók voltak tömegével, és rengeteg lemez 
készült, én több mint ötven lemezt játszottam 
fel akkor. Stúdióból stúdióba, turnékból tur-
nékba mentem, ez pár év alatt elég nagy ru-
tint adott. Jazzt is játszottam, mert azt is ki 
akartam próbálni, de ez sem volt elég. Meg-
ismertem fiatal rendezőket, és mutattam ne-
kik, hogy írok dalokat, zenéket, így lett le-
hetőségem kisfilmekhez, reklámokhoz zenét 
írni. Közben lemezeket írtam, aztán jöttek a 
nagyfilmek. Szerettem otthon írni a zenéket, 
de rájöttem, hogy hiányoznak a koncertek. 
Egy reklámkampány során ismerkedtem meg 
Jamie Winchesterrel, megkértem, hogy éne-
keljen fel egy dalt, amit írtam. Ebből a dal-
ból nagy siker lett, két évig a csapból is ez 
folyt, ezért alakítottunk egy zenekart. Ez is 
siker lett egy éven belül, tömegeknek játszot-
tunk, nyolc éven át. Közben megismerked-
tem Bereményi Gézával is, aki felkért, hogy 
fogalmazzam újra a Cseh Tamás örökséget, 
hangszereljem meg. Ekkor már nagyon szí-

nes volt az életem, úgy működött, ahogy el-
képzeltem, csinálok nagyfilmet, színházat, 
csinálok egy-két albumot, és turnézok. De 
egy idő után már az sem elégített ki, hogy 
mások mögött álljak, mert ahhoz nagy alázat 
szükséges, hogy másokat segítsek a karrier-
jükben, és azt gondoltam, kipróbálom milyen 
elöl lenni. Először régi klasszikusokat zené-
sítettem meg, Pilinszkyt, aztán megismertem 
kortárs költőket, és így jöttek az irodalmi es-
tek, mint ez a mai Grecsó Krisztiánnal.
- Krisztiánnal hogy működik a zeneszerzés, ő 
prózát ír, te pedig egész dalokat, tehát szöve-
get és zenét?
- Van benne saját szöveg is, de Krisztián ver-
seit zenésítem meg. Illetve ő is megzenésített 
egyet-kettőt. Ez egy közös művészeti projekt, 
nem csak dalok vannak, hanem a verskollázsok 
alá is írtunk zenét. Így más az atmoszférája az 
egésznek, hogy zenével értelmezzük a verset, 

és talán segít egy picit jobban elgondolkodtat-
ni, mint zene nélkül. Krisztiánnak megvan az a 
jó képessége is, hogy szépen tud felolvasni, és 
ez nagyon ritka, nem minden író tudja ezt. Rá-
adásul még gitározik is, így nagyon kerek a tör-
ténet.

Surányi P. Balázs

Cseh Tamás időtálló dalai

Libikókáztunk egyet
Teltházas koncert volt.
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Hegyi Norbert és Joós Tamás.

Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert.

„Először régi klasszikusokat zenésí-
tettem meg, Pilinszkyt, aztán megis-
mertem kortárs költőket, és így jöttek 
az irodalmi estek.” 

Hrutka Róbert

„Így más lesz az atmoszférája az 
egésznek, hogy zenével értelmezzük 
a verset.” 

Hrutka Róbert

 „Elképzeltem, hogy majd ilyen lesz a 
felnőtt életem.” 

Joós Tamás „Magyarország ’70-es, ’80-as évek-
beli életét nagyon szépen lehet Cseh 
Tamás dalaiból érezni.” 

Joós Tamás



Ötórai tea nyolcezer méter fölött
„8000 méter felett a létezés határmezsgyé-
jén járok. Úgy is mondhatnám: alig létezem. 
Az emberi szervezetnek mindenhez oxigén-
re van szüksége: a mozgáshoz, emésztés-
hez, gondolkozáshoz, fűtéshez. Odafent a vi-
lág emberidegen: fagyott, ellenséges és szép. 
Csak vendég lehetek odafent. Éles határú 
tárgyak, sarkos formavilág, dermedt, élet-
telen és kristálytiszta közeg, ami körbevesz. 
A Hegy sarokba szorít. A hegyek világa szá-
momra mégis a szabadságot jelenti.” - fogal-
maz Klein Dávid és nincs is több kérdés, hi-
szen ebben a néhány sorban minden benne. 
Szerelem, szenvedély, megszállottság, Még-
sem teszek lakatot a számra, hiszen itt ül 
velem szemben az a férfi, aki a ma élő ma-
gyar hegymászók közül a legtöbb 8000 mé-
ter feletti csúcsra feljutott oxigénpalack nél-
kül. Dávid az Ötórai tea vendége volt a Der-
kovits Művelődési Központban, az előadása 
előtt beszélgettem vele.

- Bizonyára nagyon sokszor megszólított már 
téged a hegy, hogy újra és újra útnak indulsz, 
de vajon volt-e már olyan, hogy azt mondta, 
„most állj meg, és ne menj tovább”?
- Olyan is volt sokszor, hogy azt mondta, állj 
meg, és ne menj tovább. Azt hiszem, hogy min-
den alkalommal meghallottam és szépen visz-
szafordultam. Ha az a kérdésed, hogy volt-e 
olyan, hogy én elgondolkoztam rajta, hogy töb-
bé ezt nem csinálom, akkor ennek a pillanatnak 
2010-ben kellett volna eljönnie, amikor Várko-
nyi Laci barátommal egy lavinabalesetbe kerül-
tünk, és ő nem élte túl, én pedig igen. Nagyon 
fájt, ami történt, nehezen dolgoztam föl az ese-
ményeket, de nem jutott eszembe még ekkor 
sem, hogy többé nem térnék vissza a hegyek 
közé. Úgyhogy azt gondolom, hogy a hegy va-
lamilyen formában az életem minden szakaszá-
ban jelen lesz majd. 
- Amikor zúdul egy hangos lavina és görög le-
felé a hegyről a hatalmas hótömeg, akkor mit 
érzel, mi történik, mit érzékelsz belőle? 
- Mély érzések nem töltöttek el, igazából halál-
félelemre se volt időm, vagy energiám. 
- Megijedni volt idő?
- Nem. Igazából az éberségem megemelkedett, 
hirtelen elkezdtem mindenfélét csinálni, pró-
báltam végiggondolni, hogy mi az, amit ten-
nem kell. Elkezdtem szaladni egy bizonyos 
irányba, abba az irányba, amiről azt gondoltam, 
hogy el kell mozdulnom. Eszembe jutott, hogy 
majd ki kell akasztanom a karabineremet a kö-

télből, különben nem tudok tovább szaladni, 
és aztán egy idő után eltalált az első nagyobb 
jégtömb. Akkor felidéztem azokat a dolgokat, 
amiket tanultam, hogy amikor leránt a hó meg 
a jég, akkor csinálj magadnak egy légbuboré-
kot, de hát mindez elmélet volt, meg felesleges, 
mert hatalmas erők dolgoztak körülöttem. A 
lavina, nevezzük pontosabban jégomlásnak, át-
billentett egy szakadék peremén, aztán a szaka-
dék peremébe bevágó kötél és a rajta lévő ren-
geteg kolonc, jégcsavarok, csomók blokkolták 
a kötél mozgását és egy idő után lógva marad-
tam a szakadék oldalán. 
- Hogyan menekültél meg?
- Nem menekültem, mentettek. Elkezdtem dol-
gozni azon, hogy leereszkedjek, ami nem olyan 
egyszerű. Át kell szerelnem magam, a sok-sok 
csomót át kell hidalnom. Elkezdtem azon dol-
gozni, és egy idő után feltűntek más mászók is 
a szakadék pereme fölött, akik mondták, hogy 
leengednek nekem egy kötelet és kisegítettek. 
- Hát, ha valaki, akkor te biztosan hiszel a ter-
mészet erejében. 
- Igen, abban hiszek. Nem csak emiatt, hanem 

általában is. Azt hiszem, hogy a hegymászás er-
ről szól. Nagyon nem szeretem, ahogy sok  új-
ságíró szokta mondani, hogy legyőzzük, meg 
meghódítjuk, meg legyűrjük, meg nem tudom 
miket csinálunk ezekkel a szegény hegyekkel. 
Én igyekszem fel- és elismerni, hogy a hegy 
az egy nálam nagyobb, erősebb, kiszámíthatat-
lan közeg és ebben én úgy vagyok jelen, mint a 
szörfös az óceán hullámai között, hogy igyek-
szem minden tudásommal és figyelmemmel 
idomulni a hullámokhoz, de nem akarom le-
győzni ezeket a dolgokat. Tehát nem csak ak-
kor van ez jelen a mi életünkben, amikor bal-
eset történik, hanem minden pillanatát átjárja 
ennek a gondolata a hegymászásnak. 
- Mi az, amiért mindig tovább és tovább mész, 
feljebb és feljebb, újabb csúcsokat meghódíta-
ni?
- Szépen mondva azért, mert nagyon szeretem 
a hegyeket, csúnyán mondva meg azért, mert 
önző vagyok. Újból és újból szeretném átélni, 
hogy rám milyen hatással van egy hegy, hogy 
meg tudom-e oldani ezt a problémát, hogy mi-
lyen változásokat élek át. Milyen vagyok, ami-
kor az alaptáborba lépek, és milyen vagyok, 
amikor elhagyom az alaptábort ismét. Egész 
egyszerűen nagyon sokat ad nekem a hegy-
mászás, nagyon sokat ad nekem a hegy. Sokkal 
intenzívebben élek át mindent odafönt, a ma-
gányt is, a társélményt is sokkal intenzívebben 
élem meg, ez az, amiért visszatérek. Nagyon 

összetett tevékenységről van szó. Van kalando-
zós aspektusa, olyasmi, mint amikor a régi ori-
entalisták elmentek messzire és furcsa kultú-
rákkal ismerkedtek meg. Van egy sport aspek-
tusa is, hiszen mégis csak fizikailag szeretném 
megtudni, hogy mire vagyok képes, de arra is 
kíváncsi vagyok, hogy kreatív módon meg tu-
dom-e oldani a kirakóst, meg tudom-e oldani 
a feladatot, és van egy csomó lelki aspektusa 
is ennek az egész összetett élménycsomagnak. 
- Egyik-másik utadból jószerivel tanulni is 
tudsz.  
- Igen, jó esetben tudok belőle tanulni is és 
igyekszem is tanulni belőle. 
- Dávid! Mi van ott fent, amit mi nem tudha-
tunk, egyszeri bükki vagy zempléni síkokat 
megmászó hétvégi hegymászók? 
- Néhány dolog, ami biztosan kell az élethez, 
ez az étel, az ital, a napfény és az oxigén. Ami-
ből odafönn nagyon kevés van, az az oxigén. 
A hegymászásnak nagyon sok szakága van, és 
mindegyikben vannak jellegzetes nehézségek. 
A magashegyi expedíciós hegymászásban az a 
jellegzetes nehézség, hogy nincs elegendő le-
vegő és nagyon nehéz megérteni, hogy ez nem 
csak a mozgásunkra hat ki. Lassabban vánszor-
gok, de a fűtésre, a gondolkodásra, az emész-
tésre, minden másra kihat, nehéz a tengerszint-
ről átérezni, hogy mennyi mindenre hat az oxi-
génhiány. Igen, lassabban megyek, de az is 
igaz, hogy én például jobban fázom, mint az 
oxigénes hegymászók, mert olyan nincs, hogy 
meleg ruha, hanem olyan ruha van, ami jól tá-
rolja az általam termelt hőt, ha pedig harmad-
annyi oxigént kap a szervezetem, akkor három-
szor annyira fogok fázni. 
- Mégis te vagy az egyik magyar hegymászó, 
aki nagyon sokszor oxigénpalack nélkül má-
szott. Ha olyan kevés van a levegőből odafönn, 
akkor miért indulsz neki palack nélkül?
- Szívesen zsebre vágnám ezt a dolgot, hogy 
milyen etikus vagyok és palack nélkül má-
szom, igaz, hogy palack nélkül mászom és 
igaz, hogy számomra fontos, hogy oxigénpa-
lack nélkül mászom, de a magyar hegymászás 
dicséretére mondjuk el, hogy bár a nemzetkö-
zi trend nem ez, nemzetközileg a legtöbb Hi-
malája expedíció résztvevője, messze-messze a 
nagy többség oxigént használ, de a magyar ex-
pedíciózásra az jellemző, hogy nem használunk 
oxigénpalackot. Tehát ezt a tiszta stílust én örö-
kül kaptam az elődöktől.
- Mi van odafönn, azokban a magasságokban 
ahová ti feljuttok? Mit mutat magából ott a ter-
mészet?
- Nagyon keveset, de az a nagyon kevés, az rend-
kívüli módon hat. Ez nem egy olyan tiri-tarka 
világ, mint amikor megyünk az alaptábor felé 
és átmegyünk egy bambuszerdőn, vagy egy ro-
dodendron erdőn és ugrálnak a majmok, hanem 
ez egy szigorú, letisztult, szikár világ, amiben 
geometriai formák vannak. Viszonylag kevés a 
szín odafönn, a sziklák, a hó és a jég színei van-
nak csak jelen, minden, ami ettől eltér, azt mi 
visszük oda a ruházatunkkal. Az a szigorú, kö-
nyörtelen formavilág nagyon kinyitja az ember 
lelkét, én úgy szoktam érezni. Nagyon leegy-
szerűsíti a létezést, és nagyon kinyitja a lelke-
met is. Nagyon erősen szembesít is azzal, hogy 

ki vagyok. Ez nem mindig kellemes élmény, 
hisz nagyon sok félelemmel, bizonytalanság-
gal, nagyon sok olyasmivel is szembesít, ami-
vel idelent lehet, hogy nem szeretnék feltétle-
nül szembenézni, de a hegy rákényszerít. De az 
érem másik oldala is igaz, hogyha valami szé-
pet találok körülöttem, vagy ne adj isten ma-
gamban, akkor az biztos, hogy igaz, és az meg 
értékes, azért megdolgoztam. 
- Mondasz néhány büszkeséget, amit elértél, 
ahol ott voltál és megcsináltad?
- Az expedíciós hegymászáson belül elmond-
hatom, hogy négy 8000 méternél magasabb he-
gyet másztam meg oxigénpalack nélkül. El-
mondhatom, hogy ebből kettő, első magyar 
megmászás volt, elmondhatom, hogy ezek kö-
zül az egyik a himalájai három hegy része, te-
hát a legmagasabb, a technikailag legnehezebb 
és a legveszélyesebb hegyekről beszélünk. 
Most például itt Tiszaújvárosban az Annapur-
na első magyar megmászásáról fogok beszélni, 
ami a legveszélyesebb nyolcezres hegy. 
- Mitől olyan veszélyes?
- Ezt egy olyan objektív mérőszámmal lehet 
kifejezni, hogy hányan próbálkoznak a meg-
mászással és erre hány halálos áldozat jut, és ez 
a mérőszám, ez az arányszám az Annapurnánál 
a legrosszabb. 
 - A tragédia mitől következik be, egy rossz lé-
pés, csúszás, oxigénhiány, a hideg?
- Igen, nagyjából ilyenektől következik be. Van 
néha kicsúszás, kiesés, zuhanás, tehát fizikai 
trauma, nagyon sokszor a magasság okolha-
tó, vagy közvetlenül, vagy közvetve a halálért. 
Agy ödéma, tüdő ödéma, vagy egyszerűen csak 
a magasság olyan mértékben rontja az ember 
döntéshozó képességét vagy mozgását, hogy 
amiatt következik be a tragédia, de van néha 
megfagyás, kihűlés, ezek a leggyakoribb okok. 
Szívleállás, trombózis, minden egyensúly fel-
borul a szervezetben fenn a  magasban. A vé-
red sűrűbb, az érhálózatod szűkebb, a szövetek 
megduzzadnak, vizesednek, a látótered szűkül, 
a mozgásod pontatlanná válik, a gondolkodá-
sod debilizált, úgyhogy ez a létezésnek egy na-
gyon szűk mezsgyéje.
- Voltál már valamelyik közelében? 
- Meglegyintett egyiknek vagy másiknak a sze-
le, ideértve a fagysérülést, a magashegyi beteg-
séget, a zuhanást, van erre is példa, de nagyon 
súlyos következmény eddig nem volt rám néz-
ve. Megvan mind a tíz lábujjam, mind a tíz ké-
zujjam, az agysejtjeim nagy részét megtartot-
tam, szóval eddig jól jöttem ki ebből a dolog-
ból. 
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 Klein Dávid az Annapurna megmászásáról mesélt az Ötórai tea vendégeként.

Dávid 2004. november 5-én lépett a Cso Oju 8201-es csúcsára. 

„A lavina, nevezzük pontosabban 
jégomlásnak, átbillentett egy szaka-
dék peremén, aztán a szakadék pe-
remébe bevágó kötél és a rajta lévő 
rengeteg kolonc, jégcsavarok, csomók 
blokkolták a kötél mozgását és egy 
idő után lógva maradtam a szakadék 
oldalán.” 

„Viszonylag kevés a szín odafönn, a 
sziklák, a hó és a jég színei vannak 
csak jelen, minden, ami ettől eltér, azt 
mi visszük oda a ruházatunkkal.”

„Én igyekszem fel- és elismerni, hogy 
a hegy az egy nálam nagyobb, erő-
sebb, kiszámíthatatlan közeg és eb-
ben én úgy vagyok jelen, mint a ször-
fös az óceán hullámai között...”



Az idei ősz első számú csillagászati esemé-
nye a Mars oppozíciója, vagyis földközelsé-
ge. Aki ebben a hónapban esténként felpil-
lant a délkeleti égboltra, egy nagyon fényes, 
nyugodt fényű égitestet pillanthat meg. Ez a 
földközelben lévő Mars bolygó.

 Marsközelségnek nevezzük azt az állapotot, 
amikor a két bolygó, a Föld és a Mars napkörüli 
keringésük során a legközelebb kerül egymás-
hoz. Ebben az esetben a Nap - Föld - Mars egy 
vonalban áll. Ez a jelenség 26 havonta követke-
zik be. Vannak viszont extra közelségek, ami-
kor nagyon közel kerül egymáshoz a Föld és 
a Mars. A marsközelségek távolságában adódó 
eltéréseket a bolygók ellipszis alakú pályán tör-
ténő keringése okozza. Ha a bolygók kör ala-
kú pályán keringenének, akkor a földközelsé-
gek állandó értéket mutatnának. A vörös boly-
gó október 6-án volt a legközelebb hozzánk, 
mintegy 62 millió kilométerre közelítette meg 
a Földet. Bolygószomszédunk látszólagos mé-
rete egész októberben az átlagos többszöröse 
lesz, szabad szemmel nézve pedig minden csil-
lagnál fényesebb vörös pontként fog ragyogni 
a déli égbolton.

Közel, s mégis távol

 A Nappal történő együttállása október 13-14-
én következik be. Tudományos szakkifejezés-
sel élve ezt a helyzetet oppozíciónak nevezzük. 
A bolygó ekkor napnyugtától napkeltéig látha-
tó, és ilyenkor éri el fényessége csúcsát is. Es-
te még a keleti, az éjszaka közepén a déli, haj-
nalra pedig már a nyugati égtájon lehet megta-
lálni. Már egy kisebb csillagászati távcsőben, 
vagy valamely bemutató csillagvizsgáló vi-
szonylag nagyobb méretű teleszkópjában is lát-
hatóvá válik a földihez hasonló, szén-dioxid és 
vízjég alkotta pólussapkája, valamint felszíné-
nek sötét foltjai, az úgynevezett albedo-alakza-
tok, melyek megegyeznek valamely nagyobb 
felszíni képződménnyel. A mostani közelség 
azért is különleges, mert legközelebb a 2030-as 
években lesz ilyen közel hozzánk a Mars. Két 
bolygó távolsága minden alkalommal eltérő, 
attól függően, hogy a két égitest éppen hol tart 
a Nap körüli, elliptikus pályáján. 2018-ban pél-
dául 57,8 millió kilométer volt ez a távolság, és 
2003-ban voltunk a legközelebb a vörös boly-
góhoz, 55,7 millió kilométerre. Sajnos a 2018-
as közelség idején a Marson hetekig tomboló 
porvihar nem tette lehetővé a felszín megfigye-
lését. Ennek remélhetőleg most nem lesz aka-
dálya.

Figyeljük a vörös bolygót

A Mars a Naptól számított negyedik bolygó 
a Naprendszerben. Vörös színe miatt a római 
hadistenről nevezték el. Mars Itália és Róma 
egyik legrégebbi istene.
 A Mars első megfigyelői az egyiptomiak vol-
tak, az ábrázolásokon „a horizont Hórusza” név 
alatt tűnik fel. Az egyiptomiak mellett a görö-
gök is élen jártak a Mars vizsgálódásában. I. e. 
300 körül Arisztotelész megállapította, hogy a 
Mars távolabb van a Földtől, mint a Hold.
A távcsövek fejlődése lehetővé tette, hogy a 
XIX. században már felszíni alakzatokat is 
észleljenek a bolygón. 1877-ben Schiaparelli 
olasz csillagász bejelentette, hogy vonalakból 
álló hálózatot fedezett fel a Mars felszínén.  Ez 
rengeteg vitát váltott ki, mivel sokan mestersé-
ges csatornarendszernek vélték a hálózatokat, 
mely egyértelműen civilizáció jelenlétére utal-
tak volna. Későbbi megfigyelések cáfolták ezt 
az elképzelést, de a Mars ezután is mindig ki-
emelkedő figyelmet kapott.
Forgástengelye szinte ugyanúgy áll, mint a Föl-
dé, vannak rajta évszakok. A marsi évek nagy-
jából kétszer olyan hosszúak, mint a földiek, 
az ottani évszakok is kétszer annyi ideig tarta-
nak, mint a Földön, és sokkal szélsőségeseb-
bek, mint nálunk. A felszíni hőmérséklet -150 
°C és +20 °C között váltakozik. Ennek tudha-
tó be, hogy amikor a Mars déli féltekéjén tél 
van, a déli jégsapka, mely széndioxid hóból és 
vízjégből áll össze, a bolygó déli félgömbjének 
akár a felét is beboríthatja, míg például ugyan-
ott nyáron a jégsapka gyakran eltűnik. Az észa-
ki féltekén hasonló változásokat lehet megfi-
gyelni. Légköre nagyon vékony és ritka, nagy-
részt szén-dioxid alkotja (96%), mellette nit-
rogén és argon, nyomokban oxigén és vízgőz. 
A légköri nyomás kb. a földi légkör nyomásá-
nak a százada, ezért űrruha nélkül nem lehet ki-
lépni a felszínre. A Marson állva az égbolt nem 
kék színűnek látszik, mint nálunk tiszta idő-
ben, hanem inkább halvány narancsvörösnek 
vagy rózsaszínűnek. A Mars felszínén jelenleg 
nem található cseppfolyós víz, de számos bizo-
nyíték arra utal, hogy a múltban volt. Találha-
tók ugyanis kiszáradt folyómedrekhez hasonló 
domborzati képződmények, amelyeket általá-
ban üledéket hordozó erős sodrású folyóvizek 
raknak le az akadályt képező tereptárgyak kö-
rül.
A vörös bolygó büszkélkedhet a Naprendszer 
legnagyobb, bár már kihunyt tűzhányójával. 
Az Olympos Mons pajzsvulkán huszonkét ki-
lométerre emelkedik a mesterségesen kijelölt 
marsi tengerszint fölé, és mellette valósággal 
eltörpülne a legmagasabb földi hegység, a Hi-

malája a maga nyolc kilométeres csúcsaival. A 
Marsnak két holdja van: a Phobosz és a Dei-
mosz. Mindkettő kötött keringésű, vagyis min-
dig ugyanazt az oldalukat mutatják a Mars felé. 
Kis méretük és erősen elnyúlt pályájuk alapján 
valószínűleg két befogott aszteroidáról van szó. 
Mivel a Phobosz gyorsabban kering a Mars kö-
rül, mint ahogy a bolygó megfordul a saját ten-
gelye körül, az árapályerők lassan, de állandó-
an csökkentik pályasugarát, emiatt a Phobosz 
majd a Mars felszínébe fog csapódni. A másik 
érdekes következmény az, hogy a hold nem ke-
leten kel és nyugaton nyugszik, hanem épp el-
lenkezőleg. Nyugatról kelet felé látszik haladni 
a marsi égbolton. 

Irány a Mars!

Az ember közvetlen kozmikus környezetének 
vizsgálata során a bolygók közül a Marshoz re-
pült a legtöbb űrszonda. Az első, még sikertelen 
kísérlet 1960-ban volt. A legnagyobb sikert a ku-

tatásban az USA könyvelheti el. A marsközelsé-
get kihasználva jelenleg is három űrszonda tart a 
Mars felé, ahová februárban fognak megérkezni. 
A Marsról már majdnem részletesebb térkép áll 
rendelkezésre, mint a Földről, önjáró robotszon-
dák vizsgálták a felszínt, és a közvetlen alatta 
levő kőzeteket. Tudjuk, hogy egykor a felszínt 
víz borította, tehát nem kizárt, hogy egykor va-
lamilyen életforma létezett ott. Ma már nagyon 
konkrét elképzelések vannak a bolygó emberes 
meghódítására. Az előkészületekben az ame-
rikai Elon Musk Spacex nevű cége jár az élen. 
Már fejlesztik a Starship nevű százszemélyes űr-
hajót, melynek segítségével a Mars kolonizáció-
ját a 2040-es években elkezdhetik. A Mars tala-
ja kiválóan alkalmas a növénytermesztésre, víz 
is található, az oxigén előállítható. A mellékelt 
képen Musk Marsbázis-tervezete látható az el-
látást biztosító üvegházzal. Irigylem a fiatalokat, 
akik ezen perspektívikus fejlesztések eredmé-
nyeit még megláthatják.

Szutor István
        csillagászati klubvezető

Földközelben a vörös bolygó, a Mars

Musk Marsbázis tervezete az üvegházzal. 
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Az Olympos Mons a Naprendszer legnagyobb - már kihunyt - vulkánja. 

Bolygószomszédunk látszólagos mérete októberben az átlagos többszöröse. 

A vörös bolygó fehér jégsapkával. 



A Tiszaújvárosi Művelődési Központ 
és Könyvtár programjai

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Október 8. (csütörtök) 18.00 óra
Karcok a köveken - Vereb Vean András filmje
Helyszín: a művelődési ház konferenciaterme
Október 18. (vasárnap) 16.00 óra
A 25 éves Derkovits Majorette Csoport ünnepi műsora
Térítésmentes belépőjegy igényelhető a művelődési központ 
jegypénztárában.
Helyszín: a művelődési központ színházterme
Derkó MiniGaléria
Huszánk Szuhai Ágnes kiállítása
Látogatható: október 9-ig
VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Kormos Dénes „Látvány és gondolat” című festménykiállí-
tása
Látogatható: október 30-ig.
TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Óvárosi KULT Galéria
A 25 éves Szederke Díszítőművészeti Szakkör kiállítása
Látogatható: november 10-ig.
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
A VILÁG KICSIBEN
A Miskolci Makettezők Egyesületének kiállítása, szombaton-
ként látványmakettezéssel.
A kiállítás látogatható: november 14-ig.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Október 9. (péntek) 17.00 óra
VIRÁGZABÁLÓK ESTÉJE
Kalandozás az ehető virágok birodalmában
Halmos Mónika fitoterapeuta, food-stylist vetített képes előa-
dása virágkóstolóval
Helyszín: a könyvtár előadóterme
KÖNYVES SZOMBAT
Október 10. (szombat)
9.00 - 17.00 RENDKÍVÜLI NYITVATARTÁS, INGYENES 
BEIRATKOZÁSI LEHETŐSÉG
10.00 - 16.00 HOGYAN ÉPÜL A VILÁG KICSIBEN?
Látványmakettezés és papírmakett-készítés a Miskolci 
Makettezők Egyesületének tagjaival.
Helyszín: folyóiratolvasó  
10.00 HOLTOMIGLAN, HOLTODIGLAN
Kommunikáció a házasságban
Tankó Lászlóné párkapcsolati tanácsadó előadása
Helyszín: a könyvtár aulája
10.00 – 14.00 KÖNYVEKBŐL KÉSZÜLT KÉZMŰVES 
ALKOTÁSOK
Kézműves foglalkozás családoknak
Helyszín: folyóiratolvasó
14.30 MINDEN ELISMERÉSÜNK!
- a Hamvas Vándorserleg átadása az év dolgozójának
- a Milyennek képzeled el a jövő könyvtárát? című alkotói 
pályázat eredményhirdetése
Helyszín: a könyvtár aulája
15.00 KEZEDBEN A JÖVŐD!
Életmódváltás lépésről lépésre
Hogyan őrizhetjük meg szemünk egészségét? Látásjavítás 
természetesen
Pribus Tünde természetgyógyász előadása
Helyszín: a könyvtár aulája 
Október 15. (csütörtök) 16.30 óra
RAJZOLJ ÉS ALKOSS VELÜNK!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Október 17. (szombat) 11.00 óra
„ANGOLOZÓ” TÁRSALGÁSI KLUB
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommu-
nikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Ősz 
a Nikodémusban

Őszi dekoráció díszíti a Nikodémus Idősek 
Otthonát. A hangulatos tablót az alábbi vers 
ihlette: 

Kassák Lajos: Szeptemberi sugarak 

Duruzsolj őszi táj, beszélj hozzám szelíden
mintha az anyák és szeretők nyelvén szólnál
pirosra érett almákról, zörgő diókról
a betakarított gyöngyszemű gabonáról
és jaj, a madarakról se feledkezzél meg
akik már fáznak szegények s csak emlékeik
hintáján libegnek ide-oda a szélben.
Ó, micsoda szelek s micsoda illatokat
hurcolnak magukkal a zord városok felé,
hol a munka embere kitárja eléjük
kormos zubbonyát és két mezítelen karját
magasba emeli, áldva e szép hónapot
miközben az új gabonából sült kenyérre
és a kipréselt szöllő szűz levére gondol..

A Tisza TV műsora

Október 8., csütörtök

A szerdai adás ismétlése
9:00 HétHatár: Terjed a vírus  - Reggeli hőmérőzés - Call cen-

ter a rendelőben - Választási véghajrá - Idősek napja megem-
lékezés - Kézilabda 

9:15:15 Hétről-Hétre: Sok fertőzött a poliol építkezésen - Vá-
lasztási tudnivalók járvány idején - Városépítő idősek - Szüret 

Szederkényben  - Grecsó est -  Bajnoki fociösszefoglaló
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Október 14., szerda

18:00 HétHatár: Választási eredmények - Járványügyi tájé-
koztató - Fűtésszezon - Művészeti toborzó - Makettkiállítás - 

Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Választottunk - Virágzabálók estéje - 

Könyves szombat - Ifjú sakktehetség -   Kormos Dénes kiál-
lítás 

Létszámkorlátozás
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a koronavírus-jár-
vány elleni védekezés jegyében a zárt térben tartandó progra-
moknál a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár lét-
számkorlátozást vezet be.
Az aktuális létszámkorlátról a programhoz kapcsolódó nyom-
tatott és elektronikus felületeken tájékozódhatnak.
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Jönnek a gyerekek!
Könnybe lábadt szemekkel ment fel a lépcsőn. Elmentek…
Még érezte búcsúölelésüket, csillogó szemeikben a szerete-
tet. Még visszacsengtek köszönő- szavaik, és a kocsi ablaká-
ból hosszan integető drága kezek, míg csak látták egymást. 
Mennyi öröm, várakozás van egy találkozásban. Majd a 
boldog együtt töltött órák, napok után az elváláskor a re-
mény az újabb együttléthez.
Milyen más úgy tervezni, hosszú listával többször fordul-
va elkészíteni az ünnepi menüt, mint máskor a hétköznapok 
kényszerű rutinjával. - Jönnek a gyerekek! - válaszolt bol-
dogan az utcán ráköszönő ismerősöknek. Mekkora erőt ad 
ez az öröm! Már nem is érezte nehéznek a csomagokat, és a 
lába sem fájt a lépcsőkön felfelé.  
A készülődés óráiban gondolatai bejárták azt a két embe-
röltőnyi időt, amióta ebben a városban él. E történet édes 
bizonyítéka két felnőtt lánya és a már fiatalemberré serdü-
lő unokája. Negyvenhárom éve még a fiatalok városának 
hívták itteni otthonát, ahol hétvégenként kiürültek az utcák, 
mert aki csak tehette, utazott a szülői házhoz, „haza”. Még 
az volt a szoros kapocs, a segítő. Ma épp a fordítottja van. 
Alig találni parkolót, megtelik a város a hazautazó gyerme-
kekkel. A régi fiatalokból nagyszülők lettek, akikhez most ők 
jönnek haza.
Minden kornak megvan a maga szépsége. Tudta ezt, és azt 
is, hogy ezt a boldog várakozást nem csak ő éli át, hanem 
a város összes nagymamája, sőt a világon minden szerető 
szülő. Készülődés közben hálával gondolt az őt tanító anyai 
tanácsra:- Úgy legyél meg mindennel, hogy majd te is ven-
dégnek érezd magad saját otthonodban! Tudnak valamit az 
öregek, ezek a szerető szülők, akik csak a legjobbat akarják 
gyermekeiknek, mosolyodott el magában. Érdekes, de ő a 
lányaitól is tanult. Amikor gondjaitól elkeseredve kisebbik 

lánya azzal vigasztalta: - Anya, problémák mindig lesznek, 
hisz az élet problémák megoldásának sora. Megoldasz ket-
tőt, jön helyébe három, mint a sárga csekkek… Tudod, mi-
kor nem lesznek problémáid? - Amikor nem mondjuk meg 
neked, mert már olyan öreg leszel, hogy elhallgatjuk elő-
led… Ezen már nevettek. Okosak a mai gyerekek! Nagyob-
bik lánya tanácsa is emlékezetes marad. Amikor egy na-
gyobb műtét utáni lábadozásakor azt panaszolta gyerme-
kének: - Nekem már nincs lépem, csak akaratom, az volt rá 
a válasza: - Milyen jó, hogy nem fordítva van. Igaza volt!
Mindig virággal jöttek, és mindig a kedvenc, narancsos, 
sárga színűekkel. És milyen jóízűen falatozták az otthoni 
ízeket! Jó volt a szemnek látni. Unokája simogató keze, pu-
ha homlok- puszija pedig maga volt a mennyország. Lélek-
tisztító.
Nézte őket szeretettel, büszkeséggel. Milyen nagyok már, és 
az övéi. Egy pillanatra bevillant, hogy most ők vannak las-
san abban a korban, amikor neki elmentek a szülei. Ez el-
szomorította. Hogy telik az idő! Milyen hamar lehet még 
számolni is el hetven, nyolcvanig… De ő még élni szeretne. 
Az akarat, életszeretet… villantak be lányai tanácsai.
Figyelte, tapasztalta az élet hármas szabályát. Mindennek 
van kezdete, folyamata és vége. Még ebben a családi ösz-
szejövetelben is. A készülődés öröme, a boldog együttlevés, 
majd a búcsúzás percei. Soha nem tudjuk, mikor válunk el 
utoljára. És milyen jó, hogy ez az élet titka marad. Lelkünk 
legmélyebb szeretetével reméljük a következő találkozást. 
Nagy igazság, hogy a remény hal meg utoljára. Ezekkel a 
gondolatokkal ért fel a lakásba. Megsimogatta kapott virá-
gait, melyekre a szeretet könnyeit hullatta…

Gál T. Olga
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Kazinczysok Tiszaújváros környékén

A katolikus iskola hírei

Szeptember 25-én, az utolsó szép, napfé-
nyes őszi napon, túrával egybekötött pá-
lyaorientációs napot tartott a Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskola Ti-
szaújváros környékén. Különböző hely-
színeken várták iskolánk tanulóit a hiva-
tásukat, munkájukat, foglakozásukat be-
mutató szülők, valamint a mentők és a 
rendőrség képviselői. Az állomásokat 
hosszabb-rövidebb túrával lehetett meg-
közelíteni. Nagyrészt a városban, vala-
mint a város mellett húzódó gáton és ke-
rékpárutakon. A felső tagozatos osztályok 
a városi mentőállomáson figyelhették 
meg a mentés folyamatát, kitérve a jár-
ványhelyzetre, megvizsgálhatták a men-

tőautókat, betekinthettek a mentősök ál-
dozatos munkájába. A város határában a 
zsilipháznál asztalos foglalkozása bemu-
tatását vállalta alapos felkészüléssel isko-
lánk egyik apukája. A tanulók megfigyel-
hették az árammal nem működő eszkö-
zöket és használatukat. A gyerekek nagy 
hévvel próbálták ki a fa megmunkálására 
alkalmas eszközöket. Tovább gyalogolva 
az osztályok eljutottak Sajóörösre, ahol a 
SA-JÓ Kert, Faiskola és Kertészeti Áru-
dában kertészmérnök anyuka avatta be az 
érdeklődőket a növénytermesztés csínjá-
ba, bemutatva például a csepegtetéses ön-
tözést. A kisebbek nagy izgalommal néz-

ték az iskola udvarán a kutyás rendőrsé-
gi bemutatót, az Ifjúsági parkban pedig 
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, 
hasznát mutatta be interaktív foglalkozás 
keretében egy alsó tagozatos anyuka. Na-
gyon tartalmas napot tölthettek a tanulók 
a jó levegőn, D-vitaminnal és élmények-
kel töltődtek fel, sok szakmába belete-
kinthettek, mely megkönnyíti majd a he-
tedik, nyolcadik évfolyamos tanulók pá-
lyaválasztását. Hálás köszönetünket fe-
jezzük ki minden közreműködőnek a hi-
teles bemutatóért.

 Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Autómentes nap
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános 
Iskola tanulói kerékpározással és sétával csatla-
koztak az országos rendezvényhez. 

 Szent Gellért napja
A katolikus iskolák védőszentjének napján ünne-
pélyes keretek között, az első osztályosok és az 
újonnan érkezett tanulók iskolai avatása szeptem-
ber 24-én volt a Magyarok Nagyasszonya Római 
Katolikus Templomban.
Szent Gellért püspök nemzetünk tanítója, a ma-
gyarországi katolikus oktatási intézmények védő-
szentje. Szent Gellért püspöknek szerepe volt is-
kolánk névadójának, István királynak az életében 
is, hiszen Szent István fiának, Imre hercegnek ez a 
nagy tudású, szent életű férfi volt a nevelője.

Természet, környezet, földrajz
Szeptember 18-án rendezték meg a XXVIII. Ka-
án Károly Országos Természet- és Környezetis-
mereti verseny megyei fordulóját, ahol II. helye-
zett Czap Roland 6.b, III. helyezett Suhajda Péter 
6.a, Mérkőy Luca 7.a, V. helyezett Giák Tekla 7.a, 
VI. helyezett Bodonovics Dóra 6.b osztályos ta-
nuló ért el kiemelkedő eredményt. Felkészítő: Or-
bán Mónika
Ugyancsak szeptember 18-án volt a XVIII. Tele-
ki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan verseny 
megyei fordulója, ahol Tállai Zétény 8.a, 8., Szil-
ágyi Bálint 8.b, 18., Deli Tünde 8.a, 21. helyezést 
ért el. Felkészítő: Orbán Mónika
Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő pedagó-
gusnak!

 Gál Benjáminné igazgató

Idén 30. alkalommal hirdette meg a DUE 
Médiahálózat - a Diák- és Ifjúsági Újságírók 
Országos Egyesülete - a Tehetségkutató Di-
ákmédia Pályázatát. A Tiszaújvárosi Hunya-
di Mátyás Általános Iskolában működő Hu-
nyadi FM rádiósai az Év Tematikus Diák-
rádiója kategóriában 2. helyezést értek el, a 
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Is-
kola sulirádiója, a Rádió Aktív ugyanebben 
a kategóriában a harmadik helyet szerezte 
meg a rangos megmérettetésen. 

Magad, uram…

- Négy éve kezdtünk rádiózni - mondja Bod-
nár Tibor, a Hunyadi iskola tanára. - Ez a har-
madik év, hogy jelentkeztünk a versenyre, és 
mindhárom évben sikerült megszereznünk a 2. 
helyezést.
- Mivel pályáztak az idén?
- A Hunyadi iskola rádiója, a Hunyadi FM ha-
vonta egy 15 perces adással jelentkezik, idén 
a márciusi műsorunkat küldtük be a verseny-
re, melyet Barna Luca, Borjus Virág, Dobrósz-
ki Evelin, Gulyás Vilma, Szilvási Adrienn és 
Trungel Panna készített. Az ausztrál erdőtüze-
ket dolgoztuk fel fő témaként, környezetvédel-
mi szempontokat is említve. Akkorra már meg-
szűnt az országos médiában a tudósítás erről, 
nem tudtuk, hogy van-e még tűz, és nem ismer-
tük a következményeit. Tehát ennek a témakör-
nek jártak utána a gyerekek, csak menet köz-

ben bejött a koronavírus. Erre gyorsan reagálva 
csináltak egy tájékoztatót az iskolatársaknak, 
hogy mi a teendő, milyen szabályokat tartsa-
nak be a fertőzésveszély idején. Szerintem ez 
tetszett meg a zsűrinek, mert akkor mi ebben 
nagyon elöl jártunk. Azon a héten vettük fel ezt 
a műsort, amikor pénteken bezárták az iskolát. 
Akkor még nem volt kiadott országos rendel-
kezés azzal kapcsolatban, hogy mit csináljunk, 
főleg az iskolákban. De a gyerekek utánajártak, 
és adtak pár tanácsot, hogy mi a helyes.
- Sokat kell segíteni a gyerekeknek a műsor el-
készítésében?
- Én csak folyamatvezető vagyok, a diákok csi-
nálnak mindent. Ők hozzák a témát, ők gyűj-
tik az anyagot. Ott vagyok a megbeszéléseken, 
meghallgatom az ötleteiket, esetleg irányt adok 
nekik, ha valami nem megy. Tehát nem úgy 
működik, hogy én megmondom mit kell csinál-
ni, és akkor az lesz, hanem mindent saját ma-
guk szerveznek és készítenek.
- Évente változik a gárda?
- A ballagók miatt van fluktuáció. Van köztük 
ötödikes diák is, van nyolcadikos is, de volt 
olyan év, amikor alsó tagozatból is volt csapat-
tag, mert olyan jól beszélt, olyan jó képessé-
gekkel rendelkezett. Aki elkezdi ötödikben, az 
viszi végig nyolcadikig, nagyon ritka a lemor-
zsolódás. Minden évben tudunk találni olyan 
diákokat, akiknek megvan hozzá a technikai 
tudásuk is, vagy pedig lehet őket képezni olyan 
irányba, hogy egy rádióadást össze tudjanak 
vágni, meg tudjanak csinálni.

- Az adásokat hogyan, mikor hallgatják a gye-
rekek?
- Havonta egyszer, egy tanítási órának az utolsó 
15 percében van adásidő, így a gyerekek az is-
kolapadban ülve hallgatják a műsorokat.

Surányi P. Balázs

Csapatmunka, kreativitás

A pályázatot minden évben több kategóriában 
hirdetik meg, melyek a média sok-sok ágát le-
fedik: újságírás, online média, fotózás, videó-
zás. Ahogy a világ változik, úgy bővül a palet-
ta. 
- Három pályamunkával indultunk a tema-
tikus műsor kategóriában - mondta Lend-
vay Viktor, a Széchenyi iskola rádiósait fel-
készítő tanára  - a madarak és fák napja, a 
víz világnapja és a kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapja alkalmából készí-
tettük egy-egy komplett műsort. Ami azt je-
lenti, hogy tartalmas eleje és vége szignált, 
felkonferálásokat, olyan diákok szerepelnek 
benne, akik valóban szépen beszélnek ma-
gyarul. Ezek tehát olyan műsorok, melyeket 
bárkinek oda lehet adni, egyébként erre már 
volt is példa, hogy valakinek megtetszett, ké-
sőbb lejátszotta a saját iskolájában. Ezek ön-
álló műsorok tehát, tervezzük, hogy a youtu-
be-on, a facebookos profilunkon is meg lehet 
majd hallgatni, illetve szeretnénk a spotifyon 
is jelen lenni. Erre egyébként a mostani jár-
ványhelyzetben egyre nagyobb az igény is, 

hogy a szülők, diáktársak, barátok meg tud-
ják hallgatni a műsorokat. 
- Hogy zajlott a díjátadó? 
- A koronavírus-járvány miatt a megszokott 
májusi díjátadó most szeptemberre tolódott, és 
a körülmények is változtak, mindössze két di-
ákkal  mehettem. A gyerekek ezt diplomatiku-
san kezelték, tudomásul vették, hogy muszáj 
két embert kiválasztanom, nem lehet megsér-
tődni. Az általános iskolás és a középiskolás 
korosztályban is nagy a felhozatal, a felsőokta-
tásban nem is annyira a rádiózás a jellemző, ha-
nem inkább az újságírás.
- Mennyien sulirádióznak a Széchenyi iskolában? 
- Szakköri formában működünk, tizenöt tag-
gal. Hetente egyszer tartunk foglalkozást, öt-
letelünk, műsort készítünk, van, hogy a tizen-
öt főt felosztjuk ötfős mini stábokra, akik egy-
egy konkrét feladatot kapnak. A Széchenyi is-
kolában nagyon sokan érdeklődnek a rádiózás 
iránt, a tagok többsége hetedik osztályos, de 
vannak hatodik osztályosok is, és ha egy fiata-
labb diákot is érdekel a rádiózás, nem szoktam 
elzárkózni. Az a fontos, hogy a diák érdeklőd-
jön, lelkesedjen. 
- Mit nyújt a diákoknak a rádiózás? 
- Megtanulják, hogy milyen a csapatmunka, ru-
galmasak lesznek, tekintettel lesznek a többi-
ekre. Kreativitást, alkalmazkodóképességet. 
Bátran előállnak az ötletekkel, s hamar kide-
rül, hogy kit melyik irány érdekel, vágni szeret-
ne-e, vagy jó riportokat készíteni. Sokan nem 
látják e mögött a sok munkát, akik viszont itt 
maradnak, hasznos dolgokat tanulnak. 

Fodor Petra

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola szeptember 30-
án és október 1-jén, két napon át ünnepelte a Magyar Népmese 
Napját, Benedek Elek születésnapját. Erre a hétre a Helytörténeti 
Gyűjtemény mesevilágba röpítő babáit is kiállíthattuk. Köszön-
jük szépen, hogy a rendelkezésünkre bocsátották a gyűjtemé-
nyük darabjait. Az alsó tagozat összes osztálya erre az alkalomra 
gyönyörűen kiszínezte a népi motívumú kifestőket, ismerkedve 
a különböző mintákkal, melyekből szintén tárlatot rendeztünk 
az intézmény aulájában. Fodor Beatrix, az iskola könyvtárosta-
nára az egész alsó tagozaton, 8 osztálynak tartott népmesei fog-
lalkozást, ahol a gyerekek felgöngyölíthették a mesék aranyfo-
nalát, egyszerű kendők segítségével és a fantáziájuk megmozga-
tásával a klasszikus mesehelyszínekre is ellátogathattak, bábok-
kal megjeleníthették az összes fontos népmesei szereplőt, majd 
következhetett a mesélés a jól ismert rajzfilm sorozat képei ál-
tal illusztrált, 100 magyar népmese kötetből. A kétnapos progra-
mon 180 diák vett részt és gazdagodott a magyar népmese kin-
csei által. Egy Wass Albert idézettel kíván ez alkalomból mesés 
napokat a Krónika olvasóinak a Kazinczy iskola:„Egyik legő-
sibb és legértékesebb örökségünk a magyar népmese. A magyar 
lélek szólal meg benne.”

Makkainé Chmara Marianna igazgató

Sikeres tiszaújvárosi sulirádiósok 

Magyar Népmese Napja
10. � Iskolapéldák 2020. október 8.

Kutyás rendőrségi bemutató az iskolaudvarban. 

Szent Gellért napján avatták fel az első osz-
tályosokat és az iskolába újonnan érkezett 
tanulókat. 

Kerékpárral az autómentes napon. 

Interaktív foglalkozás az Ifjúsági park-
ban. 



Közterületi 
SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. a közterületeken történt, azonnali 
beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló tele-

fonszámot működtet. A 49/540-508-as 
„Közterületi SOS” hívószámra beér-

kező hívásokat, amennyiben a diszpé-
cser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma 

hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 

illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, 

valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Tokaji EdiT

a 4. sz. választókerület képviselője
2020. október 14-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk a település állattartóinak figyel-
mét, hogy az Agrárminisztérium rendel-
kezése alapján Tiszaújváros közigazgatá-
si területére a rókák és más vadon élő ra-
gadozók veszettség elleni orális immuni-
zálásának időszakára
2020. október 4-étől 2020. október 24-éig
legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendel-
tek el.
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyü-
kön elzárva, illetve a kutyákat megkötve 
úgy kell tartani, hogy azok más állattal, 
vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni lehet, ha azok on-
nan nem szökhetnek ki,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon ve-
zetve és szájkosárral szabad kivinni, 
- a település területéről kizárólag érvé-
nyes veszettség elleni védőoltással ren-
delkező kutyát, vagy macskát és csak a 
hatósági állatorvos kedvező eredményű 

vizsgálata után és engedélyével szabad 
kivinni. 
- Érvényes veszettség elleni védőoltással 
rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testüle-
tek ebei,
c.) katasztrófamentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő haszná-
latuk idejére mentesek a fenti korlátozás 
alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket ha-
tósági megfigyelés alá kell helyezni az 
ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági 
megfigyelése az ebzárlat esetleges meg-
hosszabbítása esetén sem tarthat kilenc-
ven napnál tovább. Amennyiben a kó-
borló eb vagy macska veszettség elleni 
oltottsága nem állapítható meg és az ál-
lat befogása, illetve hatósági megfigyelé-
se nem oldható meg biztonságosan, az ál-

latot a járási főállatorvos határozatára jár-
ványügyi intézkedésként az állatvédelmi 
előírások magtartásával le kell ölni.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok össze-
vezetésével járó rendezvény - a veszett-
ség elleni összevezetéses oltás kivételével 
- nem tartható.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecs-
kék, lovak, szamarak, öszvérek és serté-
sek legeltetését a lakott településen be-
lül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hi-
ányában a lakott település határától szá-
mított 500-1000 méteren belül kell meg-
szervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok ván-
dorolva történő legeltetése tilos,
- az állandóan legelőn tartott húshasznú 
szarvasmarha-állományok legeltetését - 
az állomány nagyságától függően - 10-20 
hektáros területre kell korlátozni.

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő parkgondozó munkakör be-
töltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony kereté-
ben, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre 
szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra
- B kategóriás jogosítvány
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot

- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 13.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illet-
ve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István
ügyvezető

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő parkgondozó-gépkocsiveze-
tő munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jog-
viszony keretében, három hónap próbaidő kikötésével 1 év hatá-
rozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
- C kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot

- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
- A Társaság gépjárműveinek vezetése
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 13.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illet-
ve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
 Kerékgyártó István ügyvezető

Legeltetési tilalom, ebzárlat

Parkgondozó munkakör

Parkgondozó-gépkocsivezető munkakör

Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2020. évi ad-
venti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivá-
gásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyen-
letes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter kö-
zött, a városi közintézményekben, Tiszaújváros közterein tör-
ténő felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben 
a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal el-
végezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
következő időpontja 2020. október 09. (péntek).
A vásár területén a szájmaszk használata kötelező!

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
    üzemeltető

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2020. október 9-én (péntek) 10,00 órától rendkí-
vüli ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyi-
ség.

         Farkas Sándor 
elnök

Közmeghallgatás 
helyett levelezés

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy az októberi közmeghallgatások a járványhelyzet miatt 
elmaradnak. 
Közérdekű észrevételeiket azonban a 2020. október 13-15. 
közötti időszakban elektronikus úton leadhatják az erre a cél-
ra létrehozott e-mail címen (kozmeghallgatas@tujvaros.hu). 
Amennyiben a véleményező, javaslattevő állampolgár azt 
igényli, a felvetésekről a későbbiekben a sajtóban tájékoz-
tatást adunk.
  Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái 
2020. szeptember 16 - október 15. között zajlanak a város terü-
letén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti lakópark, Ti-
szaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapadékcsa-
torna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop 
Forablock kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. 
forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer.
A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2020. szeptember 16-án reggel kezdődtek el, a 
város 1. sze. területének (Szederkényi út, Lorántffy Zs. út) keze-
lésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó ke-
zelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően az 
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgá-
lata 2020. október 15-én lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő takarító munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő ki-
kötéssel, 1 havi munkaidőkeretben az Ezüsthíd Gondozóház-
ba, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (visszaigazo-
lás megléte)
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok: 
•  Szobák, öltözők, irodák, folyosók, mellékhelyiségek taka-
rítása.

Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rende-
let határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1005-03 /2020. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 10. 24.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 10. 26.
Az állás betölthető: 2020. 10. 27.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 
Stefánné Andrea 06-49/548-308 
Bánréviné Zán Tamara 06-49/548-383

Molnárné Tóth Anita
mb.igazgató

2020. október 8. Közlemények � 11.



Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a melegvíz-mé-
rőórák leolvasását, az órák adatainak rögzítését az alábbiak 
szerint végezzük:
Személyes olvasás alapján: 2020. október 16-tól október 26-ig.
Bejelentés alapján: 2020. október 16-tól október 30-ig.
Fogyasztóink és munkatársaink egészségének megőrzése ér-
dekében a vízóraolvasók maszkkal, kézfertőtlenítővel, gumi-
kesztyűvel ellátva végzik a leolvasást. 
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a lakásba való bejutást, 
valamint az órák láthatóságát biztosítsák a megjelölt időpont-
ban a vízmérőórát olvasó kollégáink számára. 
Amennyiben a bejutást nem tudják biztosítani, úgy lehetősé-
gük van a bejárati ajtóra kifüggeszteni a számlamellékletként 
megküldött nyomtatványon - mely Társaságunk honlapjáról 

is letölthető - a lakás melegvíz-mérőórájának állását, vagy be-
jelenthetik hangrögzítővel ellátott telefonon (ügyfélfogadási 
időben): 49-544-323 vagy elektronikus levélcímünkön: ugy-
felszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Fogyasztóinkat, hogy bejelentéskor törekedjenek a 
pontos adatok (a vízóra gyári számának és állásának együttes) 
megadására, elkerülendő a téves tartalommal történő számla-
kiállítást.
Munkatársaink sorszámozott, fényképes azonosító kártyával 
rendelkeznek, melyet kérésre bemutatnak.
Kérjük, segítsék munkánkat!
Tisztelettel:

TiszaSzolg 2004 Kft.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére szociális di-
agnózist készítő esetmenedzser munka-
kör betöltésére, a Család- és Gyermekjó-
léti Központba.
Feladatai: 
- szociális diagnózis felvételét is végző 
esetmenedzser
- bővebben: 15/1998. NM rendelet, 1993. 
évi III. törvény
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 
15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet 
II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és 
gyermekjóléti központ – szociális diag-
nózist készítő esetmenedzserre vonatko-
zó képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások,
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés 
mentes erkölcsi bizonyítvány a gyerme-
kek védelméről és gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvény alap-
ján (erkölcsi igénylő – IV. pontnál a fel-
sorolt törvényeknél nem található, hanem 
a kérőlapon felsorolt törvényektől eltérő, 
más törvénynek való megfelelés igazolá-
sát kell kérni, így a fehér, üres sávba kell 
beírni a következőt: 10/A. a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény)
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - 
letölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasz-
nos információk/állásajánlatok (a honlap 
alján található)
- Gyvt. nyilatkozat - letölthető: www.ti-
szaujvaros.hu - hasznos információk/ál-
lásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni 
csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-
lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zat azonosító számát: 2402-3/2020., va-
lamint a munkakör megnevezését: szoci-
ális diagnózist készítő esetmenedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának 
a jogot, hogy a pályázati eljárást ered-
ménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2020. október 26.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2020. október 30.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-ös telefonszámon lehet.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.) tiszteletdíjas gondozó munkatársat keres 
- lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ké-
szenléti rendszerben történő feladatellátásra, Tiszaújváros te-
rületére.
A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhí-
vása esetén a krízishelyzet helyszínére történő 30 percen belü-
li megjelenés és a segélyhívás okául szolgáló probléma meg-
oldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele.
A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem 

előírás, önéletrajz és bármely meglévő bizonyítványmásolat 
szükséges. 
Juttatás: 12.000 Ft/hó tiszteletdíj.
Jelentkezni 2020. október 26-ig lehet személyesen a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ titkárságán, Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3. szám alatt lehet, illetve telefonon érdeklődni a 
49/548-190-es telefonszámon.

Poropatich Péter
intézményvezető

Tiszteletdíjas gondozó munkatárs

Melegvíz-mérőórák leolvasása

 Miből élünk?
felmérés 

 Harmadik alkalommal vesz részt önkéntesen hazánk abban 
a szeptember 15-én elindult kutatásban, amely a háztartások 
életkörülményeinek feltárására irányul. A háromévenkénti fel-
mérést idén is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megbízásából a 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre. 
A Miből élünk? elnevezésű kutatás - amelyet az Európai Köz-
ponti Bank koordinál - minden euróövezeti tagállamban köte-
lező, ehhez csatlakozott hat évvel ezelőtt önkéntesen Magyar-
ország. A kérdőív rákérdez a háztartások tulajdonában lévő re-
áleszközökre (például ingatlanokra, járművekre, értéktárgyak-
ra, vállalkozásokra) és pénzügyi eszközökre (például bank-
számlákra, befektetésekre, nyugdíjcélú előtakarékosságra). Az 
önkéntes és anonim kutatás kitér a háztartások kötelezettségei-
re (adósságára, a hitelekre és kölcsönökre) is. 
„A felmérés elsődleges célja, hogy európai szinten összeha-
sonlítható adatok álljanak rendelkezésre a háztartások vagyo-
ni helyzetéről. A kutatás legfontosabb törekvése, hogy olyan 
elemzések készüljenek, amelyek alapvetően hozzájárulnak a 
hatékony nemzeti, valamint az európai szintű gazdaságpoliti-
kai döntések meghozatalához” - mondta Dr. Vukovich Gabri-
ella, a KSH elnöke. 
A KSH szeptember közepéig postai felkérőlevélben értesítette 
a véletlenszerűen kiválasztott 345 település több mint 15 ezer 
háztartásában élőket, akik részvétele önkéntes és anonim. A 
felmérés december 31-ig tart. A kérdőívet interneten keresz-
tül szeptember 15. és november 30. között lehet kitölteni. Ok-
tóber 2. és december 31. között pedig kérdezőbiztosok keresik 
fel - maszkban és a közösségi távolságtartás szabályait betart-
va - azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online ki-
töltés lehetőségével. A kérdőív kérdései körülbelül 20-40 perc 
alatt megválaszolhatóak. 
A kutatásban résztvevő országok adatait az Európai Közpon-
ti Bank gyűjti össze, az eredményekből várhatóan 2022-ben a 
KSH és az MNB is közöl adatokat. 
A kutatásról bővebb információ itt található: mibolelunk.ksh.
hu 
A KSH-ról 
A KSH a magyar statisztikai szolgáltatás nagy múltú centru-
ma, olyan tudásbázis, amely magas szakmai színvonalú mun-
kájával átfogó adatokat és elemzéseket ad a gazdaságot, a tár-
sadalmunk minden egyes szegmensét meghatározó kérdések-
ben. A hivatal önálló szakmai szervezetként, tevékenységével 
európai szinten is jegyzett, elismert, nemzetközileg aktív intéz-
mény. Tevékenysége a döntéshozók, gazdasági szereplők, ku-
tatók és a társadalom minden tagjának minél magasabb szin-
tű, tényalapú tájékoztatását szolgálja. Olyan alapvető értékek 
mentén végzi munkáját, mint a szakmai függetlenség, a pártat-
lanság, az objektivitás, a megbízhatóság és a minőség iránti el-
kötelezettség.

12. � Közlemények 2020. október 8.

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátások-
ról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányza-
ti rendelet 26. §-a alapján eseti jelleggel 
a karácsonyi ünnepeket megelőzően egy-
szeri év végi támogatásban részesülhet-
nek azok a szociálisan rászorult szemé-
lyek, akik a kérelem benyújtását megelő-
zően legalább egy év folyamatos tiszaúj-
városi lakóhellyel rendelkeznek és élet-
vitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön él-
nek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév 

október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy 
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a 
személyek, akik keresőtevékenységet 
folytatnak. 
Egyszeri év végi támogatás annak a fen-
tiekben meghatározott személynek álla-
pítható meg, akinek a családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 460%-át (131.100 

Ft), egyedül élők vagy egyedülállók ese-
tén az 560%-át (159.600 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén 
jogosultanként 17.000 Ft, egyedül élők 
vagy egyedülállók esetén 20.000 Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje: 
2020. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iro-
da) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatán, valamint postai úton (3580 
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetsé-
ges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros 
Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátások-
ról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányza-
ti rendelet 27. §-a alapján eseti jelleggel 
a karácsonyi ünnepeket megelőzően egy-
szeri támogatásban részesülhetnek azok 
a szociálisan rászorult kiskorú gyerme-
ket nevelő személyek, akik a kérelem be-

nyújtását megelőzően legalább egy év 
folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel ren-
delkeznek és életvitelszerűen jelenleg is 
lakóhelyükön élnek, és családjukban az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 450%-át (128.250 
Ft).
A támogatás mértéke egy kiskorú gyer-
meket nevelő család esetén 22.000 Ft, 
két kiskorú gyermeket nevelő család ese-
tén 33.000 Ft, három vagy több kiskorú 

gyermeket nevelő család esetén 44.000 
Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje: 
2020. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (111. iroda) és a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
 ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztériummal együttműködve kiírja a 2021. évre a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot. „A” típusú pályázatot felsőoktatási hallgatók nyújt-
hatnak be a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév 
első félévére vonatkozóan, „B” típusú pályázatot felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok nyújthatnak be.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését köve-
tően a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat kötele-
ző mellékleteivel (adatlap és igazolások) együtt a Tiszaújvá-
rosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pá-
lyázóknak. 
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott kö-
telező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiá-
nyában a pályázat formai hibásnak minősül. A hiánypótlási ha-
táridő: 2020. november 10. napja.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2020. november 5. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, va-
lamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és egyéb 
dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujva-
ros.hu weboldalon. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Egyszeri év végi támogatás

Gyermekes családok év végi támogatása

Szociális esetmenedzser munkakör



2020. október 11-ei időközi országgyűlési képviselőválasztás
SZAVAZÓKÖRÖK Tiszaújváros

Szavazókör Akadálymentességgel 
kapcsolatos megjegyzés Szavazókörhöz tartozó utcák

1. Művelődési ház 
(Bocskai utca 33.) Igen Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bakrak tanya, Kossuth Lajos utca, Lorántffy tér, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca

2. volt  általános iskola
(Dózsa Gy. utca 2.) Nem Arany János utca, Bocskai István utca, Dohány utca, Dózsa György utca, Gát utca, Hunyadi utca, Rákóczi utca, Szabadság utca, 

Vásárhelyi Pál út, Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós út

3.Tisza-parti  Szabadidőház 
 (Neumann J. utca 1.) Nem

Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Csikász köz, Halász köz, Honvéd út, Jedlik Ányos utca, Kisfalud utca, Külterület, Mezőcsáti út, 
Neumann János utca, Pákász köz, Révész köz, Salaktér, Sulymos utca, Szigonyos köz, Tiszavirág utca, Verebély László utca,

 Vizafogó köz
4. Középiskolai kollégium 

(Munkácsy Mihály út 26-28.) Nem Irinyi János út, Lévay József utca páratlan, Munkácsy Mihály út páros 20-tól végig, Rózsa út páros 2-8-ig, Szederkényi út páratlan 
17-től végig 

5. Kazinczy Református Ált. Iskola 
(Munkácsy Mihály út 18.) Nem

Bay Zoltán utca, Debreceni út, Farkas Kálmán utca, Huszár Andor utca, Kandó Kálmán utca, Liszt Ferenc utca , Lorántffy Zsuzsan-
na utca, Munkácsy Mihály út páros 2-18-ig, Perényi Péter utca, Szederkényi út páratlan 1-15-ig, Szederkényi út  páros, 

Teleki Blanka út, Tisza út páratlan, Tisza út páros 2-4-ig, Zagyvai Béla utca 

6. Brassai középiskola  
(Rózsa út 10.) Igen

Babits Mihály út, Bethlen Gábor út páros 10-től végig, Egressy Béni utca, Gátőrház, Karinthy Frigyes utca, Kazinczy út páros 14-től 
végig, Kosztolányi Dezső utca, Lévay József utca páros 2-től 58-ig, Sajó út, Szemere Bertalan utca, Tompa Mihály utca, 

Tóth Árpád út, Vörösmarty Mihály út
7. Szent István Katolikus Ált. Iskola

(Rózsa út 12.) Igen Béke út  páratlan 9-től végig, Építők útja páros, Juhar köz, Rózsa út páratlan, Rózsa út páros 10-től végig

8. Derkovits Kulturális Központ 
(Széchenyi út 2.) Igen Béke út  páratlan 1-től 7-ig, Építők útja páratlan, Kazinczy  út páratlan, Kazinczy út páros 2-től 12-ig, Munkácsy Mihály út páratlan, 

Széchenyi út, Tisza út páros 6-tól végig. Átjelentkezettek és települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazóköre

9. Városi könyvtár (Széchenyi út 37.) Igen Árkád sor,  Barcsay Jenő tér, Bartók Béla út, Bethlen Gábor út páratlan 1-től 19-ig, Bethlen Gábor út páros 2-től 8-ig, Erdei út, 
Tűzoltó utca, Vasútállomás, Vegyészek útja

10. Tündérkert óvoda 
(Alkotmány köz 1/A.) Igen Árpád út páratlan 1-től 7-ig, Deák Ferenc tér páratlan 1-től 3-ig, Szent István út páratlan 1-től 19-ig,  

Szent István út páros 2-től 26-ig, Városház tér 

11. Felnőtt háziorvosi rendelő 
(Bethlen Gábor út 11-13.) Igen

Bethlen Gábor út páratlan 21-től végig, József A. út páratlan 1-től 7-ig, Lévay József utca páros 60-tól 64-ig, Margit sétány páratlan 
25-től végig, Margit sétány páros 26-tól végig, Pajtás köz 1-től 7-ig, Szent István út páratlan 21-től 31-ig, 

Szent István út páros 34-től végig, Szent László út, Templom út, Zita utca páros 24-től végig, Zita utca páratlan 25-től végig
12. Hunyadi iskola 
(Alkotmány köz 2.) Nem Mátyás király út, Örösi út páros 2-től 8-ig

13. Tiszavirág Idősek Klubja 
(Mátyás király út 34.) Igen Alkotmány köz, Bolyai János köz, Örösi út páros 10-től 32-ig

14. Széchenyi iskola
(Deák Ferenc tér 16.) Igen Árpád út páros 2-től 16-ig, Árpád út páratlan 9-től végig, Hajdú tér 2.

15. Széchenyi iskola 
(Deák Ferenc tér 16.) Igen Árpád út páros 18-tól végig, Deák Ferenc tér páros, Hajdú tér páratlan 7-től végig, Örösi út páros 34-től 44-ig

16. Szivárvány óvoda
 (Pajtás köz 13.) Igen Hajdú tér páratlan 1-től 5-ig, József A. út páratlan 9-től végig, Örösi út páros 46-tól 56-ig, Pajtás köz páratlan 9-től végig

17.  Mozgáskorlátozottak Egyesülete
 (Erzsébet tér 28.) Igen

Bélahalma utca, Erzsébet tér, Izabella utca, Király köz, Krisztina utca, Lévay József utca páros 66-tól végig, Margit sétány páratlan 
1-től 23-ig, Margit sétány páros 2-től 24-ig, Örösi út páratlan, Örösi út páros 58-tól végig, Sarolta utca, Sulymoshát utca, 

Szent István út páratlan 33-tól végig, Tárnok utca, Zita utca páratlan 1-től 23-ig, Zita utca páros 2-től 22-ig

Szavazás
Szavazni 2020. október 11-én (vasárnap) 06.00 órától 19.00 órá-
ig személyesen lehet.
A választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát
• magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, köny-
vecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy ma-
gyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
• magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható), 
• magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
és lakcímét
• lakcímkártyával,
• Lakcímbejelentő-lap Átvételi elismervény szelvény részével, 
amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a bejelen-
tés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos bélyegzőle-
nyomattal látott el,
• régi, könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal, amennyi-
ben tartalmazza a lakcímet.
vagy személyi azonosítóját
• lakcímkártyával,
• személyazonosító jelről kiállított hatósági bizonyítvánnyal 
vagy igazolással.

Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, hogy a 
szavazást megelőzően még időben ellenőrizzék azok érvényes-
ségét! 
Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság 
munkáját, ha az értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a ki-
nyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A szavazókö-
ri névjegyzékbe a szavazás napján választópolgárt felvenni nem 
lehet. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett 
szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő je-
löltre lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal, X vagy + jellel.

Átjelentkezés
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti sza-
vazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, 
aki a szavazás napján nem a lakcímével azonos településen sze-
retne szavazni, hanem másik, a B-A-Z megyei 06. számú vá-
lasztókerületbe tartozó településen.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2020. októ-
ber 7-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodá-
hoz.
Az átjelentkező választópolgár 2020. október 7-én 16.00 óráig 
módosíthatja vagy - levélben történő vagy elektronikus azonosí-
tás nélküli elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja, 2020. 
október 9-én 16.00 óráig - személyes vagy elektronikus azono-
sítást követő elektronikus benyújtás esetén - visszavonhatja át-
jelentkezési kérelmét. 

Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szere-
pel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud 
elmenni a szavazóhelyiségbe - ide értve a karanténban lévő vá-
lasztópolgárt is -, mozgóurnát igényelhet a lakcímére. A moz-
góurnát a választópolgár kérheti a lakcímére vagy a lakóhelye 
szerinti szavazókör területén található egyéb címre, a tartózko-
dási helyére vagy a tartózkodási helye szerinti szavazókör terü-
letén található egyéb címre (október 7-ig átjelentkezés nélkül is, 
október 7-ét követően csak akkor, ha korábban átjelentkezett).
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét:
A helyi választási irodához 
- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 
legkésőbb 2020. október 7-én 16 óráig,
- személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus 
úton 2020. október 9-én 16.00 óráig, nyújthat be, e kérelmeket 

a helyi választási iroda legkésőbb 2020. október 9-én bírálja el. 
A fentieken túlmenően 2020. október 9-én 16.00 órát követően 
elektronikus azonosítással elektronikus úton 2020. október 11-
én 12.00 óráig lehet mozgóurna iránti kérelmet benyújtani a he-
lyi választási irodához.
A mozgóurna iránti kérelem az illetékes szavazatszámláló bi-
zottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem 
rendelkező személy általi kézbesítéssel 2020. október 11-én, 
legkésőbb 12.00 óráig nyújtható be. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „ha-
gyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. 
A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos 
döntéseiről értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a választási iroda 
a kérelmet elutasítja, úgy az - az indokolásban megjelölt ok ki-
javítását követően - ismételten benyújtható. 
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, hogy 
látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt!

A 2020. október 11-i időközi országgyűlési 
képviselőválasztással kapcsolatos tudnivalók

Járványügyi információk
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a fennálló 
koronavírus helyzetre tekintettel a szavazás napján is minden 
lehetséges óvintézkedést foganatosítunk a szavazókörökben. 
A szavazóhelyiségek bejáratánál kézfertőtlenítők lesznek el-
helyezve, melyeket be- és kilépéskor kérjük, hogy használ-
ják. A szavazóhelyiségekben napközben is több alkalommal 
fertőtlenítő takarítást fogunk végezni. A szavazatszámláló bi-
zottság tagjai az Önök és a saját egészségük védelme érde-
kében maszkot fognak viselni. Kérjük, hogy a szavazóhelyi-
ségbe lépve Önök is viseljenek maszkot. Törekedjenek a vé-
dőtávolság betartására. Kérjük Önöket, hogy csak a szava-
záshoz feltétlenül szükséges ideig tartózkodjanak a szavazó-
helyiségben. A járvány terjedésének csökkentése érdekében 
kérjük, hogy lehetőleg mindenki vigyen magával saját tollat, 
és a szavazáson azt használja. Amennyiben valaki hatósági 
házi karanténban van, és mozgóurnát igényel, kérjük, hogy a 
szavazás ideje alatt maszkot és gumikesztyűt viseljen.
A szavazás lebonyolítását is érintő járvánnyal kapcsolatos 
tudnivalókról a média útján és a helyszíneken is tájékoztat-
juk a szavazópolgárokat. 

2020. október 8. Voksoló 13.



Miskolci belvárosi 
futófesztivál

UTCAI FUTÁS. A Miskolci Barátság Maraton - 2020 el-
nevezésű  utcai futófesztivált október 18-án, vasárnap 
rendezik meg a megyeszékhely belvárosában.  A hat egyé-
ni és egy váltó versenyszámra október 11-ig lehet kedvez-
ményesen előnevezni. 

A rendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a 
társrendező  Marathon Club által sorrendben már 19. alka-
lommal életre hívandó erőpróba résztvevői egy 5,27 km-es  
körpályán  adhatnak számot felkészültségükről. A szervezők 
az amatőr és profi sportemberek, családok, iskolai csoportok, 
baráti társaságok számára is megmérettetési lehetőséget kí-
nálnak. A körpálya  útvonala érinti a Református Gimnázi-
umot, az Avasi templomot, a Zenepalotát, a Városház-teret, 
a Széchenyi utca egy szakaszát, a Miskolci Nemzeti Színhá-
zat, a Hősök terét, a Plázát, az új OTP-székházat, a Népkertet.
A Miskolc Városi Szabadidőközpont (Generali Aréna) előtti 
téren kijelölt versenyközpontból október 18-án, vasárnap négy 
hosszabb egyéni - NOMÁD-maraton (42,2 km, Homonnai 
László-emlékszám), félmaraton (21,1 km), Unió-COOP-kis-
maraton (10,5 km), minimaraton (5,25 km, dr. Márkus Gá-
bor-emlékszám) és egy félmaratoni váltó (4x5,27 km) részt-
vevői kezdhetik meg az aszfaltkoptatást. Az óvodásoknak és 
kisiskolásoknak 600 méteres, illetve 1,8 km-es futamokkal 
kedveskednek a házigazdák. 
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub népes csapattal készül a ver-
senyre.
A koronavírus-járvány miatt a verseny rendezői valamennyi 
résztvevő és közreműködő egészségének megóvása érdeké-
ben bevezettek néhány, az érvényben levő előírásoknak meg-
felelő intézkedést. A rajtszámok átvétele, és a helyszíni neve-
zés szabadtéren történik. A versenyközpontba lépéskor min-
denki testhőmérséklet-mérésen esik át. Mindenkinek ki kell 
töltenie a helyszínen egy nyilatkozatot arról, hogy az elmúlt 
14 napban nem érintkezett Covid-19 fertőzöttel, nem produ-
kált a vírusra jellemző tüneteket. A versenyiroda személyze-
te maszkban és kesztyűben látja majd el feladatát. A rajtszá-
mok átvételénél, a helyszíni nevezésnél be kell tartani a 1,5 
méteres távolságot, illetve a rajtig a maszk viselését is ajánl-
ják. Kézfertőtlenítőket helyeznek ki a versenyiroda asztalai-
ra, valamint a frissítőpontokra. A frissítőpontok személyzete 
maszkban és kesztyűben végzi majd a munkáját. 
A Barátság Maraton részletes versenykiírását, a nevezési fe-
lületet a www.maratonclubmiskolc.hu honlapon lehet meg-
találni. 

Előzetes 
rendezvényterv

Tiszaújváros képviselő-testülete novemberben tárgyalja Ti-
szaújváros 2021. évi előzetes rendezvénytervét.
A www.tiszaujvaros.hu weboldalon megjelenő online TI-
SZAÚJVÁROSI RENDEZVÉNYNAPTÁR-ban minden be-
jelentett rendezvény helyet kap, a turisztikai szempontból ki-
emelt rendezvényekről pedig nyomtatott kiadvány készül TI-
SZAÚJVÁROSI PROGRAMAJÁNLÓ címmel. 
Kérjük a városi intézményeket, egyesületeket, civil szerveze-
teket, egyházakat, magánszemélyeket, amennyiben Tiszaúj-
városban közérdeklődésre számító rendezvényt szerveznek, 
illetve a 2021. évi városi rendezvénynaptárban meg kíván-
nak jelenni, juttassák el az erre a célra készített RENDEZ-
VÉNY BEJELENTŐLAP-ot a koordinációt végző Tiszaújvá-
rosi Művelődési Központ és Könyvtár postacímére: 3580 Ti-
szaújváros, Széchenyi út 2., vagy e-mail címre: derkovits@
tujvaros.hu.
A bejelentőlap személyesen átvehető a Derkovits Művelődé-
si Központban, vagy letölthető a http://www.tmkk.tiszaujva-
ros.hu honlapról.
Határidő: 2020. október 12. (hétfő)
Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást nyújt 
Lukács Dóra a művelődési központ munkatársa a 49/542-
004-es telefonszámon.

 Kedvezményes belépőjegy nyugdíjasoknak
Kedves Tiszaújvárosi Nyugdíjasok!
A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 2020. november 1-jétől kedvezményes, 
600 forintos délelőtti belépőjegyet vezet be Önök számára.
A szolgáltatás hétfőtől péntekig 9:00 és 12:00 óra között vehető igénybe, mely-
hez belépéskor tiszaújvárosi lakcímkártya és nyugdíjas igazolvány felmutatása 
szükséges. Szeretettel várjuk Önöket!

Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

Művészeti toborzó
A Derkovits Művelődési Központ művészeti csoportjai új tagok jelentkezé-
sét várják! 
Az ifjúsági mazsorett csoportba 10 éves, a gyermekcsoportba 3-4 éves kortól várja 
Bognár Imre mazsorettoktató a tánc és botforgatás iránt érdeklődő lányokat. 
A Kisbocskor Néptáncegyüttes 7-9, a Pántlika Néptáncegyüttes 10-13 éves ko-
rú, táncolni, énekelni szerető lányokkal és fiúkkal bővítené tagjai létszámát. A 
vidám hangulatú csapatban az intenzív mozgást, a sikeres fellépéseket, a ha-
gyományok elsajátítását Losonczi Benjámin Róbert garantálja.
A Derkovits Fúvószenekar utánpótlás csoportja zenei előképzettséggel ren-
delkező gyermekeket és fiatalokat hív 10-11 éves kortól, hogy csatlakozzanak 
hozzájuk. Aki a közös muzsikálás élményére vágyik, itt a helye! Zenekarveze-
tő: Bereznay András karnagy. 
A Bokréta Citerazenekar 8 éves kortól hívja egy családias hangulatú csapatba 
azokat, akiket érdekel ez a szép régi hangszer, a népzenei hagyományaink ápo-
lása, őrzése. Művészeti vezető: Oláh Dezső. 
A Tiszavirág Foltvarró Kör olyan tagokkal bővítené csoportját, akik jártasak a var-
rásban és egy jókedvű, összetartó közösségben szívesen elsajátítanák a különböző 
foltvarró technikákat, melyek segítségével szép és hasznos tárgyakat készíthetnek 
saját maguk és családjuk örömére. A csoport vezetője: Mag Kálmánné.
Bővebb információ kérhető a Derkovits Művelődési Központban személyesen, 
vagy az alábbi telefonszámon: 49/542-005.

A Tiszaújvárosi Krónikában  is 
megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  
amennyiben azt  a Tisza TV 

Képújságában  legalább 5 napra 
(2500 Ft)  legkésőbb 

kedden 12 óráig 
feladja.

14. � Hirdetés 2020. október 8.



A Sportcentrum eseményei

Október 10. (szombat)
Asztalitenisz
11.00 TSC - Pataki ASC bajnoki mérkőzés   
    Asztalitenisz- csarnok
Labdarúgás
10.00 FCT U14 - FILO SE bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
12.00 FCT U15 - FILO SE bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya

Fájó vereség a sereghajtó ellen
LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III 
Keleti csoportjának 12. fordulójában 
az utolsó helyen tanyázó Mezőkövesd 
Zsóry FC II-t látta vendégül a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros. Gerliczki Má-
té együttese hamar hátrányba került, 
és bár a második félidőben egyenlített, 
végül 2-1-es vereséget szenvedett hazai 
pályán. 

Az elmúlt két bajnoki fordulón megszer-
zett 6 pont elégedettséggel tölthette el a 
kék-sárgákat. Gelsiéknek a mostani mér-
kőzés sem ígérkezett előzetesen nehéz-
nek, és ha a tiszaújvárosiak számolhattak 
biztos győzelemmel ez a mostani talál-
kozó az volt. A mezőkövesdi fiókcsapat 
ugyanis eddig mindössze 1 pontot szer-
zett, azt is a legutóbbi fordulóban a DV-
SC II ellen. A találkozót azonban remekül 
kezdte a Kövesd első keretéből felerősí-
tett vendégcsapat. Az 5. percben veze-
téshez is jutottak a matyóföldiek. Bencze 
kényszerítőzött Horváthtal, majd Vajdá-
hoz passzolt, aki éles szögből kilőtte a 
hosszú sarkot 0-1. A folytatásban a há-
zigazda együttes rendezte sorait, és több 
veszélyes helyzetet is kialakított. Elő-
ször a 23. percben Tóth Cs. hosszú kido-
bása után Bene ugratta ki Papot, aki szo-
rongatott helyzetben 14 méterről lőtt, de 
a kövesdi kapus lábbal hárított. Két perc-
cel később újból megvolt az esélye a ven-
déglátóknak az egyenlítésre. Tóth M. ke-
vergetett a vendégek kapuja előtt, Kris-
tófit hozta játékba, aki becselezte magát 
a büntetőterületen belülre, ám 7 méterről 
leadott lövése a felső lécről pattant visz-
sza a mezőnybe. A félidő hátralévő részé-
ben Buricsot kellett sérülés miatt lecserél-
ni Gerliczkinek, helyére Csoszánszki ér-
kezett, de több esemény a játékrészben 
már nem akadt, így 1-0-s vendég vezetés-
sel ért véget az első 45 perc.
A második félidőre újabb cserére szánta 
el magát a hazai tréner, Csernákot a sérü-
lése után először pályára lépő Márton vál-
totta. A hazai támadások az 57. percben 
meghozták az egyenlítést. Egy hosszan 
előreívelt labdát Pap fejelt le Kristófi-
nak, aki elhúzta a kapus mellett és három 
védő között a kapuba talált 1-1. A közön-
ség ekkor arra számított, hogy a hazaiak 
megfordítják az állást, de nem így történt. 

A 78. percben ugyanis újból a vendégek 
jutottak vezetéshez. Porkoláb emelt előre 
egy labdát, melyre Vajda csapott le, a csa-
patkapitány az alapvonalról középre gu-
rított és Laczkó 5 méterről a kapuba ta-
lált 1-2. A gól után már csak görcsös pró-
bálkozások jellemezték az újvárosiak já-
tékát, melynek eredménye sok fegyelme-
zetlenség volt. Csoszánszki két percen 
belül kétszer is szabálytalankodott, az el-
sőnél még megúszta egy sárgával, de a 
82. percben a második sárgája után már 
piros lapot kapott. A hajrában újabb gól 
már nem esett, így két győzelem után a 
Tiszaújváros ezúttal vereséggel zárt. Ger-
liczki Máté együttese 17 ponttal a nyolca-
dik helyre csúszott vissza, és legközelebb 
október 10-én, szombaton a BVSC ellen 
idegenben lép pályára. 

 Tiszaújváros - Mezőkövesd II 
1-2 (0-1)

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Bodzay.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. 
- Burics (Csoszánszki), Vincze, Kristófi, 
Gelsi, Pap, Tóth M., Tóth S., Csernák 
(Márton), Lőrincz, Bene (Benke). Edző: 
Gerliczki Máté.
Mezőkövesd Zsóry FC II: Fedinisinec – 
Sike, Vajda, Bencze, Horváth (Gíber), 
Tóth D., Baranyi (Laczkó), Meskhi, Ja-
godics, Eperjesi, Kovács D. (Porkoláb). 
Edző: Elek Norbert.
Gerliczki Máté: Gyengén játszottunk 
ezen a mérkőzésen. Sok volt a sérültünk, 
de az év leggyengébb játékát nyújtottuk, 
a Mezőkövesd megérdemelten győzött. 

A BVSC ellen összeszedettebb csapa-
tot szeretnék látni a pályán, de nem tudni 
hányan tudunk kiállni arra a mérkőzésre. 
Azon a találkozón a nehézségek ellenére 
is megpróbálunk pontot szerezni. 
Elek Norbert: Igazi csapatként küzdöt-
tünk az NB III élmezőnyébe tartozó 
együttes ellen. Küzdelmes mérkőzés volt, 
a fiúkon látszódott, hogy nagyon akarták 
ezt a sikert, melyet korábban is megérde-
meltünk volna. Sokat tettek játékosaim a 
győzelemért, mely szerencsére most ösz-
szejött. Az első csapatból hatan „vissza-
játszottak”, ami tartást adott nekünk.

A forduló tovább eredményei: 
Cegléd - Balassagyarmat 0-1
Kisvárda II. - Tiszafüred 1-1
Sajóbábony - Salgótarján 3-2

DVTK II. - Sényő 0-0
Jászberény - Putnok 2-1
Gyöngyös - Tállya 1-4

Füzesgyarmat - Hatvan 4-2
Tiszakécske - Eger 2-0

DVSC II. - Zugló - elmaradt 
Következik a 13. forduló: 

2020. október 10., szombat 15:00
Mezőkövesd - Sajóbábony 

SBTC - Kisvárda II. 
Tiszafüred - Cegléd

Balassagyarmat - Tiszakécske 
Hatvan - Gyöngyös 
Tállya - Jászberény
Putnok - DVTK II. 
Sényő - DVSC II. 

Zugló - Tiszaújváros 
Eger - Füzesgyarmat 

KÉZILABDA. A Tiszaújvárosi SC női- és férfi csapata is pá-
lyára lépett a hétvégén a megyei bajnokság aktuális fordu-
lójában.

A hölgyek „elméleti idegenben” játszottak, ellenfelük, az Alb-
recht-Miskolci VSE kérésére ugyanis (mivel nem kaptak pályát) 
a Tiszaújvárosi Sportcentrumban rendezték a találkozót.
A hazai környezet jó szolgálatot tett, a két csapat fej-fej melletti 
csatájában az esélytelenebb Tiszaújváros kerekedett felül.

Albrecht-MVSE - TSC
  19- 20 (9-8)

Gólszerzők: Bagdi Á., Kui (6-6), Új, Rónai, Szepesiné (2-2), 
Bagdi B., Lebenszkyné (1-1)
A lányok két forduló után a 3. helyen állnak a bajnokságban.
A fiúknak (reméljük csak egyelőre) be kell érniük a tabella végé-
vel, mivel második mérkőzésükön is vereséget szenvedtek, ez-
úttal Alsózsolcán.

Borsod SK - TSC
   30-19 (13-7)

Gólszerzők: Kurucz (6), Tallár (4), Vámosi, Katona (2-2), Pösté-
nyi, Somodi, Szabó, Bodnár, Gulyás (1-1)

U19
Tiszaújváros - Gesztely

 2-0 (0-0)
Gól: Merucza K., Soltész B.
Puskás Tibor: A két csapat játékerejét tekintve borítékolható volt a 
győzelem. Jól kezdtük a mérkőzést, próbáltunk nagy iramot diktál-
ni, nyomás alá helyeztük a vendégeket, de a helyzetek kimaradtak. 
A második félidőt még nagyobb elánnal kezdtük, ennek meg is lett 
az eredménye,  ráadásul legalább 7-8 óriási ziccert hibáztunk! 
Jók: Szalina, Kolompár, Erős, Gulyás, Soltész

U17
Tiszaújváros - Gesztely 

11-0 (3-0)
Gól: Illés D. (4), Fedor Sz. (3), Tarnóczi B. (2), Victor Á., Bo-
ros M.
Hágen Zsolt: Már az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést, 
a másodikban tetszés szerint lőttük a góljainkat. Jól, ötletesen 
játszottunk, szép, kombinatív gólokat szereztünk, s nem kap-
tunk gólt, az edzéseken gyakorolt taktikai elemeket jól alkal-
maztuk. 
Jók: az egész csapat

U15
 Tiszaújváros - Oros 

         3-1 (3-0)
Gól: Nótár, Kis, Orosz
Császár Zoltán: Az első félidőben abszolút uraltuk a mérkő-
zést. Többször szép labdakihozatalokat mutatott be a csapat, 
sok párharcot megnyertünk, így teljesen megérdemelten vezet-
tünk. A szünet után nem értem mi történt a csapattal. Fásultan, 
lassan mozogtak a játékosaim, elképzelés nélkül futballoztunk. 
Sokkal többre vagyunk képesek! 
Jó: Tóth Attila

Nagyecsed - Tiszaújváros 
2-2 (1-1)

Gól: Varga P., Victor M.

Cs. Z.: Tudtuk, hogy egy nagyon kemény, nehéz mérkőzés vár 
ránk. Ennek megfelelően készültünk, de sajnos a játék nem tel-
jesen az volt, amit elterveztünk, azonban a megbeszélt taktika 
szerint játszott a csapat. A döntetlen reális eredmény, mindkét 
csapat nagyot küzdött. 
Jók: Bodnár Balázs, Varga Péter, Victor Mátyás Sebestyén, 
Molnár Dávid

U14
Tiszaújváros - Oros

 4-0 (1-0)
Gól: Kovács M. 2, Novák M. 2
Czerva Zoltán: Az első félidőben kiegyenlített játék folyt, de 
mi több helyzetet dolgoztunk ki.  A hét közben gyakorolt lab-
dakihozatalt többször is jól megvalósítottuk, a labdát ügye-
sen megtartottuk. A második félidő közepén szerzett három 
gólunkkal a mérkőzést eldöntöttük, teljesen megérdemelten 
győztünk.
Jók: Az egész csapat

U14
Nagyecsed - Tiszaújváros 

2-8 (1-4)
Gól: Kovács M. (4), Kassai B., Vámosi Zs., Pózman D., Kat-
lan A.
Cz. Z.: A mérkőzés elején sikerült gól szereznünk, de ezt egy 
buta hibából az ellenfelünk kiegyenlítette. Ezt követően többet 
támadtunk, igaz, nem kidolgozott helyzetekből, hanem átlövé-
sekből sikerült három gólt szereznünk. A második félidőben 
végig fölényben játszottunk, 
megérdemelten győztünk. Gratulálok a csapatnak az újabb 
győzelemhez, ebben döntő szerepet játszottak a rutinosabb, 
2007-es játékosok, de megemlítendő, hogy hat 2008-as szüle-
tésű játékos is szerepelt a mérkőzésen, és volt olyan is, aki ma 
játszotta első nagypályás meccsét.
Jók: Elek M., Kovács M., Bodnár B., Novák M., Székely-Lukács M.

Jól teljesített az utánpótlás

Bravúr és papírforma

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2020. október 09-én (pénteken) 2.900 kg 
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Tisza, üzemvíz csatorna:    600 kg
Csécsi tó:    700 kg
Erdészeti tó:     700 kg
Tolnai tó:     300 kg
Örösi tó:     300 kg
Kürti tó:     300 kg 
A változtatás jogát fenntartjuk!
Horgászni 2020. október 10-én (szombaton) reggel 07.00 
órától lehet.
(A telepítés utáni tilalom „csak” az üzemvíz csatornára vonat-
kozik, a Tiszán lehet horgászni.)

Serfőző Gergely
horgászmester

Lelkesi József 
magyar bajnok

TENISZ. Szeptember 23-26. között rendezték meg Budapes-
ten 160 résztvevővel a 39. szenior tenisz magyar bajnoksá-
got, a Gulyás István emlékversenyt. 

A versenyen a Tiszaújvárosi Tenisz Club tagja (a klub volt elnö-
ke) Lelkesi József is indult. Korosztályában több ellenfelet is le-
küzdve, nagyszerű játékkal az első helyen végzett, ezzel meg-
szerezve a magyar bajnoki címet. 
A kiváló sportoló rendszeresen részt vesz magyar és külföldi 
teniszversenyeken. Az eddigi és legutóbbi szép eredményeivel 
végleg kivívta az indulás jogát a jövő évi világbajnokságon a 
szenior magyar válogatott színeiben. 
Eredményéhez gratulálunk, további szép sportsikereket, jó 
egészséget kívánunk!

Mecsei József
TTC elnök

Bagdi Ágnes hat gólt szerzett.

Egy ígéretes hazai akció az első félidőben. 
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Édes musttal, jó borral és finom ebéddel vár-
ták a szüreti mulatság résztvevőit Tiszasze-
derkényben szombat délután.  Az idei szüre-
ten közel hatvan liter must készült a jó mi-
nőségű mádi szőlőből. 

- Húsz fokos lett a must, ami nagyon jó - elle-
nőrizte a minőséget Mátyás Zoltán a Tiszaújvá-
rosi Művelődési Központ és Könyvtár igazga-
tója. – A cukorfokmérő most két fokkal többet 

mutat, mint tavaly. Ez jó hír. 
Nagy a munka a szüreti sátorban. Folyamato-
san készül a must, amire szükség is van, mert 
gyorsan fogy a finom nedű.  
- Először is ledaráljuk a szőlőt, aztán átönt-
jük, és préseljük - mutatja a munkafolyamatot 
Mátyás Bence. - Nem most csinálom először, 
gyerekkoromban sokszor szüreteltünk. Ezek-
ről az alkalmakról jó emlékeim maradtak. Arra 
az esetre például nagyon emlékszem, hogy az 
öcsémmel titokban rengeteg mustot megittunk, 
aztán az éjszaka már nem volt olyan jó emlék - 
teszi hozzá mosolyogva. 
A szüreti mulatságot évek óta megrendezik Ti-
szaszederkényben, ahol a hagyományőrzés kap-
ja a főszerepet. A szüreti feladatok mellett le-
hetett agyagból edényeket formálni, fűzfavesz-
szőből pedig kosarakat fonni. A kemencében 
igazi őszi csemege készült, sütőtök illata leng-
te be a tájház udvarát és környékét. Amíg a tök 
sült, a pálinkamustra is elkezdődött. A háromta-
gú zsűrinek nem volt könnyű dolga, mivel tizen-
hét üveg pálinkát neveztek a versenyre. Az asz-
taloknál is egyre jobb lett hangulat, amihez elő-
ször a Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág 

Népdalkör, majd a Csender Zenekar szolgáltatta 
a zenét, a szederkényiek pedig a bort.
- Nekem gyerekkoromban igazából kimaradt a 
szüret, olyan helyen laktunk, ahol nem voltak  
nagy szőlőskertek - meséli Nagyné Ica. - Ide vi-
szont el szoktam jönni minden évben, mert na-
gyon jó a hangulat. A barátokkal összejövünk, 
és jól érezzük magunkat.
Nem csak a felnőttek találtak jó társaságra. 
Trungel Panna is minden évben eljön, sőt kive-
szi a részét a szüreti feladatokból is. 
- Szeretek itt lenni, mert jók a programok - 
mondja Panna. - Szeretek kézműveskedni, és 
arra itt mindig van lehetőség. A szüretet is na-
gyon szeretem, mi is szoktunk szüretelni, apu-
kámnak én is segítek a szőlő leszedésében és a 
darálásában.  
Kiss Dénesné gyerekkori emlékeit idézi fel a 
szüreti mulatságon. 
- Nagyon jó, hogy felelevenítik ezt a szép tradí-

ciót, és nem engedik a szervezők, hogy kihall-
jon a szüret hagyománya - mondja. - Ma már 
egyre ritkábban tartanak szüretet, hiszen az em-
berek már nem igazán foglalkoznak szőlővel, 
viszont ide eljöhetnek a gyerekek is és megis-
merkedhetnek a szüreti munkálatokkal, élvez-
hetik a jó hangulatot. Persze gyerekkoromból 
emlékszem arra, hogy a szüret a felnőtteknek 
azért kemény munka volt, de mi gyerekek, na-
gyon jól szórakoztunk, azt szerettük játszani, 
hogy dobáltuk egymást szőlővel. Persze ezt a 
szüleink nem igazán tartották viccesnek.   
 ema

Szőlő, must, bor

A pálinkamustra eredménye 

1. Kása Attila, BlueFree szilvapálinka

2. Nagy Antal, Irsai Olivér szőlőpálinka

3. Zakar János, körtepálinka  

Különdíj: Rajna Attila, gönci barackpálinka

Készülnek az agyagedények.

Kosárfonás fűzfából.

 Hatvan liter must lett.

Pálinkamustra. Melyik a legjobb a tizenhét 
közül?

16. � Programok 2020. október 8.
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