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Járványügy
Újabb 976 állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, a 
beazonosított fertőzöttek száma hazánkban 354 252 fő, az ak-
tív fertőzötteké 109 405 (szerdai adat). A járvány elleni véde-
kezés újabb szakaszához érkezett, megérkezett a vakcina, de-
cember 26-ától folyamatosan zajlik az egészségügyben dol-
gozók oltása. A témával lapunk 3. oldalán mi is foglalkozunk. 
Hétfőn ülésezett városunkban a prevenciós bizottság, melyen 
a legfontosabb aktualitásokról egyeztettek: 
Újabb 8 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak 
a hatóságok, ez kevesebb, mint az elmúlt hetekben. Az aktív 
fertőzöttek száma is jelentősen, több mint negyvennel csök-
kent, a hétfői adatok szerint 199-en betegek városunkban. Az 
aktív esetek száma folyamatosan csökken. 
A szociális alapellátásban dolgozók önkéntes, ingyenes álla-
mi szűrésen vehettek részt, a dolgozók nagy többsége élt a le-
hetőséggel, mindannyian negatív eredményt kaptak. 
Továbbra is folytatják az egyeztetéseket egy vagy több tisza-
újvárosi oltópont kialakítása érdekében. Hivatalos tájékozta-
tás még nem érkezett az illetékes állami szervektől, de a ren-
delőintézet több előzetes forgatókönyvvel is felkészült annak 
érdekében, hogy a tömeges oltáshoz szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket biztosítani tudja. 

Még a hóemberek is fáztak

A 2020-as esztendő legnépszerűbb Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei sporto-
lóira, csapataira, edzőire szavazhat-
tunk az Észak-Magyarország napilap 
Év sportolója játékában. Az első kör, 
az elődöntő után a 7 tiszaújvárosi jelölt 
közül 5 jutott a második körbe, a ma 
záruló döntőbe.

Sajnos nem vagyunk „szinkronban” a 
megyei napilappal, így nem igazán tudjuk 
további szavazásra buzdítani olvasóinkat, 
hiszen ma délig lehet voksolni a talpon 
maradt jelöltekre. Akik azonban még a 
délelőtti órákban hozzájutnak a Króniká-
hoz, ne habozzanak, szavazzanak a Bor-
sod Online-on.
A döntőben ugyanis 5 tiszaújvárosi spor-
tember is helyet kapott, Bóna Kinga 
(TTK) az utánpótlás lányok, Bragato Gi-
ada (TKKSE) a felnőtt nők, Lehmann 
Csongor (TTK) a felnőtt férfiak, Leh-
mann Tibor (TTK) és Bethlenfalvi István 
(TKKSE) az edzők kategóriájában.
A fináléban tiszta lappal indultak a talpon 
maradt jelöltek, azaz nem vitték maguk-
kal elődöntős szavazataikat. Mondhat-
juk, kár, mert enyhén szólva is igen elő-

kelő helyet foglaltak el a rangsorban. Re-
mélhetőleg így lesz ez az újabb szavazás 
végén is.
Ez a voksolás lényegében szimpátia-
szavazás, de lesz egy másik szavazás is. 
Egy 10 főből álló szakmai zsűri is véle-

ményt alkot a jelöltekről. A sportújság-
írók, sportszerkesztők dobogós sorrendet 
állítanak fel, s a helyezésekért 5, 3, illetve 
1 pont jár, melyeket összeadva a legtöbb 
pontot elérő sportoló/csapat lesz kategóri-
ája legjobbja a megyében. 

Polgármesteri 
döntéshozatal

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a járvány miatt kihirdetett ve-
szélyhelyzetben a képviselő-testület és a mellette működő bi-
zottságok feladatkörét a polgármester látja el a szükségesség és 
arányosság követelményének figyelembe vételével. 
A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figye-
lemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Tiszaújváros Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva előreláthatólag a 
2021. január 28-ára tervezett képviselő-testületi ülés alábbi napi-
rendi pontjaiban hoz döntést a polgármester, összhangban a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi ren-
deltetetésnek megfelelő joggyakorlás elvével, illetve a szükséges-
ség és arányosság követelményével.
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 2021. évi munkatervére
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
2021. évi drogprevenciós tevékenységével összefüggő elvárá-
sok megfogalmazására
3. Javaslat a 2021. évi téli igazgatási szünetről szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására 
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságveze-
tőjévé történő kinevezés véleményezésére
5. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi 
döntésre 
6. Javaslat az intézményekben folyó felnőtt étkeztetés térítési dí-
jának meghatározására
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a döntést megalapozó elő-
terjesztések az Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben az 
„Anyagok” fül alatt megtekinthetőek, valamint a polgármes-
ter által hozott döntések 2021. január 28-át követően az Önkor-
mányzati Tájékoztató Rendszerben, illetve a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal „Koronavírus” oldalon is megtalálhatóak. 

Öt tiszaújvárosi a fináléban

Tiszaújváros hetilapja      2021. január 21.      XXXIX. évfolyam, 3. szám

Bragato Giada és Lehmann Csongor a sportújságírók szavazatai alapján tavaly 
megnyerte az utánpótlás kategóriát. Most a felnőttek között is jó esélyük van 
erre.

Még ezek az apró kis hóemberek is fáztak az elmúlt napokban, sálat kötöttek, kalapot vettek a kemény fagyokban. 
Mint ahogy mi is. Az elmúlt napokban hol esett, hol fagyott, egy biztos, nagyobb óvatosságot kívánt ez mindenki-
től. A fagyos időben való közlekedés veszélyeire hívja fel a figyelmet a rendőrség, tanácsaikat lapunk 4. oldalán ol-
vashatják. 
Az elkövetkezendő napokban a meteorológusok előrejelzései szerint enyhülésre számíthatunk, ma vastagabb felhő-
takaró nem borítja majd az eget, csak fátyolfelhők szűrhetik a napfényt, délután akár 14 fok is lehet. Pénteken csa-
padékos időnk lesz, többfelé eleredhet az eső, záporok is kialakulhatnak, a délies szél helyenként viharossá fokozód-
hat. A hétvége után a jövő hét már jobb idővel kecsegtet: fagypont körüli éjszakai minimumokkal és 5-6 fok körüli 
nappali hőmérséklettel. 
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot január 24-ig (vasárnapig) a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd ja-
nuár 25-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 
9-11., tel.: 49/340-052) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 

Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19  8-19 8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütör-
tök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00, év-
közi III. vasárnap - Isten igéjének vasárnapja.
Az „Imahét a keresztények egységéért” - a járványügyi hely-
zetre való tekintettel, a történelmi egyházak helyi vezetőivel 
való egyeztetés alapján -, a szokott formában elmarad. Kérem, 
hogy imádságaikkal az országos online közvetítésekbe kap-
csolódjanak be.
Akik 2021-ben házasságot szeretnének kötni, azok február 28-
áig jelezzék a plébánián.
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.
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a meg-
betegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Fontos megelőző 
intézkedés, hogy a szentmiséken és közösségi alkalmakon a 
fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt. 
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a va-
sárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdít-
sák a részvételre.
További információk a www.tiszaujvarosiplebania.hu honla-
pon találhatók.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA
Hétfő – Zárva
Kedd – Vasárnap: 09.00 –18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása: a vírushelyzet miatt az irodában 
csak ügyeletet tartunk.
Kedd, szerda: 10.00-11.00. csütörtök, péntek: 16.00-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus

Pénteken 7.50 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Litur-
gia, 17.00 vecsernye. Kedden 7.50 Szent Liturgia.

Református

Istentiszteleteinket a megszokott rendben és időben templo-
mainkban tartjuk, továbbá a városi alkalmat élőben is közvetít-
jük youtube csatornánkon (Tiszaújvárosi Református Egyház-
község néven kereshető), amely facebook oldalunkról is köz-
vetlen elérhető.
A Magyar Kormány hatályos rendelkezései továbbra is irány-
mutatók, így az előírt higiéniai és biztonsági szabályok szigo-
rú betartására kérjük a Testvéreket.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztelet 2021. január 24-én, vasárnap 10 órakor
Tiszaújváros
• Úrnapi istentisztelet 2021. január 24-én, vasárnap 11 órakor
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztas-
sák, bátorítsák az szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy no-
ha az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot 
igényelnek, de visszatérhettünk templomainkba. 
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Egység, megbékélés, imádság
Világszerte ezen a héten zajlanak az ökumenikus imahét ren-
dezvényei. Ilyenkor egy egész héten át imádkoznak a különbö-
ző felekezetű Krisztus-hívők az egységért és üldözött testvérei-
kért. Az idei imahét anyagát a Grandchamp-i Szerzetesi Közös-
ség készítette. A választott téma kifejezi a közösség elhivatottsá-
gát az imádságra, megbékélésre, az egyház és az emberiség csa-
ládjának egységére. 

Városunkban idén a járványügyi helyzetre való tekintettel a tör-
ténelmi egyházak vezetői úgy határoztak, hogy a megszokott 
formában nem rendezik meg az ökumenikus alkalmakat. Az 
alábbiakban épp ezért az idei témával részletesebben is foglal-
kozunk. 

Maradjatok meg szeretetemben, 
és sok gyümölcsöt teremtek 

(Jn 15,5–9)

A 2021-es keresztény egységért való imahét anyagát a Grand-
champ-i Szerzetesi Közösség készítette. A választott téma 
(„Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek”) 
Jn 15,1-17-en alapul, és kifejezi a Grandchamp-i Közösség el-
hivatottságát az imádságra, megbékélésre, az egyház és az em-
beriség családjának egységére. Az 1930-as években református 
nők egy csoportja Francia-Svájcból, akik az úgynevezett mor-
ges-i asszonyok csoportjához tartoztak, felfedezték a csend fon-
tosságát az igehallgatáshoz. Felelevenítették a lelki visszavo-
nulás gyakorlatát a hitélet erősítésére, amelyet Krisztus példá-
ja ihletett, aki magányos helyekre vonult el imádkozni. Hamaro-
san mások is csatlakoztak hozzájuk, akik részt vettek a rendsze-
res lelkigyakorlatokon egy Neuchâteli-tó melletti kis faluban, 
Grandchamp-ban. Az igények nyomán állandó imádkozási le-
hetőséget biztosítottak, egyre több vendéget és lelkigyakorlato-
zót fogadtak. 
Ma ötven nővér tartozik a közösséghez, különböző nemzedé-
kekből, egyházi hagyományokból, országokból és földrészek-
ről. Sokszínűségükben eleven példái a közösségnek. Hűsé-
gesen kitartanak az imádságos élet, a közösség és a vendég-
szeretet mellett. A nővérek megosztják szerzetesi életük ál-
dásait azokkal a látogatókkal és önkéntesekkel, akik Grand-
champ-ban az elvonulást, a csendet, a gyógyulást vagy életük 
értelmét keresik. Már az első nővérek megtapasztalták a ke-
resztény egyház megosztottságának fájdalmát. Küzdelmükben 
Paul Couturier abbé, a keresztény egységért való imahét úttö-
rője bátorította őket. Ezért a keresztény egység, az érte való 
imádkozás már a kezdet kezdetén a közösség szívügye lett. Ez 
az elkötelezettség a Grandchamp-i Közösség három pillérével, 
az imádsággal, a közösségi élettel és a vendégszeretettel együtt 
képezi az anyag alapját. 

Megmaradás Isten szeretetében –
megbékélés önmagunkkal 

Jézus így szól: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek”. Az 
egységes élet feltételezi önmaga elfogadását, a megbékélés el-
fogadását személyes és örökölt történetünkkel. Jézus ezt mondta 
tanítványainak: „Maradjatok meg az én szeretetemben”. Ő meg-
marad az Atya szeretetében, és semmi mást nem kíván, mint 
megosztani velünk ezt a szeretetet: „Titeket […] barátaimnak 
mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tud-
tul adtam nektek”. A tőkébe oltva, aki maga Jézus, az Atya lesz 
a szőlősgazdánk, aki megmetsz minket, hogy növekedjünk. Ez 
szemlélteti azt, hogy mi történik az imádságban. Életünk közép-
pontja az Atya, aki összpontosítja életünket. Megmetsz, egésszé 
tesz, és az egésszé lett emberi lények dicsőséget adnak az Atyá-
nak. A Krisztusban való megmaradás belső magatartás, amely-
ben az idők folyamán meggyökeresedünk. Ez pedig teret igé-
nyel a növekedéshez. 

Maradjunk meg Krisztusban, 
hogy gyümölcsöt teremjünk 

„Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt terem-
tek”. Magunktól nem tudunk gyümölcsöt teremni. Nem terem-
hetünk gyümölcsöt a szőlőtőtől függetlenül. A nedvkeringés, az-
az Jézus élete hozza létre bennünk a gyümölcsöt. Jézus szerete-
tében, a szőlőtőn vesszőként megmaradva jár át minket az Ő éle-
te. Amikor Jézusra figyelünk, akkor tehát átjár minket az Ő éle-
te. Jézus arra hív, hogy igéje maradjon meg bennünk, és akkor 
bármit kérünk, megkapjuk a javunkra. Igéje által termünk gyü-
mölcsöt. Személyként, közösségként, egész egyházként Krisz-
tusban kívánunk egyesülni, hogy megtartsuk az egymás szerete-
tére vonatkozó parancsolatát, ahogyan Ő szeretett minket. 
Maradjunk meg Krisztusban, minden szeretet forrásában, aki-
ben a közösség gyümölcse növekszik 
A Krisztusban való közösség megköveteli a másokkal való közös-
séget. Gázai (Szent) Dorotheosz palesztinai szerzetes a 6. század-
ban ezt így fejezte ki: „Képzeljünk el egy földbe rajzolt kört, körző-
vel rajzolva, és a középpontját. Képzeljük azt, hogy a kör a világ, a 
középpont Isten, a sugarak pedig azok az ösvények, amelyeken az 
emberek élnek. Amikor a szentek Isten közelébe szeretnének kerül-
ni, a kör közepe felé tartanak, és amennyiben közelebb kerülnek a 
középponthoz, egymáshoz is közelebb kerülnek; és minél közelebb 
kerülnek egymáshoz, annál közelebb kerülnek Istenhez. A fordított-
ja is értelemszerűen ugyanígy igaz, amikor elfordulunk Istentől, és 
kifelé megyünk. Így nyilvánvalóvá lesz, hogy minél inkább eltávo-
lodunk Istentől, annál inkább egymástól is, és minél inkább eltávo-
lodunk egymástól, annál inkább Istentől is.” Ha közelebb megyünk 
egymáshoz, közösségben élve egymással, néha nagyon különböző 
emberekkel, ez kihívást jelenthet. 

Fodor Petra

Tanú
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik januá-

ri sorozatunk. A megfejtéseket a hónap 

végén egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.
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Dr. Szurdoki Virág háziorvos is az elsők kö-
zött kapta meg a koronavírus elleni oltást. 
Nem gondolkodott, hogy kérje-e vagy sem. A 
körzetéből is sokan, főleg az idősebb korosz-
tály jelezte oltás iránti igényét, bár azt nem a 
háziorvosnak kell, hanem az interneten vagy 
levélben, de ennek ellenére naponta jönnek 
hozzá az érdeklődők, a telefonok, hogy ho-
gyan lehet vakcinához jutni. 

- Doktornő! Sok oltásra váró van információ 
híján?
- Igen, mindig van kérdés. A koronavírus elle-

ni oltásra nem a háziorvosi körzetekben kell je-
lentkezni, hanem egy központi internetes olda-
lon kell leadni a jelentkezést. Mi ennek a prob-
lémáját látjuk, hiszen csak az tud bejelentkez-
ni, akinek érvényes email címe van, mert erre 
az email címre fog majd a visszaigazolás jön-
ni, hogy kit, mikor, hova rendelnek be az oltási 
központba. Mindenki, aki igényt tart az oltás-
ra, ezen az oldalon regisztráljon fel, ha egye-
dül nem tud, akkor a háziorvosi körzetben vagy 
egyéb szociális szolgáltatónál próbáljon segít-
séget kérni, mert egyelőre ez az egy csatorna 
van, ahol az oltási igényét jelezni tudja a beteg. 
- Ön, mint háziorvos, tud már közelebbit az ol-
tási tervről?
- Sok a kérdés és sok a bizonytalanság. Iga-
zából mi sem tudjuk azt megmondani, hogy a 
kormányzati portál által biztosított felületen le-
adott oltásokat hogy fogják szabályozni, hogy 
adják be, hiszen azt se tudjuk mennyi vakci-
na fog rendelkezésre állni, mégis azt gondo-
lom, hogy aki itt leadja a jelentkezést az pri-
oritást élvez, hiszen ő maga kérné az oltást. A 
későbbiekben valószínű ugyanúgy kapják meg 
majd a vakcinát, mint az influenzaoltást, kör-
zeti szervezésen keresztül, de most az első ol-
tásoknál itt a téli, tavaszi időszakban egészen 
biztosan központosított rendszerben történik. 
- Bizonytalanságot tapasztal a betegei köré-
ben?
- Igen és a bizonytalanság abból származik, 
hogy sok beteg nem tudja, hogy átesett-e a ko-

ronavírus- fertőzésen, mert bár voltak gyenge 
tünetei, de nem tesztelték. Nincs információja, 
nincs a kezében arról lelet, hogy átesett a fer-
tőzésen, mert lehet, hogy a környezetében volt 
beteg, és ő 10 napos karanténidőszakot is tar-
tott, de arról nincsen információja, hogy van-e 
védettsége. Mi erre azt tudjuk javasolni, hogy 
már elérhető magánrendelőkben is vagy egyéb 
helyeken is megvásárolható viszonylag elérhe-
tő áron az antitest gyorsteszt, aminek az elvég-
zéséből ez kiderülhet. 
- Van olyan betegség, állapot, amikor valaki 
nem kaphatja meg az oltást? 
- Sokan teszik fel a kérdést, hogy megkaphat-
ják-e betegségeikkel együtt az oltást, nekünk 
pedig feladatunk, kötelességünk, hogy erre vá-
laszoljunk. Ha valaki tumoros beteg és kemo-
terápiát kap vagy éppen szteroid kezelése van, 
valóban vannak olyan immunrendszert gyen-
gítő kezelések, amik mellett semmilyen olyan 
vakcinát nem ajánlunk, aminek az esetleges 
mellékhatásait nem tudjuk kiszámítani. Az ol-
tás után persze lehet izomfájdalom, gyenge ví-
rusos tünetek jöhetnek, de betegséget nem pro-
vokálhat ki. 
- Mi van abban az esetben, ha valakit behívnak 
az oltóközpontba, de olyan vakcinát adnának 
neki, amiben nincs nagy bizodalma?
- Az az igazság, hogy nehéz erről beszélni, mert 
az, hogy milyen oltóanyag lesz elérhető éppen 
akkor, amikor bizonyos emberek oltására ke-
rül sor, nem tudjuk. Ezek csak tervek, de biz-

tosat senki nem tud. Az oltásokról szintén nem 
tudunk, nincs több információnk, mint ami el-
érhető az interneten, akár külföldi oldalakon. 
Nem mindegyik oltással kapcsolatos harma-
dik fázisú vizsgálatot tették nyilvánossá, ezért 
nem lehet azt mondani, hogy akár az orosz, 
akár a kínai vakcinával bármi probléma lenne, 
így, szerintem korai beszélni erről. Nagyon sok 
az információ, de a legtöbb ember nem tudja 
jól szelektálni, sokszor összeesküvés elméletet 
gondol az információ mögé, de én azt gondo-
lom a koronavírus-oltással kapcsolatban, hogy 
ugyanúgy lesz, mint például a Hepatitis B oltás 
az egészségügyi dolgozóknak, hiszen ahhoz, 
hogy valaki az egészségügyben dolgozhasson 
kell az oltás, és soha senki nem kérdezte meg 
egy dolgozótól sem, hogy szeretné-e, akarja-e. 
A koronavírus oltással valószínűleg ugyanez 
lesz a helyzet, hogy bizonyos munkakörökben 
kötelezővé teszik, és nem lesz kérdés, hogy va-
laki esetleg nem szeretné megkapni.

berta

Oltással biztonságban

Kérjük az oltást magunkért, egymásért!
Valaki már megkapta, valaki pedig még 
vár rá. Sok a bizonytalanság, sok a kérdés, 
sok az információ és a több millió „szak-
értő” is elmondja nap, mint nap a vélemé-
nyét az interneten. Befolyásolnak minket a 
hírek, a vakcinakutatások, a politika, hogy 
jobb vagy bal, hogy kínai vagy orosz, pedig 
nem vagyunk szakértők, és többségünk poli-
tikus sem. Mégis mindenkinek van vélemé-
nye, érzése, gondolata, álláspontja, ami az-
tán egyik percről a másikra meg is változhat, 
ha egy újabb vakcinainfó érkezik. Jöjjön né-
hány vélemény. 
      

Versényi Miklós, nyugdíjas:
- Én és a feleségem is 64 év felettiek vagyunk, 
mind a ketten kockázati besorolásba tartozunk, 
a betegségeink kapcsán és tulajdonképpen 
nincs más választásunk, mint az oltás. A nejem-
nek komoly tüdőproblémája van, tehát számá-
ra végzetes lehet, ha elkapjuk a koronavírust, 
így mindenképpen az oltás mellett vagyunk, 
de nem mindegy, hogy milyen vakcinát akar-
nak belénk oltani, se az oroszhoz, se a kínai-
hoz nincs bizodalmunk. Néhány hete regiszt-
ráltunk a vakcina.gov.hu-ra. Az első regisztrá-
ció nem igazán sikerült, fölhívtam hát telefo-
non a call centert, ott egy hölgytől érdeklőd-
tünk, hogy milyen módon fogunk arról értesí-
tést kapni, hogy hova kell majd mennünk az ol-
tásért. A hölgy a következőket mondta: figyel-
jük a híreket, és amikor én onnan megtudom, 
hogy hol lesz az oltópont, akkor ott az oltópon-
ton egyeztessek időpontot, és oda menjünk ol-
tatni. Rá pár napra szintén fölhívtam ugyanezt 
az oldalt, ott a következő hangzott el: Beszél-
jek a körzeti orvossal, illetve a háziorvosunk-
kal, mert majd ő fogja intézni az oltásunkat. 
Ezek után fölkerestem a háziorvost telefonon, 
az asszisztens tudott csak választ adni, misze-
rint semmiről nem tudnak. Szóval nagyon sok 
a bizonytalanság. Nincs kijelölve oltópont, tel-
jesen előkészítetlen dologról van szó. Az, hogy 
egy sorrendiséget felállítottak, az véleményem 
szerint nem egy oltási terv. A másik gondom az, 
hogy mi van akkor, ha nem a Pfizer vakcinát 
kapjuk, hanem valamelyik keleti vakcinát, ak-
kor mondhatok e nemet, kérhetek e mást. Erről 
levélben is érdeklődtem a betegjogi képviselő-
nél, aki a népegészségügyi főosztályhoz irányí-
tott tovább, a válasz megérkezett, de valójában, 
ami benne van, az nem válasz a kérdésemre. 
Azt gondolom, hogy 60 év fölött mindenképp 
be kéne oltatnia magát mindenkinek, hiszen va-
lahol a közösségnek egymásért is tenni kellene. 

Tudjuk, halljuk, ha nem lesz meg az átoltott-
ság, akkor ez a vírus folyamatosan itt lesz és 
fertőzni fog. Egy picit a társadalomnak is szoli-
dárisnak kéne lennie, és mindenkinek minél na-
gyobb számban oltatni kellene magát. 

Steinerné Vasvári Éva, 
önkormányzati képviselő 

Én nagyon várom a vakcinát, mert a koromnál 
fogva veszélyeztetett vagyok, másrészt sok kis 
alapbetegség kapcsán is. Nagyon szeretnék túl 
lenni már rajta, mert egész életünket, ezt az el-
múlt évet teljesen kerékbe törte. Nem volt kará-
csony az unokákkal, most jön a harmadik uno-

kám, őt sem mehetek megnézni, mert nagyon 
szigorú szabályok uralkodnak a családban. 
Annyit tudunk, hogy a mai nappal elfogyott az 
eddig kapott vakcina, de jön utánpótlás, én vél-
hetően a szociális ágazat beoltása után juthatok 
hozzá. Azt nem tudom, melyik vakcinát kapom 
majd, de teljesen mindegy számomra, mert én a 
gyerekemnek is minden oltást beadattam, én is 
mindent megkaptam, pedig mi még csak orosz 
vakcinát kaptunk és mégis itt vagyunk. Én úgy 
gondolom, hogy ezt nem nekünk kell megítél-
ni, hanem hallgatni kell az orvosokra, mert ők 
felelnek az egészségünkért. Soha nem kérdez-
tem meg, egyetlen gyerekoltásnál, vagy a ma-
gam oltásánál, hogy ki gyártotta, ki csinálta, 
miért csinálta, azt mondták, hogy ez kell. Azt 
gondolom, hogy muszáj az egészségügyre hall-
gatni, ebben nem lehetünk elég okosak. Mert 
egyikünk sem tudja, hogy tulajdonképpen mi-
ben mi van. Már regisztráltam az oltásra az in-
terneten keresztül, de még semmit nem tudok, 
de nagyon bízom abban, hogy mielőbb megka-
pom, akár itt a tiszaújvárosi oltóponton, mert a 
város is készül egy ilyen kialakítására. 

Pap Zsolt, alpolgármester, mentőtiszt
2021. január 13-án megkaptam az első oltó-
anyagot, mint egészségügyi dolgozó. Éltem a 
lehetőséggel, hiszen így tudjuk magunkat is és 
környezetünket is megvédeni. 21 nap múlva 
fogom megkapni a második adagot. Nyilván, 
mint minden más oltás ez is fájdalommal járt, 
néhány napig érzékeny volt, de igazából még 

fájdalomról sem tudok beszámolni, nem volt 
levertség, nem volt láz, nem volt rossz közérze-
tem, teljesen jól voltam végig és jól is vagyok. 
Sokan bizonytalanok, de én arra szeretnék min-
denkit kérni, hogy azt az oltóanyagot, ami ható-
ságilag engedélyezett, adassa be. Tavaly márci-
us óta folyamatosan arról beszélünk, hogy a ví-
rus megállításának egyetlen módja van, hogy-
ha meglesz a vakcina. A vakcina megérkezett, 
és csak úgy tudjuk megfékezni a vírus terjedé-
sét, ha minél többen beadatják maguknak. So-
kan tartanak a kínai és az orosz a vakcináktól. 
Folyamatosan nézem a híreket ezekről, egyelő-
re azt látjuk, hogy még nincs engedélyezve. Ha 
megtörténik az engedélyeztetési eljárás, és al-
kalmasnak találják a vakcinákat arra, hogy be-
adják az embereknek, és ha nem lesz más meg-
oldás, nem lesz a Pfizer-ből, akkor úgy gondo-
lom, hogy jó szívvel be lehet adatni. De min-
denképp megvárnám, amíg a hatóságok meg-
adják rá az engedélyt. Én úgy gondolom, na-
gyon fontos lenne a szociális munkásokat ol-
tani, a pedagógusokat, a kereskedelemben dol-
gozókat, hiszen nagyon sok emberrel találkoz-
nak, veszélynek vannak kitéve. Nagyon fontos 
lenne, hogy minél hamarabb megtörténjen Ma-
gyarországon az átoltottság. Sajnos, nem látjuk, 
hogy milyen az oltási terv, a kormány mit ren-
delt el. Ha ezt látnánk, akkor mi is jobban tud-
nánk tájékozódni arról, hogy az idős otthonok-
ban, a szociális munkásoknál, azoknál a szemé-
lyeknél, akik veszélynek vannak kitéve a vírus 
miatt, mikor történnek meg az oltások. Tervez-
zük egy oltópont kialakítását, de ezt az állam 
fogja elrendelni, hogy hol lesznek, mindeneset-
re van forgatókönyv a rendelőintézet részéről, 
hogy hol lehetne ezt kialakítani. Jelenleg Mis-
kolcon a Szentpéteri kapuban a volt rehabilitá-
ciós részen oltják az embereket. 

berta 
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„Valóban vannak olyan immunrend-
szert gyengítő kezelések, amik mellett 
semmilyen olyan vakcinát nem aján-
lunk, aminek az esetleges mellékhatá-
sait nem tudjuk kiszámítani.”

Dr. Szurdoki Virág

„Azt gondolom, hogy 60 év fölött 
mindenképp be kéne oltatnia magát 
mindenkinek, hiszen valahol a közös-
ségnek egymásért is tenni kellene.”

Versényi Miklós

„Azt nem tudom, melyik vakcinát 
kapom majd, de teljesen mindegy 
számomra, mert én a gyerekemnek is 
minden oltást beadattam, én is min-
dent megkaptam, pedig mi még csak 
orosz vakcinát kaptunk és mégis itt 
vagyunk.”

Steinerné Vasvári Éva

„Sokan bizonytalanok, de én arra 
szeretnék mindenkit kérni, hogy azt 
az oltóanyagot, ami hatóságilag en-
gedélyezett, adassa be.”

Pap Zsolt



Kazinczy krónika
„Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudomány és érte-
lem származik.”(Péld. 2,6) 
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában nagy hang-
súlyt fektettünk arra, hogy minden gyermeknek lehetőséget ad-
junk a bennük rejlő képességeik kifejlesztésére, a versenyek-
re történő felkészítésére. A tavaszi veszélyhelyzet felborítot-
ta megszokott életünket, így a 2019/2020-as tanév digitális tan-
rendben történt befejezése miatt egyes, a tavalyi tanévben meg-
rendezett versenyek döntője vagy eredményhirdetése szeptem-
berre tolódott. 
Augusztusban tartották a Langwest országos tehetségkutató an-
gol tanulmányi verseny szóbeli döntőjét, amelyen Vaskó Niko-
lett Olívia 3.b 1.kategóriában IX. helyezést ért el, felkészítő ta-
nára: Soltészné Szörfi Anikó, Vass Virág 6.a  2. kategóriában VI. 
helyet szerzett, felkészítő tanára: Magyarné Simon Anita, Kiss 
Hunor 7.a osztályos tanuló 4. kategóriában III. helyezett lett, fel-
készítő tanára: Magyarné Simon Anita. 
A nyár nyelvvizsgasikereket is hozott. Szeptemberre középfo-
kú angol komplex nyelvvizsgát szerzett Tóth Lili 8.b osztályos 
tanuló.
 A Bioindikáció a Középiskolai Oktatásban  (BISEL) program 
keretei között fotópályázatot hirdettek, melyben az egyéni pá-
lyázóknak olyan pillanatokat, természeti élményeket kellett len-
csevégre kapniuk, melyeket másokkal is szívesen megosztanak. 
A pályázatra jelentkezett tanulók között Szabó Hanna Kira 6.a  
és Varga Hanga Sára 6.a  fotóit a szakmai zsűri kiállításra érde-
mesnek ítélte meg. 
Szintén ősszel volt az előző tanévben rendezett 15. MatekGuru 
Kárpát-medencei Csapatverseny eredményhirdetése. Két fordu-
ló alapján a negyedikes Észbontogatók csapata VIII. helyezést 
ért el. A csapat tagjai: Fekete Nóra, Kártik Alexa, Kerékgyár-
tó Anna, Poór Mira. Felkészítő tanáruk: Bacsó Csilla. Ugyan-
ezen a versenyen a hetedikes Matek(ok)osok csapata III. helye-
zést szerzett. A csapat tagjai: Bodri Bánk, Eke Laura, Gál Gréta 
Vivien, Kiss Hunor. Felkészítő tanáruk: Magyarné Simon Ani-
ta. Szeptemberben visszaülve az iskolapadba újabb megmérette-
téseken vettek részt diákjaink. Többen sikeres nyelvvizsgát tet-
tek. B2 (középfokú) angol komplex nyelvvizsgát tett: Ferenczi 

Nóra 8.a és Gál Gréta Vivien 8.a, C1 (felsőfokú) angol komp-
lex nyelvvizsgát tett Aczél Lili Rebeka 8.a osztályos tanulónk. 
A Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Is-
kola által meghirdetett 7. Szépírási versenyre 46 iskola nevezett 
511 pályamunkával. A zsűri döntése alapján a 2. kategóriában a 
3. osztályosok versenyén I. helyezést ért el Szabó Nóra 3.a osz-
tályos tanuló, felkészítő tanára: Puhl Zsoltné Markovics Tünde. 
Novemberben több tantárgyból is megrendeztük a felmenő rend-
szerű versenyek iskolai fordulóját. A helyi eredmények alapján 
az Országos Angol Tanulmányi Verseny megyei fordulójába ju-
tott: Tóth Lili 8.b, felkészítő tanára: Magyarné Simon Anita és 
Kuruc Levente 8.b, felkészítő tanára: Guba Adrienn. 
A Varga Tamás Matematikaversenyen továbbjutott Tömösközy 

Hanga Zsófia 7.a osztályos tanuló, felkészítő tanára: Majoros 
Lászlóné. 
Az Országos történelem tanulmányi verseny iskolai fordulóján 
elért eredménye alapján a megyei forduló résztvevője Tóth Li-
li 8.b osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Kocsis Katalin Ildikó.
Decemberben rendezték a Jane Haining Angol Nyelvi Emlék-
verseny írásbeli fordulóját. Az országos versenyen Kiss Hunor 
8.a osztályos tanuló megosztott III-VI., Eke Laura 8.a osztályos 
tanuló megosztott XII-XIV., Ferenczi Nóra 8.a osztályos tanuló 
megosztott XXI-XXII. helyezést ért el. Minden versenyzőnek és 
felkészítő pedagógusnak szívből gratulálunk!

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Vigyázat, 
itt a tél!

Beköszöntött a fagyos időjárás, így a rendőrség a körülte-
kintőbb közlekedésre hívja fel a figyelmet.

Az év első olyan fagyos napjára ébredtek a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében közlekedők, amelynek jelét már az út-
testen is érzékelhették. A meteorológiai előrejelzések szerint 
a napokban havazás is várható, amely olyan közlekedési kö-
rülményeket teremt, amihez a legtöbb járművezető nincs hoz-
zászokva.
A havas-jeges úton jóval kisebb a tapadás és hosszabb a fé-
kút, ezért tartsanak a szokásosnál nagyobb követési távolsá-
got, kerüljék a hirtelen kormánymozdulatokat, gyorsítást, fé-
kezést.
A téli gumiabroncsok használata különösen javallott!
Indulás előtt mindig vizsgálják át a járművek világító- és jel-
ző-, valamint fékberendezéseit, a gumiabroncsok állapotát. 
Fontos, hogy jól működjön az ablaktörlő, legyen az autóban 
jégoldó spray, jégkaparó, továbbá lényeges, hogy téli ablak-
mosó-folyadékot használjanak.
Lakott területen kívül is számítsanak gyalogosok és kerékpá-
rosok közlekedésére, akik nehezen észlelhetők a rossz látási 
viszonyok miatt. A gyalogosok és kerékpárosok figyelmét ez-
úton hívjuk fel a láthatóság fontosságára, viseljenek fényvisz-
szaverő ruházatot vagy eszközöket és számítsanak a járművek 
megnövekedett fékútjára!
A balesetek megelőzése érdekében kérjük a járművezető-
ket, hogy elindulás előtt tisztítsák meg gépkocsijukat a hótól, 
hogy a kilátás minden irányban szabad legyen. Vezetés köz-
ben ugyanis nem csak előre kell figyelni, hanem a két oldalsó 
irányból érkező gyalogosokat, kerékpárosokat és a többi gép-
járművezetőt is szükséges észlelni.
A járműben legyen - különösen, ha hosszabb útra indul - fel-
töltött mobiltelefon, élelem és innivaló, valamint pléd és hó-
lapát is arra az esetre, ha a hó fogságába kerülne.
Közlekedjenek figyelmesebben, és mindig tartsák be a sebes-
séghatárokat. Mindig az út-, időjárási és látási viszonyoknak, 
illetve az út vonalvezetésének megfelelő sebességgel halad-
janak!
… hogy mindenki hazaérjen!

police.hu

A téli gumiabroncsok használata különösen javallott. 

Sok autós számára ismerős kép a szélvédőre fagyott hó, ónos eső. 
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Iskolán kívül és az iskolapadban is jól teljesítettek a Kazinczy diákjai. 



Jogviszonyváltás az egészségügyben
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben dolgozó közalkal-
mazottak jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos dön-
tésekről határozott átruházott hatáskörével élve dr. Fülöp 
György polgármester.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény, vala-
mint az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók 
jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló kormány-
rendelet értelmében az önkormányzati fenntartású egészség-
ügyi szolgáltatónál - így a tiszaújvárosi rendelőintézetben is - 
2021. március 1-jétől csak egészségügyi szolgálati jogviszony 
keretében lehet egészségügyi tevékenységet, valamint az egész-
ségügyi szolgáltató működőképességét, illetve a szolgáltatások 
üzemeltetését biztosító tevékenységet végezni.

Közalkalmazottiból 
egészségügyi szolgálatiba

A jogszabályok értelmében a rendelőintézetben foglalkoztatott 
egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók közalkal-
mazotti jogviszonya 2021. március 1-jétől egészségügyi szolgá-
lati jogviszonnyá alakul át A munkaszerződéseket február 28-
áig kell megkötni, amennyiben ez nem történik meg, az érin-
tett közalkalmazotti jogviszonya március 1-jén végkielégítéssel 
megszűnik.
Az átalakulás nem eredményez munkáltatóváltozást, nem je-
lent jogutódlást, a jogviszony folyamatos. A változás nem érin-
ti a munkaidő mértékét és a fennálló vezetői megbízásokat sem. 
Egyes egészségügyi dolgozók (szakdolgozók) esetében azonban 
a fizetési fokozat megállapításakor figyelembe vehető szolgála-
ti jogviszonyban eltöltött időben visszalépés várható a közalkal-
mazotti jogviszonyban eltöltött időhöz képest, mivel a törvény 
konkrétan meghatározza azon jogviszonyokat, melyeket egész-
ségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell/lehet tekin-
teni.
A városi rendelőintézet változatlan működési feltételekkel és 
változatlan szervezeti keretek között, továbbra is Tiszaújváros 
önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési szervként lát-
ja el az önkormányzat számára jogszabályban meghatározott 
kötelező, illetve az önként vállalt feladatokat. 
A rendelőintézet egészségügyi szolgáltatásait jelenleg közalkal-
mazotti jogviszonyban álló szakalkalmazottakkal, és közremű-
ködők igénybevételével biztosítja. Az intézmény a sebészet ki-
vételével valamennyi szakellátás és a központi ügyelet tekinte-
tében az orvosi és ápolói feladatok ellátására személyes közre-
működői szerződéssel rendelkezik. A jóváhagyott álláshelyek 
száma 133, ebből az üres álláshelyek száma 2.
A jelenleg személyes közreműködői szerződéssel foglalkozta-
tott orvosok a törvény szerint március 1-jétől egészségügyi te-
vékenységet csak egészségügyi szolgálati jogviszony keretében 
végezhetnek. A kormányrendelet azonban lehetőséget teremt 
arra, hogy az országos kórház-főigazgató ellátási érdekből to-
vábbra is engedélyezze a személyes közreműködő igénybevéte-
lét. A rendelőintézet főigazgatóját ugyanakkor az országos kór-
ház-főigazgató arról tájékoztatatta, hogy az engedélyezésre vo-
natkozó részletes eljárásrend kidolgozás alatt áll, így a szemé-
lyes közreműködő igénybevételének engedélyezésére jelenleg 
nincs lehetőség. 
Erre tekintettel a jogszabályi kötelezettség március 1-jétől törté-
nő teljesítése, valamint a jelenlegi ellátási paletta megtartása és 
a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében a rendelőintézet 

álláshelyeinek számát a polgármester 133-ról 153-ra emelte. A 
20 új álláshely és a 2 üres álláshely kizárólag szakorvosok (il-
letve a nem egészségügyi egyetemi végzettséggel rendelkező 1 
fő pszichológus) egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő 
foglalkoztatására használható fel. Ahhoz, hogy a betegellátás a 
jelenlegi szakellátási körrel működhessen tovább márciustól is, 
a bővítés mellett indokolt esetekben a főigazgató az ellátási ér-
dekekre tekintettel kérelmezheti az országos kórház-főigazgató-
nál a személyes közreműködők igénybevételének engedélyezé-
sét. Ez hat kis óraszámú szakma hat orvosára vonatkozhat.

Illetmények, juttatások

Március 1-jétől az egészségügyi dolgozók és az egészségügy-
ben dolgozók illetményének megállapítására eltérő rendelkezé-
sek lépnek életbe, ezzel összefüggésben a polgármester az aláb-
bi elveket rögzítette határozatában.
- Az orvos, továbbá a kormányrendeletben meghatározott mun-
kakörben foglalkoztatott, illetve az egyéb, nem egészségügyi 
egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi 
végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesí-
téssel rendelkező személy illetményét az egészségügyi szolgála-
ti jogviszonyról szóló törvény szerint kell megállapítani.
- A jogviszony-átalakulásban érintett egészségügyben dolgozó 
(pl. gazdasági dolgozó, takarító, karbantartó) megajánlott illet-
ményének összege nem lehet alacsonyabb annál, mint amekkora 
összegre közalkalmazottként 2021. január 1-jén jogosult.
- A jogviszony-átalakulásban érintett és a figyelembe vehe-
tő egészségügyi szolgálati jogviszony alapján változatlan fize-
tési osztályba/fokozatba sorolt egészségügyi dolgozó megaján-
lott illetményének összege nem lehet alacsonyabb mértékű an-
nál, mint amekkora összegre közalkalmazottként 2021. január 
1-jén jogosult. 
- A jogviszony-átalakulásban érintett és a figyelembe vehető 
egészségügyi szolgálati jogviszony alapján fizetési osztályban/

fokozatban visszasorolt egészségügyi dolgozó megajánlott illet-
ménye nem lehet több, mint a március 1-jétől érvényes jogsza-
bály szerinti illetményének és a 2021.  január 1-jén őt az ágaza-
ti jogszabály szerinti illetményen felül megillető  járandóságá-
nak az összege. 
A polgármesteri határozat kitér arra is, hogy Tiszaújváros ön-
kormányzata elkötelezett abban, hogy az önkormányzati fenn-
tartású intézményekben foglalkoztatottak számára azonos elvek 
mentén biztosítsa a szociális és jóléti intézkedésekhez, illetve a 
megfelelő munkavégzéshez szükséges forrásokat. Ezért az ezen 
elv megvalósítása érdekében hozott, hatályban lévő valamennyi 
képviselő-testületi döntés a közalkalmazotti jogviszony egész-
ségügyi szolgálati jogviszonnyá történő átalakulását követően 
továbbra is vonatkozik a rendelőintézet dolgozóira.

Ügyelet, foglalkozás-egészségügy

A jogszabály-módosítás mind a központi orvosi ügyeleti fel-
adatellátás, mind a foglalkozás-egészségügyi ellátás tekinteté-
ben olyan változást eredményez, ami további fenntartói dönté-
sek meghozatalát tette szükségessé.
Márciustól az orvosi ügyeleten közalkalmazottként feladatot el-
látó munkavállalók jogviszonya is átalakul egészségügyi szol-
gálati jogviszonnyá, de a feladatellátás során itt nincs lehetőség 
személyes közreműködő igénybevételére, ezért ahhoz, hogy az 
ügyelet a jelenlegi humán- erőforrással működhessen tovább, a 
feladatellátásról 2021 márciusától Tiszaújváros önkormányzata 
gondoskodik. A finanszírozási feltételeknek való megfelelés ér-
dekében szükséges azonban, hogy az önkormányzat a feladatel-
látásban jelenleg részt vevő Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs, 
Tiszapalkonya, Oszlár önkormányzataival konzorciumi együtt-
működés keretében gesztortelepülésként vegyen részt.
A jogszerű működés érdekében számos engedély beszerzésére, 
szerződés megkötésére van szükség. Az egyéb személyi, tárgyi 
feltételek biztosításáról, a szervezési és koordinációs feladatok 
ellátásáról március 1-jét követően is a rendelőintézet gondos-
kodik. 
Mindemellett a Polgármesteri Hivatal a központi ügyeleti ellá-
tás működését az év során vizsgálni fogja, keresi az optimális 
működés lehetőségét és kezdeményezi a szükség szerinti intéz-
kedéseket.
A foglalkozás-egészségügyi feladatellátásra eddig az önkor-
mányzat és a rendelőintézet között létrejött megállapodás alap-
ján a rendelőintézet személyes közreműködői szerződést kö-
tött a szakorvossal. A jogszabályváltozás miatt - engedély hi-
ányában - február 28-át követően a rendelőintézetnek nincs le-
hetősége személyes közreműködő igénybevételére. A folyama-
tos és zavartalan feladatellátás érdekében ezért az önkormányzat 
a működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóval 
és a rendelőintézettel háromoldalú megállapodást köt. A tárgyi 
feltételek biztosítása továbbra is a rendelőintézet feladata lesz.
A rendelőintézet dolgozóinak munkáltatója a főigazgató, a köz-
alkalmazotti jogviszony egészségügyi szolgálati jogviszonnyá 
történő átalakulása során szükséges tájékoztatás, illetve a mun-
kaszerződés megkötése is az ő feladata. 
Az intézmény főigazgatója és gazdasági igazgatója tekintetében 
a munkáltató Tiszaújváros képviselő-testülete, az egyéb mun-
káltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
A kihirdetett veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörét a polgármester gyakorolja, ezért az intézmény fő-
igazgatója és gazdasági igazgatója esetében az átalakulással 
kapcsolatos eljárást is a polgármester folytatja le. 

F.L.
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A betegek számára nem hoz változást a jogviszonyváltás. 

A rendelőintézet változatlan szervezeti keretek között, továbbra is az önkormányzat fenntartásában látja el feladatait. 



Hétre jött értük a betegszállító. Judit már ötkor 
kelt, hogy időben mindennel meglegyen: vizsgá-
lati papírok, szendvicsek, napi gyógyszerek, reg-
geliztetés és az öltöztetés, ami ágyban fekvő fér-
jével elég nehezen ment.
Heten voltak a kocsi utasterében. A hordágyon 
fekvő férje mellett kapott helyet. Hálás volt, 
hogy vele mehetett. Az első üléseken négyen ül-
tek. Három férfi és egy cserfes nő, aki elrontott 
életét mesélte. Vesetranszplantált volt, ellenőr-
zésre ment. Háta mögött meg egy idősebb hölgy 
ecsetelte tíz évvel ezelőtti, kilencórás gerincmű-
tétét. Tolókocsiban ült.  
A férfiak nem meséltek. Fáradtan, beletörődve 
hallgatták a történeteket. Judit is inkább csend-
ben szeretett volna utazni e korai órában, csak 
fogni férje kezét, simogatni homlokát.
Megunva a műtéti meséket, a mentősök drasz-
tikus váltásként a legmagasabb hangerőre kap-
csolták a rádiót. A retró zene betöltötte a teret, 
elnyomva az eddigiek hangját. Akarva, akaratla-
nul a kocsi egy száguldó diszkópartivá változott. 
Az ismert, régi slágerek hallatán a cserfes nő már 
el is felejtette sanyarú életét, és táncolva izgett 
-mozgott az ülésen. A ritmusos dalokra a sofőr 
is gyorsabb sebességre váltott, a kocsi nagyokat 
zökkent egy-egy kátyúnál. E hangulatváltásnak 
egyetlen elszenvedője férje volt, aki nagyokat jaj-
gatott operált gerince miatt a rossz úton. Judit 
azt sem tudta, sírjon, vagy nevessen a helyzet tra-
gikomikuma miatt.
Mindig is tudta, hogy a zene terápia, lélekgyó-
gyító. Amikor egy lassúbb számban felismerte 
Alain Delon és Dalida: Parole-parole /Csak sza-

vak-szavak/ dalát, újra megbizonyosodott. Leg-
szebb emlékeik egyikét hozta elő. Könnybe lá-
badt szemekkel nézett férjére, aki hallva a dalt, 
mosolyogva szorította meg a kezét. Majd ötven 
éve történt, és mégis felejthetetlen. Húsz évesek 
voltak, boldogok, szerelmesek. Egy kirándulás 
emléke ez a dal. A Déli Kárpátok csúcsait mász-
ták meg, félelmet nem ismerve. Felhőkbe kerülve 
keresték egymást nevetve, majd a fáradt Juditot 
nyakába véve vitte tovább. Ez a közös öröm vált 
felejthetetlenné. A boldog, erős férfi, aki egekig 
emelte a szeretett nőt. Emlékek… Bár a jó a ke-
vesebb, mégis szívesebben a szépre emlékezünk.
A rádió hírekkel folytatta az adást. Ez Juditot is 
visszahozta a jelenbe. Nézte a hónapok óta fáj-
dalmakkal küzdő férjét, mennyire legyengült, le-
fogyott. Pedig hogy örültek, amikor a vírusos-
helyzet ellenére meglett a műtét ideje. A beavat-
kozás sikerült, de az alatta kapott fertőzés he-
tekre visszanyomta a javulást. A harmadik ge-
rincműtéte már négyórás volt. Utána több mint 
két hét kórház. Látogatni nem lehetett, csak te-
lefonon tudtak értekezni. Mindkettejüknek bor-
zalmak időszaka volt. A férjét karácsonyra hoz-
ták haza. Azóta ápolja, tornáztatja. Az orvos sze-
rint hosszú már ebben a korban az idő a gyógyu-
lásig, de akarattal, kitartással, mozgással majd si-
kerül. Ha becsukta a szemét, látta magukat a me-
leg nyárban sétálni a tó körül.
Közben észre sem vette, hogy a kocsi befordult 
a kórház udvarába.
 A rendhagyó utazás a végéhez ért. Maradt a 
„bízva-bízás” és a remény…

Olgi

Halászi Aladár

Múltam
Megkövült időm, a múlt, 
méze a virágának
emlékek kútjába hullt.
Fényét a sötét nyeli,
édesét mély ízleli,
méhét a múlt idő
végtelenbe kergeti.
Mégse változik múltam,
bár már nyolcvan is múltam,
mert nem lenne szebb jelen,
ha színessel rajzolnám
meg utólag a jelem.
Míg élek, emlék marad,
pirulnom nem kell érte,
mint annak, kinek rossz volt, 
azt szebbre kicserélte.
És a jövő? Ki tudja,
lesz-e még, hossza mennyi,
meddig maradhatok még,
majd mikor kell elmenni?
Hagyd a jövőt és múltat, 
örülj, eddig kihúztad!
Mának élj! Carpe diem!
Nem éltet a múlt, jövő, 
ha van is hozzá hitem…
Carpe diem! Carpe diem!

Elmentél…
Most mentél el, mikor minden virágzik?
Harsány madárdal szól, s te elnémultál.
Hamvad a könnyemtől sóként elázik,
Szeretni, szenvedni örökre múltál.

Kakukkok ígértek még számos évet…
Nem tartott vissza kertünk gyöngyvirága,
Pedig szeretted…Fekve, mint kéve,
Nézted, hogy nő levéllel zsenge ága.

Körülleng most is illata, nem érzed,
Piciny fehér virágát meg se nézed,
Csak fekszel mozdulatlan a tavaszban.

Síri virágok közt jársz égi berket…
Ha támadhatna vágyad, s hozzám kerget,
Mennénk együtt tovább égi harasztban.

A Tisza TV műsora 

Január 21. csütörtök
9:00 HétHatár: Járványhelyzet - Oltás a vírus ellen - Változások az egészségügyben - 

Kultúra napja -Kajak-kenu fejlemények, fejlesztések - Kosárlabda
9:15 Hétről-Hétre: Kupakgyűjtés Zsombornak - Érettségi, felvételi: Hogyan tovább? - 

TFCT téli alapozás - Énekszó Baráti Kör

Január 25., hétfő
18:00 Sporthétfő: Termálfürdő Phoenix KK - DEAC U23  bajnoki kosárlabda mérkőzés 

közvetítése felvételről 

Január 26., szerda
18:00 HétHatár: Járványügyi intézkedések - Oltással a covid ellen - Dráguló élelmiszerek - 

Duális képzés a Brassaiban -  Felvételiztek az általános iskolások 
18:15 Hétről-Hétre: Pályaválasztás előtt - Farsangi szezon - Kosárlabda  

Január 28., csütörtök
10:00 Élő közvetítés a polgármesteri döntésekről

Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a polgármesteri döntések ismétlése

Rendhagyó utazás
6. � Kultúra 2021. január 21.



A kultúráról
Január 22-én ünnepeljük a magyar kultú-
ra napját. Ebből az alkalomból született az 
alábbi rövid esszé, kitekintést nyújtva a vi-
lág, az ország és városunk kulturális helyze-
tére.

A kultúra a közösségek fenntartója és megújí-
tója, az egyéni és a közös eszmények, életcélok 
megfogalmazásának, megvitatásának, érvénye-
sítésének a terepe.
A kultúra öröm és élvezet, zaklatottság és meg-
nyugvás. Az egymással megosztott élmények-
ben és a belőlük merítő alkotókedvben és tu-
dásban él, a biztos rutinban éppúgy, mint a me-
rész újításban. Egyszerre demokratikus, mert 
mindenkié, és arisztokratikus, mert kiveti ma-
gából a silány minőséget. Sokszínű és rugal-
mas, de egyfajta verseny is - a figyelemért, a 
tapsért, a díjakért, a felemelkedésért. Minden 
kultúra célja a hódítás - meghódítani a közön-
ségét. 
A kultúrára támaszkodva erősödik meg minden 
közösség és tartást ad az egyéneknek akkor is, 
ha természeti csapások, járványok, társadalmi 
vagy gazdasági válságok sújtják őket. Kultúra 
nélkül nincs közösség, közösség nélkül nincs 
emberi méltóság.

Helyzetkép a világban

Kialakult a kulturális termékek és szolgáltatá-
sok világméretű versenye, a kínálat sokszoro-
sára nőtt. A globális hálózatokban való rész-
vétel a tájékozódás szinte korlátlan lehetősé-
gét teremti meg, de egyben átalakítja az egyé-
nek és a közösségek közötti kapcsolatok egész 
rendszerét.
A globalizációt tekinthetjük veszélynek vagy 
lehetőségnek, de nem tehetünk úgy, mintha 
nem létezne, mert megkerülhetetlenné vált re-
alitás. A globálisan terjesztett és élvezett kultu-
rális javakban egyre újabb kombinációkban öt-
vöződnek az egyes népek kulturális hagyomá-
nyai, kifejezési formái. Részben e világméretű 
kulturális termelés és forgalom terjeszkedésé-
nek, újdonságéhségének köszönhetően általá-
nosan nő az érdeklődés az egyes helyi, nemze-
ti kultúrák jellegzetes szemlélete, valamint ha-
gyományai iránt. Folyamatosan gyorsul a tech-
nológiai fejlődés üteme: az információátvitel, a 
kulturális alkotások létrehozása, rögzítése, ar-
chiválása és közvetítése terén. A technológiai 
változások nemcsak a művészek számára nyúj-
tanak új kifejezési eszközöket és közlési csa-
tornákat, hanem lehetővé teszik az egyszerűbb 
és gyorsabb hozzáférést növekvő számú glo-
bális közönségük számára is. A kultúra érték-
növelő szerepe miatt világszerte felértékelőd-
tek a kreatív iparágak, melyek mindinkább be-
kapcsolódnak az oktatásba és a szabadidős te-
vékenységekbe.
A kultúra nem akadálya a versenyképességnek, 
hanem előfeltétele, hiszen nem csupán szaba-
didős tevékenység, hanem a társadalom egészét 
és a munka világát is áthatja. 
Világszerte növekszik a kulturális termékek és 
szolgáltatások fogyasztása, s ezen belül a mé-
dia részesedése. A digitális kultúra, a számító-
gép, az internet a kultúra terjesztésének példát-
lan lehetőségeit kínálja, ugyanakkor módosít-
ja a befogadási készségeket: a linearitás és a 
mélység helyett az asszociatív, gyors és kreatív 
elvárásoknak kedvez. A képi, valamint a hang-

effektusokra hangolt befogadás vonzereje ve-
szélyezteti az olvasási készséget, a hozzá kö-
tődő absztrakt fogalomalkotást. A fejlett orszá-
gokban az életkor kitolódása miatt folyamatos 
a társadalom elöregedése, ami új követelmé-
nyeket támaszt a kulturális kínálat szerkezeté-
vel és tartalmával szemben. A több szabadidő, a 
hosszabb élettartam a kulturális fogyasztás nö-
vekedéséhez vezethet. E lehetőség kihasználá-
sa, az igényes kínálat bővítése, fenntartása az 
elkövetkező évek meghatározó feladata lesz az 
egész világnak.

Magyar sajátosságok

Az előzőekben tárgyalt helyzet- és jövőelem-
zés Magyarországra is vonatkozik, azonban 
emellett vannak olyan sajátosságok is, amelyek 
csak a hasonló helyzetű országokra jellemző-
ek. Ilyen például az a körülmény, hogy meg-
nőttek a társadalmon belüli távolságok és még 
nem üdvözölhetjük a folyamat megfordulását, 
a kohézió újraerősödését. A lakosság egy része 
szegény, alacsonyan iskolázott, a túlélés prob-
lémájával küzd. A foglalkoztatás terén egyre 
több ember tudatát határozza meg a munkahely 
megszerzéséért, megtartásáért érzett szoron-
gás, megnövekedett a külföldön történő mun-
kavállalás.  
Nemzetközi összehasonlításban több energiát 
fordítunk a munkára, jövedelemszerzésre, mint 
a szabadidős tevékenységekre, ami behatárolja 
a kulturálódás növekvő lehetőségeit. 
Európai összehasonlításban Magyarországon 
visszaesett a közösségi, egyesületi keretben 
folytatott kulturális tevékenységek aránya. A 
szabadidős művészeti tevékenységek súlya je-
lentősen elmarad az EU-s országokétól.
A magyar nemzeti kultúra számos területen, 
művészeti ágban, a tudományos és médianyil-
vánosság keretei között a közelmúltban, illetve 
jelenleg is vonzó, egyetemes értékeket produ-
kál. Ugyanakkor a minőségi kultúra széleskörű 
terjedését, köznapivá-, belsővé válását elsősor-
ban a műveltségi és a digitális olló tágulása mi-
att, súlyos gondok akadályozzák. Riasztó jelei 
vannak a teljes kirekesztődés, a kulturális au-
tizmus terjedésének is. 
A kulturális fogyasztást tekintve a falu hátrány-
ban van a városokhoz képest, a lehetőségekhez 
való hozzáférés egyenlőtlen. A vidék itthon ke-
vésbé urbanizált, hagyományosabb termelé-
si technológiájú és értékrendszerű, mint Nyu-
gat-Európában. A vidéket sok és nagy önállósá-
gú, de forrásokkal gyengén ellátott önkormány-
zat irányítja, s ez megnehezíti a kulturális poli-
tika érvényesítését.
A rendszerváltás után merőben új helyzetet te-
remtett, hogy a szomszéd országokban élő ma-
gyarság visszakerült nemzeti látókörünkbe, ki-
sebb-nagyobb mértékben jelen van szinte min-
den politikai döntésben, és ez fokozottan igaz a 
kulturális politikára is. 
A településeken dolgozó kollégák, a közműve-
lődési, közgyűjteményi feladatellátásért felelős 
önkormányzatok, a különböző szakmai szerve-
zetek és az állami irányítás együttes felelősség-
vállalásának köszönhetően az elmúlt 30 évben 
jelentős eredményeket tudhatunk magunk mö-
gött. Bár bizonyos szempontok szerint (állami 
normatíva alacsony mértéke, a szakma társa-
dalmi megbecsülése, bérproblémák) a feltétel-
rendszer számos vonatkozásban rosszabbodott.
A közművelődési intézmények, közösségi szín-

terek a helyi lakosság számára többnyire köny-
nyen megközelíthető, évtizedek óta a közösségi 
élet, kulturálódás, társas együttlét legfontosabb 
helyszínei. Az önkormányzatok hozzáállásától 
és a helyi gazdasági, műveltségi jellemzőktől 
függően a feladatellátók dinamikus - stagnáló - 
lemaradó típusba sorolhatók. A magyarországi 
települések közel egyharmada nem rendelkezik 
használható, folyamatosan működő intézmény-
nyel, vagy közösségi színtérrel. Tovább árnyal-
ja a helyzetet, hogy a szaktörvényi szabályozás 
értelmében a közművelődési feladatellátás ön-
kormányzati kötelezettség, így annak minősé-
ge, tartalma egyaránt magán viseli a magyar-
országi önkormányzatiság minden jellemzőjét.
Mit kell szervezettebbé tenni, melyek azok a 
tevékenységek, amelyeket hatékonyabban, a 
folyamatosan változó s a változást igénylő he-
lyi társadalom szerint új tartalmakkal kell gaz-
dagítani? Választ a kérdésre az UNESCO Kul-
turális világjelentésében találunk, mely ebben a 
pillanatban minden magyar településre, köztük 
Tiszaújvárosra is alkalmazandó: „Az értékek 
állandó újrafogalmazása megrázkódtatás nél-
kül, az emberi élet teljességére való törekvés-
sel csakis erős közösségekben, a helyi hagyo-
mányokra és a helyi cselekvésekre épülten tör-
ténhet meg. Ennek az emberi értékek és érde-
kek által megfogalmazott fejlődésnek az egyik 
megkerülhetetlen, a partneri együttműködésen 
alapuló, a helyi társadalom által meghatározott 
tevékenységrendszere a közművelődés.”

Tiszaújváros

A település az elmúlt évtizedek alatt szellemi-
ségében, hagyományteremtő szándékainak bir-
tokában önálló, magas színvonalú kultúrájú 
város lett, mely a lakosság szellemi-kulturális 
igényeinek eredményeként alakult ki. Tiszaúj-
város lépést tartva a változásokkal is megőriz-
te intelligens, kulturált kisvárosi jellegét, belső 
tartását, igényességét az őt körülvevő világgal 
és saját magával szemben is. Fejlődési irányá-

nak tudatos formálása nem csak a város, hanem 
a környező települések sorsát is érinti.
A legnagyobb kulturális szolgáltató intéz-
mény a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár átélt politikai, társadalmi változáso-
kat, szerkezete többször átalakult, igazodva a 
mindenkori igényekhez. A könyvtárral történt 
2000-es összevonást követően megerősödött az 
intézmény súlya, hiszen koncentráltan, együtt 
gondolkodva, az erőforrásokat maximálisan ki-
használva zajlott a közművelődési, könyvtári 
és muzeális feladatellátás. Ez a tevékenység a 
mai napig tart, az intézmény magas színvona-
lon látja el feladatait a mindenkori önkormány-
zat támogatásával. 
Élő, hiszen berendezésében és hangulatában 
otthonos, személyes a látogatók és partnerek 
felé fordulásban, forgalmas, élettel teli, minden 
korosztály otthon van benne. Szemléletében 
nyitott, fogékony az új kihívásokra, széles part-
neri és szakmai kapcsolatokra épít, befogadó és 
kisugárzó tevékenység jellemzi. Értékközpon-
tú, mert elkötelezett a minőség mellett, nem-
csak programválasztásában, hanem szakmai te-
vékenysége során is. Természetesen mindezek 
csak akkor válnak értékké, ha megtörténik a lá-
togatóval való személyes találkozás. 
Nehéz év áll mögöttünk, a járvány mély nyo-
mot hagy a munkánkban, a lelkünkben, a né-
zőinkben, a partnereinkben. Hisszük, hogy lesz 
újrakezdés, tudjuk, hogy a tiszaújvárosi közön-
ség továbbra is kultúraszerető és -értő marad.
 Idén nem a hagyományos módon ünnepeljük a 
kultúra napját, de ezen a napon ígérjük, hogy a 
humánum fejlődésének szolgálatában továbbra 
is összefogjuk a szellemi erőket és formáljuk a 
település kulturális arculatát.

Mátyás Zoltán
A cikkben felhasznált irodalom:
• A szabadság kultúrája - Magyar kulturális 
stratégia 2006-2020.

2021. január 21. Kultúra � 7.

Tavaly január 22-én az Anconai szerelmesek című színházi előadással ünnepeltünk. 

2020. Nagy Zoltán fotókiállítása a Tiszaszederkényi Műve-
lődési Házban. 

2020. A 40 éves Énekszó Baráti Kör „A barát veled marad” 
címmel adott újévi koncertet. 

2020. Ficzere János grafikai kiállítása a Derkovits Művelő-
dési Központban. 

„A kultúra nem valami fennkölt do-
log , nem a messzi magasban keve-
sek számára rezgő délibáb, hanem a 
mindennapi élet szerves része.”

Spiró György



Családsegítő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére határozat-
lan időre, családsegítő munkakör betöl-
tésére, Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
latnál.
Feladatai: 
- családgondozás, 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, 
krízishelyzetek kezelése 
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. 
(I. 7.) SZCSM rendelet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 
15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. 
rész 1. Alapellátások - Család- és gyer-
mekjóléti szolgálat családsegítőre vonat-
kozó képesítést igazoló oklevélmásolat, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások)

Pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások: 
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) 
és (5) bekezdéseinek megfelelően,
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat – 
letölthető: www.tiszaujvaros.hu – hasz-
nos információk/állásajánlatok (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. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-

lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zat azonosító számát: 356-14/2020., vala-
mint a munkakör megnevezését: család-
segítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje:
 2021. január 25.
A pályázatok elbírálásának határideje:
 2021. január 29.
Az állás a pályázatok elbírálása után 
azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet. Az 
intézmény honlapja: www.human.tujva-
ros.hu. A pályázati felhívás a NKI hon-
lapján 356-14/2020. azonosító számon 
2021. január 08. napján jelent meg.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. január

JANUÁR Helye Ideje Kinek a részére

25. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

26. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

27. szerda Kazinczy-ház (Széchenyi isko-
la)

7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.30 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvo-
dák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi Étte-
rem)

12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés janu-
ári igényfelmérés

28. csütörtök Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Minden étkező

29. péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 Minden étkező

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB 
Szép Kártyát  elfogadunk! Maszk használata kötelező!

Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igény-
bevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve végzi az ellá-
tási területéhez tartozó összes társasházban és lakásszövetkeze-
ti lakóépületben az égéstermék-elvezetők rendszeres ellenőrzé-
sét, függetlenül attól, hogy az egyes lakások vagy önálló rendel-
tetési egységek milyen tulajdonban vannak. 
A kéményseprő-ipari sormunka csak a társasházakban és a la-
kásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő ál-
tal megajánlott első két időpontban ingyenes. A társasházakba a 
kéményseprők hívás nélkül kimennek, a lakóknak a vizsgálatért 
nem kell fizetniük (kivéve, ha egy lakás valamely vállalkozás 
bejelentett telephelye). A társasházi ingatlantulajdonosok a ter-
vezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés 
előtt hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján kap-
nak tájékoztatást. Az ismételt értesítés - ha az első időpontban 
az ellenőrzés nem történt meg - címre szóló, kapura vagy ajtóra 
ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkez-
dése előtt legalább 15 nappal.
Szintén ingyenes a szolgáltatás a családi házban élő magánsze-
mélyek számára, de szükség van időpontfoglalásra, tehát ha va-
laki úgy dönt, hogy a kémény rendszeres tisztíttatásával is gon-
doskodik biztonságáról, még azt is eldöntheti, mikor szeretné 
azt.
A törvényben megállapított egy, vagy két évnél gyakoribb el-
lenőrzés - ha azt nem a kéményseprő írja elő - megrendelésnek 
minősül és költségekkel jár. Az ingyenes sormunka iránti igé-
nyét a családi ház tulajdonosa időpontfoglalással jelentheti be:
• Online a www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldalon az 
„időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével
• Telefonon a 1818 9 1 1-es menüpontban
• E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu cí-
men 
• postai úton, a BM OKF GEK részére címzett levélben a 1903 
Budapest, Pf.: 314. címen
• Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgála-
ti pontokon (http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/me-
gyei)
• A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 he-
lyi díjszabással hívható telefonszámon.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság Gazdasági Ellátó Központjának felhívása alapján tájékoz-
tatjuk Önöket, hogy a megyei sormunkaterv alapján a munkák 
elvégzésének ideje Tiszaújvárosban 2021. július 1 - augusztus 
31. közötti időszakra esik.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden 
további részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofa-
vedelem.hu honlapon elérhető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Kéményseprés nyáron

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap 

 17 órától 
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

A Tiszaújvárosi Krónikában  is
 megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt  
a Tisza TV Képújságában  

legalább 5 napra 
(2500 Ft)  

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Garázs kiadó Tiszaújvárosban a rendőrség mellett. 
Egyhavi kaució szükséges. 

Érd.: 20/886-8103
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Szép évfordulók évadja van. Idén ünnepeljük településünk 
várossá nyilvánításának 55., és Tiszaújvárossá keresztelésé-
nek 30. évfordulóját. Ha ugyan lesz módunk, lehetőségünk 
ünnepelni. Látványos rendezvények biztos nem lesznek, de 
az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek, a vá-
ros polgárai, a magánszemélyek bizonyára megtalálják a 
módját, hogy megemlékezzenek a múltról, elődeinkről, az 
elmúlt évtizedek történéseiről, eseményeiről, vagy éppen a 
személyes élményekről. A Tiszaújvárosi Krónika többek kö-
zött a régi idők tanúinak megszólaltatását tervezi, 38 éves lé-
tezésének jóvoltából pedig az elmúlt évtizedekben megjelent 
írások, cikkek, fotók közül tallóz és közli azokat újra. Emlé-
kezik és emlékeztet. 

Hadd legyek önző, hadd kezdjem én! Nem a sokat emlegetett 
városépítő nemzedék tagjának jogán - 64 évesen egyébként is 
sihedernek számítok ebben a klubban - nem is lenin-tiszaújváro-
siként itt leélt 48 évem okán. 
Tartozom. Tartozom a városnak, melyet építgettem ugyan, de in-
kább ő épített fel engem. Tett azzá, s olyanná, amivé, amilyen-
né lettem. Ide tartozom. 
Tartozom. Tartozom az erőműveseknek, egykori (és sajnos sok 
néhai) kollégámnak. Lassan 10 éve már, hogy elsirattam őket és 
az „új” erőművet (Rekviem, Tiszaújvárosi Krónika, 2011. októ-
ber 13.), tartozok hát annyival, hogy most, amikor újraéledni lát-
szik az „újerőmű”, ismét tollat ragadjak. Erőműves múltamat tá-
rom, tálalom fel alant. 
Mindenekelőtt leszögezem: erőműves szülők sarja vagyok. Ponto-
sabban erőműépítőké. Drága szüleim a '60-as évek elejétől nyug-
díjba vonulásukig az Erőmű Beruházási Vállalat (ERBE) dolgozó-
iként a bokodi (oroszlányi), bánhidai, (tatabányai), visontai (Gaga-
rin, majd Mátrai), leninvárosi, paksi, százhalombattai erőmű épí-
tésénél, felújításánál bábáskodtak. Édesanyám raktárosként, édes-
apám vezető állásban, hiszen autódarus volt évtizedekig. 
Kisgyermekként szívtam hát magamba az épülő, beüzemelő, 
termelő erőművek illatát, hangulatát. Laktam barakkban, ne-
gyedmagammal 18 négyzetméteres szobában (konyha, zuhany, 
wc a folyosó végén), de kaptunk munkásszállóként tágas 2 szo-
bás lakást is, itt a Május 1 (Szederkényi) úton. 
S lám, már ide is értem! S ahogy ideértem (1973-at írtunk), má-
ris munkába álltam. A szederkényiek jól tudják (a korosabbak), 
hogy volt idő, amikor nem volt ivóvíz a faluban az új erőmű 
építése miatt. Lajtos kocsikkal szállították a vizet. Az egyiket 
édesapám vezette, én meg hébe-hóba segítettem neki. Nyár lé-
vén inkább hébe. (Milyen érdekes az élet, a másik tartálykocsi 
sofőrje, vizesembere, na, ki volt? Későbbi apósom, aki akkor a 
Városgazdálkodási Vállalatnál volt kormányközeli pozícióban. 
Hol vizet, hol - egy másik járművel persze - szemetet szállítva.)
No, de vissza az erőműbe! Először csak a környezetébe. Diák-
munkásként már Visontán is az erőmű építésén fáradoztam (ak-
kor - ha jól emlékszem - már az általános iskola 7. osztályától 
engedélyezték a nyári melót), igaz útkaparóként, de erre is büsz-
ke vagyok. Ahogy munkatársaimra, Józsira és Málkára is. (Nem 
tévesztendő össze Majkával!) Mindketten a szomszédos Marka-
zon laktak, mindketten romák voltak (akkor még cigánynak ne-
veztük őket, s ők is magukat), s mindketten sánták. Volt azon-
ban egy óriási különbség köztük. Egyikük a jobb, másikuk a bal 
lábára bicegett erősen. Képzeljék el, ahogy a munka végeztével, 
lapáttal vállunkon ballagunk a telephelyre. Balra Málka, jobbra 
Józsi, én meg középen, délcegen. Jó csapat voltunk, ez volt éle-
tem első munkahelyi közössége.
De vissza Lenintanyára - mert a miskolci buszjárat sofőrje így 
„konferálta” fel a várost Szögedet elhagyva - és a diákmunká-
ra. Két nyarat az Április 4. Gépgyár alkalmazásában dolgoztam 

- nővérem protezsált be -, s voltam a szakik kiváló szerszám-
hordozója, és ami ennél is fontosabb, hadtáposa. Ami a cédulá-
ra írt reggelihez valók, és a kétdekás gyümölcs… italok beszer-
zését takarta. Megjegyzem, nem csak az erőmű építésénél vették 
hasznomat. Április 4-esként serénykedtem én az Olefin 1 beru-
házásán is. (Lám, azóta is üzemel!)
A dolgos nyarak után léha egyetemi évekre vágytam, de hiá-
ba értem el a felvételi ponthatárt, létszámfelettinek minősítettek. 
Így lettem s.m. Akkoriban a személyi igazolványban feltüntették 
a foglalkozást is, s nekem e két bűvös betűt rótták bele. Hogy 
ez mifene? Nem spektromérnök, mint kérkedtem vele, miután el-
végeztem a színképelemző tanfolyamot (némi humor már akkor 
is szorult belém). Ez az s.m., bizony segédmunkást jelentett. Ja, 
hogy hol? Hol másutt, mint a Láng Gépgyár leninvárosi kiren-
deltségén az erőműnél. Ahol az s. m. égisze alatt voltam én disz-
pécser, raktáros, s még ki tudja mi - és mi nem! Leginkább a bér-
tömeg-gazdálkodásban a tömeg picinyke alkotóeleme. Ezerszám-
ra fűztük például a végtelennek tűnő rézcsöveket a kondenzátor-
ban. Nem -ba, mert bent ültünk szivaccsal leterített deszkáinkon a 
félelmetes, nyáron is veremhideg vasmonstrumban, és hegesztő-
pálcával igazgattuk a lyukakkal teli keresztfalakba a „rézangyalo-
kat”. Nem volt szabad hibázni, mert ha valamelyikünk - nem tu-
dom másképp mondani - félredugott, kezdhettük elölről, és jött a 
hadd el hadd. Ott tanultam meg káromkodni is. A pesti jampecek, 
digónak öltözött ifjak, és országot-világot bejárt turbinaszerelők 
mellett szabolcsi, hajdúsági falvakból érkezett komplett brigádok 
alkották a kirendeltség állományának nagy részét. Három dolgot 
nagyon-nagyon tudtak. Dolgozni, inni, káromkodni. Becsületük-
re legyen mondva, ebben a sorrendben.
 Az én sorrendemben - ellángolván a Lángtól - Igrici követke-
zett. Pauza ez erőműves pályámon, de a várossal ez az egy év 
is összekötött. Igrici ifjait palléroztam képesítés nélküli tanár-
ként, többek között olyan pedagógusok társaságában, mint a ké-
sőbbi tiszaújvárosi Kulcsár házaspár. De itt gyűjtötte néhány év-
vel utánam a tapasztalatokat Gál Csaba, a Sport-Park Kft. jelen-
legi vezetője is.
’78-at írtunk, s szeptember közepén már újra az erőműben talál-
tam magam. A betanulás hetében született első gyermekem. Ép-

pen a kazánokra rakódott kormot fújtuk forró gőzzel. Megvolt 
a forródrót is, a II-es kazánnál értek utol: fiad van! Művezetőm, 
Mayer Pista bácsi - akivel később egy házban laktunk, még ké-
sőbb fiának kocsmájában vicceket forgattunk - csak ennyit mon-
dott szúrósan szemembe nézve: még itt van?!
Ott voltam aztán a katonaságot leszámítva jó tíz éven át. Még 
bakaként sem szakadtam el az erőműtől, Szakáldon szolgálva 
nap, mint nap láttam hatalmas kéményét. (Az őrtoronyból meg 
a lakásunk erkélyét.)
Olajnyomás-fokozó állomáskezelő, kazángépész, turbinagé-
pész, blokkgépész. Ezt futottam be kevesebb, mint 3 év alatt. Ma 
úgy hívnák, hogy életpálya modell. Ám műszaki, kétkezi mun-
káskarrierem a II-es blokk vezérlőpultjánál derékba tört. Röpke 
két hét alatt kétszer esett ki a blokk a kezem alatt. Egyik sem az 
én hibámból - a sokat tapasztalt kollégák sem tudták megfogni 
a gépet -, de valahogy nem búsult a műszak, amikor búcsút vet-
tem tőlük. (Pedig de jókat politizáltunk, különösen, amikor éj-
szakások voltunk!)
Az erőművet azonban nem hagytam cserben. Továbbra is ré-
sze voltam az áramkörnek, hol gerjesztettem, hol levezet-
tem a feszültséget. Ifjúságpolitikai előadó lettem. Ez a vállala-
ti KISZ-titkár eufémisztikus megfogalmazása volt. Bújtatott ál-
lás, mint a focistáké, azzal a különbséggel, hogy én bejártam, s 
tettem a dolgomat. Mint az imént említettem, gerjesztettem, le-
vezettem. Erről az időszakról is tudnék mesélni, de majd inkább 
akkor, amikor újraindul a KISZ is. 
Ahogy arról a másfél évről is, amit az állampárt megszüntetésével 
töltöttem - belülről bomlasztva azt. Hogy aztán - az akkori szó-
használattal élve - ejtőernyősként ereszkedjek le a való világba.
Speciel az én ernyőm nem nyílt ki, a Krónikába estem bele, 
csaknem a fele lett a fizetésem. De újra erőműves lehettem! A 
Krónika újságírói akkortájt ugyanis a három nagy cégnél - TVK, 
TIFO, Erőmű - voltak állásban. Soha nem bántam meg, hogy 
így esett.
Ennek 31 éve már. Azóta másként épít engem a város. 
55 éves városom, köszöntelek! Erőművesek, ti meg készüljetek!

Ferenczi László
(-efel-)

2021. január 21. Jubileum� 9.

Újra van perspektívája az erőműnek. 
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Regionális akadémiai programot indít a szövetség
KAJAK-KENU. Bár a vízre szállásig még 
várni kell, de attól még zajlik az élet a Tisza-
újvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egye-
sület Tisza-parti telephelyén. Mint ahogy 
az országos szövetség életében is, a szerve-
zet ugyanis idén indítja regionális akadémi-
ai programját. 

Baráti hangulatú találkozón vett részt Schmidt 
Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnö-
ke, Boros Gergely szakmai igazgató, dr. Fülöp 
György polgármester és Béke László, a Tisza-
újvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 
elnöke. Az apropó az új év volt, a 2021-es esz-
tendő tervei, céljai, kihívásai. Amelyekből bő-
ven van úgy a szövetség, mint az egyesület lis-
táján is. 
- A Magyar Kajak-Kenu Szövetség az elmúlt 
évben létrehozott egy történelmi jelentőségű 
programot - mondta Schmidt Gábor szövetségi 
elnök -, ez pedig a regionális akadémiai rend-
szer, és általában az utánpótlás megerősítése, 

egy erőteljesebb utánpótlásnevelési rendszer 
elindítása. Ebben nagyon nagy szerepet szá-
nunk Tiszaújvárosnak is, hiszen megalakul az 
Észak-Kelet Magyarországi Regionális Akadé-
mia, amelynek legfontosabb központja Tisza-
újváros lesz. Ez nem egy konkrét intézmény, 
hanem egy szakmai együttműködési platform 
lesz, ahol kiteljesedhet a tehetségkiválasztás és 
-gondozás. A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület ebben nagyon nagy pél-
dát mutatott eddig is. Bardóczi Krisztián, aki itt 
dolgozik az egyesületben, eddig is komoly me-
nedzsere volt a regionális rendszernek, termé-
szetesen továbbra is vezető szerepet kap majd 
ebben a regionális akadémia programban. A 
vízi turisztika területén is nagyon nagyot lép-
tünk előre ebben a térségben, a kajak-kenu 
egyesületek egyfajta szolgáltató központtá kell, 
hogy váljanak, és nem csak az a lényeg, hogy a 
kisgyerekek elkezdjenek kajakozni, és belőlük 
élsportoló legyen, hanem hogy mindenki, aki 
szabadidején mozogni szeretne, ezeken a he-
lyeken kapja meg ezt a lehetőséget. Ebben pél-
daértékű a tiszaújvárosi egyesület, nagyon so-
kat dolgoztunk együtt, hogy a tiszai vízi turisz-
tikai hálózatban Tiszaújváros egy meghatározó 
pont legyen, többek között a Sajó fejlesztésé-
ről is beszélgettünk. Rengeteg feladatunk van 
tehát, és nagyon örülök annak, hogy itt nagyon 
jó az együttműködés. Mi is hozunk ide forráso-
kat, ez látható, hisz uniós forrásokban volt ka-
talizátor a szövetség, a kormány által biztosí-
tott kiemelt sportági támogatásokból is mindig 
hozunk ide forrást, az önkormányzat pedig, lát-
va ezeket a közös és jó célokat, mindig hozzá-
tett ezekhez. 
A jó kapcsolatot hangsúlyozta dr. Fülöp György 
polgármester is, aki a regionális szerepvállalás-
ról szólva elmondta, az önkormányzat segít, 
amiben tud. 

- A sportági rész mellett nagyon fontos a város-
rész fejlesztése is - mondta dr. Fülöp György -, 
ez városmarketing szempontjából is fontos. Mi-
nél közelebb kellene kerülni a Tiszához, ki kell 
használnunk a Tisza adta lehetőséget, egyfajta 
turisztikai desztinációvá kell tenni ezt a terüle-
tet. A sportágfejlesztés mellett ezekről a témák-
ról is egyeztettünk ma. 
Béke László, a TKKSE elnöke elmondta, hogy 
ez az első hivatalos egyeztetés a sportág és a 
város vezetője között, hisz erre még nem nyílt 
lehetőség. 
- Arról egyeztettünk, hogy egyesületünk lehet 
a észak-keleti régió vezető egyesülete, nagyon 
jólesett az, hogy a város és a szövetség vezetése 
is abszolút támogatja ezt az irányt - mondta Bé-
ke László. - Jó azt látni, hogy mennyire jól tud-
nak, tudunk együttműködni. A sportágfejlesz-
tés alapja véleményem szerint egyfajta sport-
ági szentháromság, amikor az önkormányzat, 
az országos vezetés, és az egyesület harmoni-
kusan tud együttműködni. Ez tudja megalapoz-
ni azt a munkát, amiért mindnyájan dolgozunk. 
- A regionális akadémiai program mit jelent 
majd az egyesület életében?
- A versenysportban egyértelműen a tehetség-
gondozás, a kisebb egyesületek felkarolása, 
és a saját egyesületünk eredményesebbé téte-
le a célunk. Az infrastruktúra fejlesztése is ko-
moly feladatunk, és biztos vagyok abban, hogy 
mindez úgy valósul majd meg, hogy minden-

ki nagyon büszke lesz rá. A víziturizmus terü-
letén pedig a városlakók számára egyre széle-
sebbé tudjuk tárni az ajtónkat, hisz egyre szebb 
környezetet tudunk nekik biztosítani. Tulaj-
donképpen a versenysport irányából érkező 
fejlesztéseket a városlakók irányába is tovább 
tudjuk adni. Folyamatosan fejlesztünk, idén 
például megoldjuk a parkolási problémákat, 
így a szülőknek nem kell majd az út szélén par-
kolniuk, ha gyermekeiket hozzák edzésre. A te-
lep területén belül leburkoljuk az utat, a kapu-
tól egész az épületig, az egykori nagymeden-
ce helyén pedig kialakítunk egy kispályás fut-
ballpályát. E köré pedig 46 parkolóhelyet léte-
sítünk, itt biztonságosan tudnak majd parkolni 
a szülők és a hozzánk érkező vízitúrázók - tet-
te hozzá az elnök. 

Fodor Petra

Megkezdődött a felkészülés Csak gyakorlásnak volt ez jó
LABDARÚGÁS. Január 15-e óta heti hat edzéssel készül a bajnokság tavaszi fordulóira a 
Termálfürdő FC Tiszaújváros felnőtt csapata. Az NB III Keleti csoportjában 8. helyen te-
lelő gárda változatlan szakmai stábbal, és - egyelőre - alig módosult kerettel vágott neki az 
alapozásnak.

A keret eddig csak kis mértékben változott, Németh Ádám visszatér Dorogra, Burics András pedig 
az edzőségre kíván koncentrálni, így abbahagyja a labdarúgást, azaz egyelőre két távozóról tud a 
szakvezetés. Biztos érkezőként a 31 éves középpályás Lakatos László jön a csapathoz Sényőről. 
Az átigazolási időszakban további egy-két fiatal érkezése várható, velük még tart az egyeztetés, de 
távozó is lehetséges, így összességében nagy mozgás nem lesz a játékoskeretben.  
A cél továbbra is a 4-8. hely valamelyikének megszerzése, emellett a siralmas hazai mérleg javí-
tása is fontos feladat lesz tavasszal. 
A felnőttek hétfőtől péntekig edzenek 17:15-től 18:30-ig a műfüves pályán. A szombat (időnként 
a szerda) a felkészülési mérkőzéseké. Hét ellenfél várható: Jászberény, Putnok, Cigánd, MVSC, 

Tállya, Gyöngyös, DVTK II. 
Elsőként most szombaton Jász-
berényben, majd szerdán Putno-
kon lép pályára az FCT.
Az utánpótlás nagypályás csa-
patok is megkezdték a felké-
szülést. Több elmaradt mérkő-
zést pótolniuk kell, illetve van 
olyan csapat, amelynek hama-
rabb folytatódik a bajnokság, 
mint a felnőtt gárdának. Az U19 
és U17 esetében hétfő, kedd és 
csütörtök, az U15 és U14-nek 
pedig kedd, szerda és péntek 
az edzésnap - minden nap 16 
óra 30 perctől. Az U19 és U17 
is meccsel a hétvégén, előbbi a 
Mezőcsát felnőtt-, utóbbi a Me-
zőcsát ificsapatával találkozik 
szombaton.
Természetesen zárt kapuk mö-
gött.

KOSÁRLABDA. Ismét hiányos kerettel, 
Drahos, Pöstényi és Szabó nélkül kellett pá-
lyára lépnie Szendrey Zsombor legénységé-
nek. Ráadásul a tabellán második Cegléd el-
len. Az idegenbeli mérkőzés esélyese nem a 
Phoenix volt, de a fiúk mindent megtettek 
azért, hogy ne a papírforma érvényesüljön. 
Mindhiába.

Ceglédi KE - Phoenix KK
95-58 (22-22, 24-8, 24-10, 26-18)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Kovács 
Martin (10/6), Orliczki Bence (7/3), Molnár 
Bence (7/6), Szilasi Bence (22/6), Lajsz Gergely 
(9/3). Csere: Hajdu Boldizsár (-), Drizner Gábor 
(-), Taskó István (-), Orosz Zoltán (-), Eremiás 
Kristóf (-), Asszú Áron (3), Kovács Zoltán (-). 
Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Remek első negyedet produkált a Phoenix. 
Lajsz nyitotta a találkozót egy váratlan triplá-
val, és ezt több sikeres távoli is követte a Tisza-
újváros részéről, amely a hetedik percre szép, 
kombinatív játékkal hét pontra is eltávolodott 
az ellenféltől (15-22). Ám sajnos ezután kapko-
dóvá váltak a passzok és a dobások, így a Ceg-
léd kiegyenlíthetett a tizedik percre (22-22).
Bár Asszú Áron érvényesíthette a második etap 
első találatát, összességében döcögősen indult 
ez a felvonás. Nem sikerült lerázni a nyugta-
lanságot, továbbra is pontatlan volt a csapat. 
Ennek ellenére egy darabig tartott a vezetés, 
a Cegléd csak a harmadik percben egyenlített 
ki (25-25). A negyed második felében azonban 
már egyre inkább a hazai gárda akarata érvé-
nyesült, a Phoenix továbbra is kapkodott, így a 
félidőre már erősen érzékelhető, tizenhat pon-
tos különbség alakult ki (46-30).

A nagyszünet alatt sem sikerült rendezni a ti-
szaújvárosi sorokat. Tovább szaporodtak a 
rosszul szervezett támadások, a Cegléd teljesít-
ménye ugyanakkor kiegyenlített maradt. A má-
sodik percben érte el a húsz pontot a hátrány, 
a hetedikben a harmincat (66-36). A játékrész 
vége ugyanezt a különbséget mutatta, tehát sok 
remény nem maradt a záró etapra (70-40).
A Phoenix megpróbálta a lehetetlent az utol-
só negyedben. Mozgósítva a tartalékenergiá-
kat lendült előre a támadásokban, és a harma-
dik percre sikerült huszonöt pontra faragnia 
hátrányát (74-49). A jó sorozatot azonban is-
mét megtörte a Cegléd, és a negyed derekára 
visszaállította a korábbi különbséget (80-49). 
A nyugtalanság és a rövid pad ismét megbosz-
szulta magát, a mérkőzés 95-58-as, hazai győ-
zelemmel zárult.
Ponterősen játszott Szilasi Bence, aki 22/6 
ponttal, 1 lepattanóval, 1 assziszttal és 2 kihar-
colt faulttal zárta a találkozót. Hasznos munkát 
végzett Lajsz Gergely (9/3 pont, 6 lepattanó, 2 
szerzett labda, 1 assziszt), és elérte a tíz egysé-
get Kovács Martin is (10/6 pont, 4 lepattanó, 2 
szerzett labda, 4 assziszt, 5 kiharcolt fault).
Szendrey Zsombor: Nagyon jól kezdtünk, há-
la istennek az utazásnak nyoma sem volt a csa-
paton. Az első negyedet meg is nyerhettük vol-
na, ha egy picit máshogy alakul a vége. Sajnos 
a második játékrésztől valami más következett, 
nagyon sok eladott labdánk volt, a meccs során 
összesen 26, és ezekből ellenfelünk sok köny-
nyű kosarat szerzett. A hiányzók miatt pont-
ban sem sikerült azt hozni, amit szerettünk vol-
na. Azzal vigasztalhatjuk magunkat, hogy ne-
künk nem a Ceglédet kell legyőzni idegenben, 
és hogy azért tudtunk néhány dolgot gyakorol-
ni, ami még jól jöhet. 
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Edzés a Tiszán, még tavaly májusban. 

Az új igazolás, Lakatos László futsal válogatott is volt. Ger-
liczki Máté vezetőedző a középpályán számít rá és pontos 
passzokat, szabadrúgásgólokat vár tőle.

Boros Gergely, Béke László, Schmidt Gábor és dr. Fülöp György. 

„Megalakul az Észak-Kelet Magyar-
országi Regionális Akadémia, amely-
nek legfontosabb központja Tiszaúj-
város lesz.”

Schmidt Gábor

„Ki kell használnunk a Tisza adta le-
hetőséget, egyfajta turisztikai deszti-
nációvá kell tenni ezt a területet.”

Dr. Fülöp György

„A városlakók számára egyre széle-
sebbé tudjuk tárni az ajtónkat, hisz 
egyre szebb környezetet tudunk nekik 
biztosítani.”

Béke László



Gyűjts kupakot Zsombiért!
730 millió forintba kerül az az életmentő kezelés, ami a ka-
zincbarcikai kisfiú, Zsombor életét is megmentheti, teljessé 
teheti. Neves sportolók, közéleti személyiségek, cégek, civi-
lek gyűjtenek a kisfiúnak, aki az izmait megtámadó SMA 
betegségben szenved. Licitáltak mezre, gyűjtöttek plüssöket, 
kupakokat, így gyűlik szépen lassan a pénz az egyéves gyer-
mek kezelésére. Mi, tiszaújvárosiak is segíthetünk, a Város-
háztérre kihelyezett kupakgyűjtő szívbe neki, az ő gyógyulá-
sáért gyűjthetünk. 

SMA 1 

Zsombor SMA 1 betegséggel született, a gerinc eredetű izom-
sorvadás legsúlyosabb formájával. Nemcsak végtagjai izmait tá-
madja meg a betegség, hanem a nyelésért és a légzésért felelős 
izmokat is. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően ezek-
nek a gyerekeknek ma már van esélyük az életre, egy jobb élet-
re. Míg korábban kétéves koruk körül meghaltak az ilyen beteg-
ségben szenvedők, addig ma, a 21. században már van számuk-
ra gyógymód. Nem is akármilyen, nem is akármennyiért. Lehe-
tőség van és elérhető Zsombornak is, egyetlen akadály megug-
rása után, ha megvan rá a pénz. 
- Az SMA maradandó károsodást okoz a szervezetben, ha pe-
dig kétéves koráig nem kapja meg az életmentő kezelést Zsom-
bi, akkor bekövetkezhet a legrosszabb is, elveszíthetjük. A 
gyógyszer, amire szüksége van a kisfiúnknak, gyakorlatilag a 
világ egyik legdrágább készítménye, 730 millió forintba kerül, 
erre gyűjtünk most elszántan - nyilatkozta Zsombi édesanyja, 
Burinda-Szűcs Szabina. - A család egyik jó barátjával szerve-
zünk gyűjtést „Egymillió lépés Zsombiért” néven, és egy egyedi 
plüssgyűjtő akcióba kezdtünk, amelyhez bárki csatlakozhat, aki 
segíteni szeretne, de gyűlnek a műanyag kupakok is sok helyen. 
El sem hisszük, de már több mint 500 millió forintnál tartunk, 
egyre közelebb vagyunk a célhoz, egyre közelebb van a remény, 
hogy megmentsük Zsombort. 

Zolgensma, a génterápia

A teljes élet reményét a világ legdrágább kezelése, a Zolgens-
ma génterápia adhatja meg Zsombinak. Ezzel a kezeléssel pó-
tolhatják a kisfiú sejtjeiből hiányzó gént, amellyel megállítha-
tó az idegek elhalása. 
- Zsombit most a Spinraza nevű gyógyszerrel kezelik, amelyet a 
gerincébe injekcióznak be, ez a gyógyszer azonban mindig csak 
újabb négy hónappal hosszabbítja meg az életét. Ahhoz, hogy 
életben maradjon és fejlődjön, erősödjön a Zolgensma génterá-
piára lenne szükség - mondja az édesanya. - Jelenleg a Spinra-
za az egyetlen elérhető hazai gyógyszer, ami a belső izmokra, 
-  a nyelésre és a légzésre - az utolsó utáni az, amire hat. A Zol-
gensma pedig, amiért gyűjtünk, egyből rendbe teszi a légzést és 
a nyelést.

Gyűjts kupakot Zsomborért! 

Sokan, sok helyen megmozdultak, hogy Zsombin segítsenek. 
Csak a kupakgyűjtő akciókból 1 millió forint jött össze eddig 
a családnak. Tiszaújvárosban is gyűlnek a kupakok, amióta kint 
van a Városháztéren a piros szív, már négyszer szállították el. 
- December 17-én helyeztük ki a kupakgyűjtő szívet, egyre több 
településen található már ilyen és szerettük volna mi is követ-
ni ezt a jó példát. Az első alkalommal nagyon meglepődtünk, 
hiszen csupán négy nap kellett ahhoz, hogy teljesen megtel-
jen a kupakgyűjtő - nyilatkozott lapunknak Fridrik-Gál Csen-
ge polgármesteri tanácsadó. - Azóta már négy alkalommal ki-
ürítettük, ez azt jelenti, hogy körülbelül 250 kilogramm kupak 
gyűlt már össze. A Városgazda Kft. munkatársai gondoskodnak 
arról, hogy kiürítsék és elszállítsák a kupakokat, amit a telephe-
lyükön őriznek zsákokban tárolva, és amikor egy fuvarnyi ku-
pak összegyűlik, akkor a család gondoskodik az elszállításról. 
Több szempontból is hasznos ez a kupakgyűjtés. Egyfelől se-
gíthetünk olyan rászoruló családoknak, akiknek ez a kis segít-
ség is sokat jelent. Mindemellett, hogy egy közösségként a ti-

szaújvárosi lakosok segíthetnek egy jó ügyet, nem feledkezhe-
tünk meg a környezetvédelmi előnyeiről is, hiszen ezeket a ku-
pakokat újrahasznosítják, ha jól tudom, akkor műanyag granu-
látum készül belőlük, amelyekből újabb műanyag termékeket 
állítanak elő, így a hulladékgazdálkodás szempontjából is elő-
nyös ez a döntés.   

Csak műanyagot!

Kétszázmillió. Ennyi hiányzik Zsombi gyógyulásához. Kimon-
dani is hihetetlenül sok ez a pénz, de ez már csak a kisebbik ré-
sze annak az összegnek, ami a kisfiú betegségének kezeléséhez 
kell.    
- Nyáron kezdtük a gyűjtést, akkor még nem indult ilyen sok 
szálon. Rengeteg kupak gyűlik össze szerencsére, ám azzal 
megmondom őszintén nagyon sok munka van, át kell válogatni 
az egész rakományt, és egységes zsákokba kell átönteni, amiben 
csakis műanyag kupak lehet, mert ha más is belekerül, akkor az 
egészet visszadobhatják, szóval akkor kockáztatjuk az egész ra-
kományt, amit nem akarunk, hiszen minden forint számít. Tiny-
nyén adjuk le a kupakokat 65 forint/kg-ért. Az apósom és a fér-
jem válogatja át a kupakokat, de a dédi is segít. Eddig két kami-
onnyi ment már el, közel 1 millió forint jött össze ebből - mond-
ja Zsombor anyukája. 

Közel a célhoz 

- Jövünk lefelé a hegyről, még mindig sok pénz hiányzik, de már 
csak a kisebb része. Az ugyanezzel a betegséggel küzdő Zenté-
nek és Leventének már sikerült, akiket biztos ismer az egész or-
szág, hisz ők voltak az elsők, akik megkapták ezt a drága gyógy-
szert, Zsombornak miért ne sikerülne. Sajnos a vírushelyzet mi-
att visszaszorultunk teljesen az online térbe, de már közel 500 
milliónál járunk. Február 16-án lesz a következő kezelése Zsom-
bornak, jó lenne már akkor a Spinrazát kiváltani a Zolgensmá-
val, ez lenne az álomcél. A legvégső határidő pedig október, ami 
éppen kétéves kora előtt van, de azt nem szeretnénk megvárni, 
hiszen minél előbb kapja Zsombi a kezelést, annál több esélye 
van a gyógyulásra és egy jobb életre. 

berta  

Az egyéves kisfiú már gügyögni is próbál, a mozgás azonban nem könnyű neki.
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Kétszázmillió forint hiányzik Zsombi gyógyulásához.

A kazincbarcikai család, Zsombor és szülei.

Sokan tekintik szívügyüknek, hogy segítsék Zsombi gyógyulását. 
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