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Bragato Giadáék
a legjobbak
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség díjazta az idei év legjobb sportolóit. A gyorsasági kenusoknál a tiszaújvárosi
Bragato Giada és a szegedi Nagy Bianka duó lett 2022
legjobbja. A páros idén a felnőttek között három világbajnoki bronzérmet (az egyiket a C-4-es tagjaiként),
egy-egy Európa-bajnoki arany- és ezüstérmet szerzett,
továbbá megvédte U23-as világbajnoki címét. Giada
ráadásként az U23-asok között C-1 1000 méteren egy
világbajnoki bronzot is begyűjtött.

Az első tájékoztatás szerint, minden vállalkozásnak az eddigi fűtésszámla többszörösét kell fizetnie, akkor is,
ha társasházakban működik a vállalkozás. E szerint a távhőszolgáltatás díja körülbelül 15-szörösére emelkedett volna, azonban a TiszaSzolg 2004 Kft. és tulajdonosa, az önkormányzat a segítségükre sietett, december
31-ig lakossági áron fizethetik a fűtésszámlát. A Szent István úti üzletsoron már vannak olyan üzletek, amelyek
bezártak, és vannak, melyek azt fontolgatják, hogyan tudják átvészelni ezt az időszakot. Cikkünk az 5. oldalon.

Felújítják
a Verebély utat

Zárva lesz a Deák téri uszoda
Az energia-krízissel kapcsolatos
újabb kényszerintézkedésről adott
tájékoztatást hivatalos közösségi
oldalán dr. Fülöp György polgármester. November 7-étől várhatóan
február végéig zárva lesz a Deák
téri tanuszoda.
A nyár végi viharkár miatt jelenleg
a Deák téri uszoda szolgálja ki a lakosság, a köznevelési intézmények
és a sportegyesületek igényeit. A létesítmény fűtése távhővel történik és
a technológiai és ipari miniszter rendelete alapján a szolgáltatás díja október 1-jétől a 15-szörösére emelkedett.
Az előző fűtési szezonban fizetett 4,5
millió forintos távhődíj így hasonló
felhasználást feltételezve közel 70
millió forintra ugrana. Az áramdíj
szintén, közel a háromszorosára emelkedett. Az üzemeltető számításai szerint a változások 100 millió forintos
veszteséget okozhatnak, ami likviditási válságba sodorhatja a Tiszaújvárosi Sport-Park Kft.-t, veszélyeztetve
az egész Sportcentrum működését.
A társaság újraszámította az uszoda
pályahasználati díjait és erről tájékoztatták az érintetteket. A Mezőkövesdi Tankerületi Központ (az állami
iskolák fenntartója) már ezt megelőzően jelezte, hogy január 1. után fedezet hiányában nem rendeli meg az
uszoda szolgáltatásait, így a fajlagos

A nyár folyamán elkészült Tisza-part városrészben az
egykori munkásszálló, illetve a régebben kereskedelmi
egységeknek helyet adó - szintén lakásokká átalakított
- épület előtti terület térkövezése. A napokban újabb
munkálatok kezdődtek itt, hozzáláttak a városrész
„főutcájának” felújításához, melynek révén teljes hos�szában megújul a Verebély út burkolata.
November 7-től várhatóan február végéig zárva lesz az uszoda.

költségek ennek hatására még tovább
emelkednének, ellehetetlenítve ezzel
valamennyi felhasználó működését.
A bérlők jelentős többsége szintén
arról tájékoztatta a társaságot, hogy a
megemelkedett árakon nem kívánja/
tudja igénybe venni az uszoda szolgáltatásait. Mérlegelve minden tényezőt, az uszodát használók igényeit
és városunk hosszú távú érdekeit, az
érintettekkel egyeztetve az a döntés
született, hogy a Deák téri uszoda
november 7-étől várhatóan február
végéig zárva lesz. Ebben az időszakban megtörténnek az elkerülhetetlen
karbantartási munkálatok. Az uszoda
időszakos bezárása az ott dolgozókat

nem veszélyezteti, az elkövetkezendő
négy hónapban a Sportcentrumban és
az uszodában történő karbantartási
munkálatokban vesznek részt, valamint közreműködnek a téren felállítandó korcsolyapálya működtetésében.
„Tisztelettel kérem Önöket, hogy fogadják megértéssel a döntésünket, a
fent leírt körülmények nem hagytak
más, ésszerű és felelős opciót számunkra. Természetesen amennyiben időközben születik olyan újabb
kormányzati döntés, amely pozitív
irányba befolyásolja a hődíjakat, úgy
felülvizsgáljuk a most meghozott
döntésünket” - írja a polgármester.

Heti cuki

Fergeteges hangulatú Csibeavatót tartottak az Eötvös gimnáziumban.

2. � Sokféle

Kerékpártolvajokat fogtak el

Hamar azonosították, majd elfogták a rendőrök azokat a férfiakat,
akik öt kerékpárt loptak el Tiszaújvárosban.
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság két
sajópetri férfival szemben. A gyanúsítottak október 26-án 22 óra körül
egy tiszaújvárosi üzem kerékpártárolójából öt biciklit loptak el. A férfiak a magukkal vitt sarokcsiszolóval
vágták le a lakatokat, majd a zsákmányt egy tehergépkocsira rakták.
A bejelentést követően a rendőrök
másnapra azonosították, elfogták,
majd a rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható
férfiakat, akik beismerő vallomást
tettek. A rendőrök a nyomozás eredményeként megtalálták és lefoglalták az eltulajdonított kerékpárokat,
amelyeket jogos tulajdonosaik vis�szakapnak.
police.hu
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot november 6-ig (vasárnap) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd november 7-től (hétfő) a Remény Gyógyszertár (Szent István
út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása
után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása
Hétköznap Szombat Vasárnap
8-17
8-12
Arany Sas
Borostyán
8-17
Remény
8-17
8-12
8-20
8-20
8-15
Tisza

Egyházi hírek
„Őrizetben” az ellopott kerékpárok.

Görögkatolikus

Pénteken 7.30 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn 17.00 vecsernye, utána utrenye. Kedden (Szent Mihály és Szent Gábor arkangyal és az összes égi erő ünnepén) 9.00 Szent Liturgia.

Református

Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök 17 óra
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11 óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15 óra.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Engi János

Szerelem
Ezzel a rejtvénnyel indítjuk novemberi sorozatunkat.
A megfejtéseket november 29-ig
EGYBEN várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

(a TVK Hotel Olefin, a jégpálya, a jávorkúti vendégfogadó egykori pincére)
69 éves korában elhunyt.
Temetése 2022. november 5-én (szombaton)
11 órakor lesz Sajószögeden, a Városi temetőben.
Búcsúzzunk egy szál virággal!
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Busku Zoltánné (szül.: Czaga Ida)

életének 80. évében elhunyt.
Temetése 2022. november 8-án, kedden 14 órakor
lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Dancs Lászlóné (szül.: Szeklényi Anna)

életének 71. évében hosszan tartó súlyos betegség
után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása
2022. november 11-én, pénteken 12:30-kor lesz
a sajószögedi Városi temetőben.
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

Virág László

végső búcsúztatásán megjelentek, a kegyeletüket
lerótták, és a mi soha el nem múló fájdalmunkat
az együttérzésükkel enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Tördelőszerkesztő: Mészáros Attila l Szerkesztőség: 3580
Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Lapzárta: kedd 10 óra l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt., Budapest Campona út 1. l Felelős vezető: Szabadi Balázs nyomdaigazgató l ISSN 1417-8133
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Négy telek
talált gazdára
Újabb négy építési telket értékesített az önkormányzat
a Keleti lakóövezetben. Az ingatlanokat alapáron vették meg a vásárlók.
A Keleti-lakóövezetben 2021 októberétől három árverést
hirdettek meg. A 43 ingatlanból a korábbi két árverésen
19 telket már értékesített az önkormányzat. Az október
elején tartott harmadik árverésre négy fő jelentkezett (16
telket hirdettek meg) és mindannyian alapáron, bruttó
12.192.000 forintért jutottak telekhez. A vételár 40%-át
már ki is fizették. Várhatóan mind a négyen jogosultak
lesznek az önkormányzati telek- és építési támogatásra.
Az önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvásárlásának,
valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatásáról
tavaly augusztusban hozott rendeletet a képviselő-testület.
A telekvásárlás megkönnyítése érdekében a kamatmentes
visszatérítendő támogatás összege 2.000.000 forint, melyet a lakótelek vételárából vételárrészként számítanak be.
A kamatmentes visszatérítendő támogatás visszafizetésének időtartama a támogatási szerződés megkötését követő
1 év türelmi időt követően 5 év.
Figyelembe véve az építkezéssel járó magas költségeket,
vissza nem térítendő támogatást is nyújt az önkormányzat, szintén 2.000.000 forint összegben. Ennek kiutalása
a lakóépület felépítését igazoló, az illetékes építésügyi
hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány benyújtását
követően történhet.
A korábban értékesített telkeken már megkezdődtek az
építkezések a Kosztolányi Dezső utcában. Öt-hat lakóépület esetében a használatba vételek és beköltözések várhatóan 2022 végén, 2023 elején lesznek.
A legközelebbi árverést a tervek szerint márciusban tartják.
F.L.

3. � Aktuális

Gödörben a helyi ingatlanpiac
Visszaesett a kereslet, ezért visszaestek az ingatlanok árai is. Főleg
a felújítandó lakásokat és házakat
nehéz most eladni. Bár az önkormányzat és az állam is támogatja
az ingatlanvásárlást, illetve építést,
most mégis nyomott egy erős féket
a piac. Sokan kivárnak, érzékelik
a bizonytalanságot, ha nem sürgős,
inkább nem vágnak bele.
Sebestyén Richárd és párja kihasználta a támogatásokat, amiből meg tudták venni az első közös otthonukat.
- Nagyon sokat jártunk utána, hogy
olyan lakást találjunk, ami megfelel
- mutat körbe Richárd. - Olyat szertettünk volna, aminek van erkélye és
ne kelljen nagyon felújítani. Persze
festeni ki kell és a padlóburkolatot
is kicseréltük. Próbálunk minél több
dolgot saját magunknak megcsinálni. Nagy segítség volt az, hogy az
önkormányzati támogatást igénybe
tudtuk venni. Hatmillió forintot kaptunk, amiből négymillió kamatmentes
hitel, kétmillió pedig vissza nem térítendő támogatás. Emellett a babaváró
hitelt is felvettük. Amikor kerestük a
lakást, nem volt fő szempont, hogy
panelprogramos épületben legyen, de
most, hogy olyat sikerült venni, ami
szigetelt házban van, most már örülünk neki.

A felújítandó lakásokat, házakat nem nagyon keresik a vevők.

tosak. Olyan ingatlanokat szeretnének
vásárolni, amik energiahatékonyak.
Arra törekednek, hogy minél kedvezőbb energetikai besorolású ingatlanokat vegyenek. Ebbe beletartoznak
a hetvenes-nyolcvanas években épült
panelok, a téglalakások, de nagyon
keresettek lettek az újépítésű társasházi lakások is, amik külső szigeteléssel, hővédő üvegezéssel, egyedi,
mérhető, szabályozható fűtéssel rendelkeznek.
- Mennyire számít az ingatlan mérete?
- Nagyon. Egy jó másfél évvel ezelőtt
nagy volt a kereslet a nagyobb méretű,
nagyobb alapterületű családi házakra.

san csökkennek az ingatlanárak a
nagyobb méretű családi házaknál.
Viszont úgy látjuk, hogy a panelok és
az újépítésű társasházi lakások most
egyelőre tartják az árukat. Ezekre van
kereslet. Viszont a nagyobb alapterületű, szilikát családi házak, amik ráadásul még korszerűtlenek is, például
40 éves kazán van benne, 40 éves ablakokkal meg 40 éves linóleumokkal,
ezekre teljesen visszaesett az érdeklődés, ezért nagy mértékben esik az
áruk is. Az, hogy mennyibe kerül egy
lakás, az sok mindentől függ, de körülbelül 450 és 550 ezer forint között
mozog egy négyzetméter ára.

A Kosztolányi utcában már javában építkeznek.

Nyolc és fél tonna
veszélyes hulladék
Sikeresnek mondható az önkormányzat és az Ecomissio Kft. szeptemberi közös veszélyeshulladék-begyűjtési akciója. A négy nap során csaknem 8,5 tonna hulladéktól szabadult meg a lakosság.
Fénycsövet, autógumit, elemet már jó ideje nem lehet leadni a gyűjtőpontokon, ezért az összesen 8.490 kg veszélyes hulladék szép mennyiségnek számít. Különösen annak fényében, hogy ez három hulladékfajtából jött össze.
Háztartási olajat, zsírt, háztartási vegyszereket, kozmetikumokat, növényvédő szereket ugyanis nem adtak le.
Maradt a fáradt motorolaj (750 kg), a festék és göngyölege
(1.890 kg), és az örök „sláger”, az elektronikai berendezés
(5.850 kg).
f.l.

Az elektronikai berendezések vitték a prímet.

Kormos Attila
Sebestyén Richárd az önkormányzat támogatását is igénybe vette.

Egyre többen keresik az energiatakarékos ingatlanokat. A nagy alapterületű házak, lakások is háttérbe szorultak. Márton Józsefnek is fontos volt,
hogy gazdaságos legyen az új lakása.
- Kifejezetten kis lakást kerestem vezet minket körbe József. - Örülök,
hogy olyat sikerült találnom, amelyik
részben újépítésű, energiahatékony
és itt van a Tisza partján. A fűtés nem
gázzal működik, hanem árammal.
Körbe van szigetelve és az ablaküvegek is többrétegűek. Ezek a dolgok
most nagyon fontosak lettek, felértékelődtek.
Az ingatlanpiac is megérzi az energiaválságot. Sokkal visszafogottabb,
csendesebb, mint egy évvel ezelőtt.
- Korábban akár százhúsz telefonhívást is lebonyolítottam naponta, úgy
pörgött az ingatlanüzlet. Ma még csak
egyszer csörgött a telefonom munkaügyben - mutatja dél körül a telefonját Kormos Attila, a Tisza Ingatlan
ügyvezető igazgatója. - Nagyon vis�szaesett az utóbbi időben az ingatlanvásárlás. A kialakult energiaválság
bizony nagyban befolyásolja a piacot.
Azt tapasztaljuk, hogy hatalmas a bizonytalanság a vevők körében, akik
pedig rászánják magukat a lakás-,
illetve a házvásárlásra, nagyon tuda-

Az ezek iránti érdeklődés teljesen
visszaesett. Mondhatjuk úgy is, hogy
egyáltalán nincs rá kereslet. Amellett,
hogy ne legyen túl nagy, az is nagyon
fontos lett a vevőknek, hogy felújított,
jó állapotú ingatlant találjanak. Nem
igazán szeretnének a felújítással bajlódni, mert nagyon sokba kerülnek
az építőanyagok és mesterembereket
sem könnyű találni.
- Hogyan alakulnak az ingatlanárak?
- A kereslet visszaesésével arányo-

- Az albérletárak hogyan alakulnak?
- Azok is visszaestek. Most kevesebb
a vendégmunkás. Több csapat is befejezte a munkát a MOL-ban, így elköltöztek Tiszaújvárosból. Ez látszik
is az árakon. Néhány éve átlagosan
200 ezer forintért lehetett kiadni itt
egy lakást, ma ez az összeg a felére
csökkent. Ez a helyzet azonban csak
átmeneti. Ha újra beindulnak a munkák a MOL-ban, akkor az albérletek
ára ismét visszakúszik.
ema

Márton József energiatakarékos lakást választott.

4. � Retro

Köszöntő

Ez a felismerés hívta életre a hetilapot,
mely arra hivatott, hogy tudósításaiban hitelesen bemutassa a nagyvállalatok életét,
mozgósítson és segítsen a feladatok megvalósításában, adjon teret az üzemi élettel
kapcsolatos véleményeknek, és elismeréssel szóljon mindazokról a kollektívákról és
egyénekről, akikre büszkén tekinthetünk
valamennyien.
Elvárhatjuk a laptól, hogy gazdasági életünknek azokat az eseményeit, mozzanatait állítsa középpontba, amelyek hozzájárulnak a nyílt, őszinte, alkotó munkahelyi
légkör kibontakoztatásához, amelyek növelik a dolgozok új iránti fogékonyságát,
tettre készségét. Meggyőződésünk, hogy
nagyvállalataink a jövőben is felelősen, a
kölcsönös érdekek tiszteletben tartásával, a
lakóhelyi és a munkahelyi közérzet együttes javításának igényével keresik a várossal
az együttműködés lehetőségét. Nagyvállalataink sokat tettek azért, hogy Leninváros
lakóinak közérzete ma is kiegyensúlyozott.
E lap hasábjain is helyet kapnak majd a
mindennapi életünkkel, gondjainkkal kapcsolatos cikkek, mindazok a dolgok, amelyek foglalkoztatják lakosságunkat.
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Napra pontosan 39 esztendeje,
1983. november 3-án jelent meg
lapunk első száma, Leninvárosi
Krónika néven. Jövőre leszünk
tehát 40 évesek, amit terveink
szerint méltó módon ünneplünk
majd meg. Ez a november 3-ai
egybeesés azonban arra inspirált minket, hogy most is tartsunk egy szerény emlékezést.
Egy egyszerűt. Az első szám
fejlécével, az akkor megjelent
köszöntővel, a vezércikk részletével, és egy „kis színessel”,
melynek szerzője sajnos ismeretlen.

A haladás és a béke ünnepén

(…) A Tiszai Vegyi Kombinát, a Tiszai Kőolajipari Vállalat és a Tiszai Hőerőmű Vállalat vezetése éppen November 7. alkalmából indítja útjára a tisztelt olvasó által
kézben tartott LENINVÁROSI KRÓNIKA
című lapot. Meggyőződésünk, hogy a lap
szerkesztőinek, íróinak őszinte törekvésévé válik, hogy a szocializmus felépítésében
ránk váró gazdasági feladatok elvégzésére
mozgósít, tájékoztatja olvasóit a termelési
tennivalókról, gazdasági céljaikról, termelési eredményeikről, bemutatják a legjobban dolgozókat, népszerűsítik a termelési
mozgalmakat, szem előtt tartják a párt-, a
szakszervezeti és a KlSZ-élet bemutatását.
Gyors, pontos, sokrétű hírekben, tudósításokban, riportokban számolnak be a mozgalom hétköznapjairól, és a kiemelkedő
eseményekről. Valamennyi írásukra jellemző lesz az őszinteség, a tárgyilagosság.
Nem kerülik el a „kényes” témákat, hanem
az életet tükrözik, jó és rossz oldalával
együtt. Nevelőszándékúak, kritikusak, és
bátrak lesznek írásaik. Bírálják a lazaságokat, a törvénysértéseket, a helytelen intézkedéseket, akár a vezetők, akár a dolgozók
soraiban találkoznak azzal. Ugyanakkor
ostorozzák a helyes intézkedések végrehajtásának kerékkötőit. (…)
E gondolatok jegyében, és a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete központi lapjának, a
Vegyipari Dolgozó szerkesztő bizottsága
nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük - testvérlapunk - a LENINVÁROSI
KRÓNIKA valamennyi olvasóját.
Legyen e lap kollektív szervezője, kollektív agitátora és kollektív propagandistája
az eddig elért kiemelkedő munkájuknak
és a jövő eredményeinek. Ehhez kívánunk
kedves mindannyiuknak békét, boldogságot és egészséget.

Már ti is?

Nem, mi még mindig, azóta is folyamatosan, csak ebben az évben a zene az, ami
mássá teszi. Tudod, 1966-ban kezdtük,
amikor még nem volt divat a kocogás, meg
a „Mozdulj!”. Úgy kezdődött, hogy néhányan felkerestük a városi iskolák igazgatóit, segítséget kérve, társadalmi munkát
vállalva, hogy biztosítsanak heti egy alkalommal tornatermi mozgásra lehetőséget a
városi lányoknak és asszonyoknak. Mindig
segített valamelyik iskola megértő vezetője.
Öntevékenyen, egyik sportszervezethez
sem tartozva, heti egy alkalommal dolgoztunk azóta. Változott az irányítás, cserélődött a helyet adó iskola is.
Azután jött az AEROBIC - csak így nagybetűvel - s az, hogy itt lehetünk hetenként
két alkalommal, köszönhető a Tiszai Vegyi
Kombinát szakszervezeti bizottságának és
a szakmaközi bizottság elnökének, mert ők
vettek pártfogásba bennünket. Minimális
szervezéssel az addigi 30 fős létszám rövi-

Éljen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 66. évfordulója!

Éljen a szovjet - magyar nép megbonthatatlan barátsága!

desen háromszorosára emelkedett. Ma már
ott tartunk, hogy le kell beszelnünk azokat,
akik most akarnak a munkába bekapcsolódni, mert a terem hatvan fő felett bizony
már kicsinek bizonyul.

Hogy folyamatosan aktív és vidám munkát
végzünk, elsősorban az edzést társadalmi
munkában vezető Kopcsó Józsefnénak köszönhetjük, aki odaadóan, hozzáértéssel és
töretlen lelkesedéssel irányít bennünket.
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Szederkényben
bezárják a postát
Országosan több mint 360 telephelyen szünetelteti
szolgáltatásait a Magyar Posta. Az intézkedés érinti a
tiszaújvárosi 5. sz. (tiszaszederkényi) postát is.
November 12-étől országosan 366 helyen ideiglenesen
szünetelni fog a postai szolgáltatás. Az intézkedés 210 települést érint, köztük Tiszaújvárost is, mivel a csúcsidőszakban az újvárosiak által is előszeretettel használt tiszaszaederkényi postahivatalt is bezárják. Jelenleg 2596
posta üzemel az országban, a jogszabályi kötelezettség
1600 helyet ír elő - áll a Magyar Posta közleményében. A
mostani bejelentést követően több mint 2200 posta marad.
A döntés 740 munkavállalót érint, őket más településekre,
postahelyekre irányítják át. A takarékossági intézkedések
miatt nem lesznek elbocsátások, a postabezárásoktól függetlenül azonban várhatók csoportos leépítések, de ez az
intézkedés nincs összefüggésben a másik bejelentéssel.
A leépítés 300 munkavállalót érint, de a végrehajtásban
dolgozó munkavállalókra nem terjed ki.
A társaság honlapján olvasható tájékoztatás szerint a fenti intézkedéstől függetlenül, a digitalizációs fejlesztésekkel összefüggésben, a Magyar Posta a fővárosban, illetve
Pest, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékot jelentett be a működés hatékonyságának javítása érdekében,
amit kizárólag az irányítási és a szolgáltatási területeken
hajt végre.

Már csak a jövő héten lesz nyitva a szederkényi posta.

Segítség helyben
a fogyatékkal élőknek
Fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás indult Tiszaújvárosban - jelentették be a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata által szervezett szakmaközi megbeszélésen.
A konzultáció meghívott előadója, Tasi Zsuzsanna, a
Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) fogyatékosságügyi
tanácsadója tájékoztatta a jelenlévőket a szolgáltatásról, amely a fogyatékkal élőknek és hozzátartozóiknak
egyaránt segítséget nyújt.
A szakemberek informálják a segítségre szorulókat, hozzátartozóikat és az őket támogató szakembereket egyaránt,
többek között a fogyatékkal élő és egészségkárosodott személyek számára elérhető foglalkoztatási lehetőségekről, a
részükre igényelhető pénzbeli és természetbeni ellátásokról és az ezekhez kapcsolódó ügyintézés folyamatáról is.
A tanácsadók jelzés útján is fogadnak ügyfeleket. A szolgáltatás információ- és
tapasztalatcserén alapuló
klubfoglalkozást is kínál a
fogyatékkal élő gyermekek
és felnőttek hozzátartozói,
gondviselői számára havi
rendszerességgel Miskolcon, ahol meghívott szakemberekhez fordulhatnak
Tasi Zsuzsanna
kérdéseikkel a jelenlévők.
Tasi Zsuzsanna és munkatársa, Verebélyi Krisztina városunkban is tart ügyfélfogadást: minden hónap első csütörtökén 14 és 16 óra között találkozhatnak velük az érdeklődők. A tanácsadáson való részvételhez előjegyzés
szükséges, amely a humánszolgáltató központ Kazinczy
úti épületében működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaitól kérhető személyesen vagy a +36 49 548
190-es telefonszámon. A fogyatékosságügyi tanácsadás
részletei megtekinthetők a www.meszegyi.hu weboldalon
az „Ellátások” menüpont alatt.
Ördögh István

5. � Aktuális

Válságban, bizonytalanságban
Az első tájékoztatás szerint, minden
vállalkozásnak az eddigi fűtésszámla többszörösét kell fizetnie, akkor
is, ha társasházakban működik a
vállalkozás. E szerint a távhőszolgáltatás díja körülbelül 15-szörösére emelkedett volna, azonban a TiszaSzolg 2004 Kft. és tulajdonosa,
az önkormányzat a segítségükre sietett, december 31-ig lakossági áron
fizethetik a fűtésszámlát.
- Nem könnyű a helyzet, de most ennek a döntésnek örülünk - mondta Sztrohár Istvánné, a Sztrohár Képkeretezés tulajdonosa. - Az első gondolatom
az volt, mindenképpen próbálok más
fűtésre átállni, vagy a napi nyitvatartást lerövidíteni, és az is benne volt,
hogy bezárjuk az üzletet, hiszen egy
több százezer forintos fűtésszámlát
nem tudtuk volna kitermelni.
A Szent István úti üzletsoron már vannak olyan üzletek, amelyek bezártak,
és vannak melyek még csak fontolgatják, hogyan tudják átvészelni ezt a
nehéz időszakot.
- 2008-ban a svájci frank miatti válság miatt kellett kikapcsolni a fűtést
- emlékszik vissza Bodnárné Baróczi Erika, az Erika 100 forintos Bolt
tulajdonosa. - Most is az volt a terv,
hogy ideiglenesen kikapcsoltatom a
fűtést és klímával fogunk fűteni, így
éjszakánként vagy hétvégén, amikor
nem vagyunk nyitva, nem kell fűtenünk. De mivel most marad a régi ár
még két hónapig, így a döntést elhalasztottuk. Azt, hogy januártól mi vár
ránk, még nem tudjuk. Kivárunk és
reménykedünk, hogy esetleg ismét
születnek olyan döntések, amik segítik a vállalkozásokat, és nem kell átállni vagy bezárni. Abban reménykedem, hogy a kemény téli hónapokban
olyan 30-40 ezer forintból megússzuk
a fűtésszámlát, ami az emelés miatt
300-400 ezerre nőtt volna.

A Szent István úton sok üzletet érint a kedvező döntés.

- Az egésznek az alapját az adta, hogy
a vállalkozók kaptak egy tájékoztató levelet, amiben értesítették őket
arról, hogy változni fog a távhőszolgáltatás díja - nyilatkozta lapunknak
Csoma Bertalan, a lakástulajdonosok
egyesületének elnöke. - Azután kaptak még egy levelet, melyben 15-17
szeres díjemelésről volt szó. Az ezt
követő napokban már érkeztek is a
kétségbeesett megkeresések a cégek,
üzletek, vállalkozások részéről, hogy
olyan összegekről van szó a levélben
amit nem tudnak kifizetni. Ez a szintű
energia-áremelkedés olyan dráguláshoz vezetne az üzletekben, aminek
már nem maradna vásárlóközönsége,
ezért sokan meg kívánják szüntetni a
tevékenységüket. Ekkor hívta össze
a TiszaSzolg 2004 Kft. és az önkormányzat a társasházi képviselőket,
hogy közös döntésre jussunk. Arról
van szó, hogy a vegyes használatú
épületekben vannak olyan helyiségek,
ahol különböző gazdasági társaságok
vannak bejelentve, és ezeket érintette volna elsősorban ez a nagy mértékű hődíjemelés. Figyelembe véve a
2005. évi távhőszolgáltatásról szóló
törvényt, illetve az Nemzeti Fejleszté-

si Minisztérium rendeletének ide vonatkozó részeit, azt állapítottuk meg,
hogy ezek az épületek nem tartoznak
a különleges státuszban lévő helyiségek közé, tehát gyakorlatilag nekik is
a lakossági szintnek megfelelően kell
fizetniük a hődíjat. Egy másik fontos
kérdése volt ennek a megbeszélésnek,
hogy egységesen kezeljük azt a magatartást, hogy esetleg a tulajdonosok le
szeretnének válni a távfűtésről, vagy
meg szeretnék szüntetni, vagy szüneteltetni szeretnék a távfűtést az adott
ingatlanokban. Ezzel kapcsolatban az
az egységes álláspont alakult ki, hogy
gyakorlatilag megszüntetésre ebben a
formában nincsen lehetőség. A távhő
szabályzata ugyan lehetővé teszi hos�szabb-rövidebb időre a szüneteltetést,
de ez bizonyos karbantartási munkálatokra vonatkozik és nem egy egész
téli szezonra. Azt gondolom, hogy ha
ezek a vállalkozások lakossági áron
juthatnak a távhőszolgáltatáshoz az
év végéig, az valamennyire megnyugtatja a tulajdonosokat. Januártól pedig
újabb feladat vár ránk, hogy el tudjuk
érni, hogy továbbra is kedvezményesen vehessék igénybe a szolgáltatást.
ema

Zajlik a népszámlálás

A technika okozta gyermekbetegségek után - az online kitöltés utolsó
napján lefagyott a rendszer, majd a
szolgáltató úgy döntött, hogy éppen
most kell karbantartania a hálózatot - elindult a népszámlálás számlálóbiztosi szakasza.
Sokan hagyták az utolsó pillanatra
az online kérdőív kitöltését. Az adatgyűjtésben érintett mintegy 5 millió
cím 63,5 százalékából közel 7 millió
személyi kérdőív érkezett be a KSH
rendszerébe. Október 20-tól már a
számlálóbiztosok kopogtatnak az ajtón november 20-áig. Néhány lakcímre elkísértük Bánné Oláh Márta
számlálóbiztost.
- Mennyire együttműködő a lakosság?
- Mindenki nagyon készséges - mondja Márta -, az is, aki már online kitöltötte a kérdőívet, de a rendszerben ez
mégsem jelenik meg. Ilyenkor elkérem az igazoló kódot, amelyet a kitöltés végén kaptak a rendszertől. Amit
sok esetben el kell mondanom, hogy
nem név, hanem lakcím alapján keresem fel az embereket, tehát ha több
lakásuk is van, arra is ki kell tölteni a
kérdőívet.
- Minden kérdésre válaszolnak?
- Nálam eddig mindenki válaszolt
minden kérdésre. Természetesen minden különleges kérdésnél, különleges
adatnál elmondjuk, hogy a válaszadás

A tapasztalatok alapján a lakosság nagyon készséges a számlálóbiztosokkal.

önkéntes, de igazából nem volt ellenkezés ezzel kapcsolatban, mindenki
elsőre azt mondta, hogy persze, válaszolok, nem számít ez semmit.
- Azoknak a külföldieknek is részt kell
venniük a népszámlálásban, akik 3
hónapnál hosszabb ideig tartózkodnak az országban.
- Egy címen találkoztam eddig külföldivel. Ő azt mondta, hogy nem tudja mi ez, meg nem is nagyon értette,
hogy mit szeretnék, úgyhogy hozzá
vissza fogok menni. Vannak olyan
nyomtatványaink, melyek angolul röviden elmagyarázzák, hogy mi is az
a népszámlálás, illetve milyen jogszabályok alapján csináljuk, valamint an-

gol nyelvű kérdőívünk is van.
A számlálóbiztosok hétköznap és hétvégén is dolgoznak. Minden számlálóbiztosnak névre szóló, egyedi
azonosítószámmal ellátott számlálóbiztosi igazolványa van. Ha nem alkalmas az időpont a kérdőív kitöltésére, a számlálóbiztos a postaládában
hagy egy értesítőt, megjelölve rajta
a következő felkeresési kísérlet időpontját, valamint a telefonos elérhetőségét. Ezen a telefonszámon lehet
időpontot egyeztetni a számlálóbiztossal, aki legközelebb akkor megy ki
az adott lakcímre, amikor az biztosan
megfelel az ott élőknek.
Surányi P. Balázs

6. � Generációk
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A gyermekek jólétéért futottak

Németi Gergő tűzoltó, a mezőcsáti
katasztrófavédelmi őrs parancsnoka harmadik éve szervez jótékonysági akciókat barátaival annak
érdekében, hogy felhívják a figyelmet az ENSZ Gyermekalapjára,
az UNICEF-re, amely gyermekek
millióinak nyújt segítséget szerte
a világon - 1975 óta hazánkban is.
Gergő nemcsak adományt gyűjt,
társaival karöltve komoly feladatokat is teljesít. Ezúttal Miskolcon
egy tízemeletes bérház tetejére futott fel negyvenhétszer 2 óra 32
perc alatt, ugyancsak Mezőcsáton
szolgáló tűzoltó kollégájával, Titkó
Krisztiánnal.
- Mi inspirálta arra, hogy rendszeresen jótékonykodjon?
- Ha szétnézünk a világban, azt hiszem mindannyian látjuk, hogy nagyon sok gyereknek nem olyan élete
van, amilyen elvárható: normális,
boldog, kiegyensúlyozott. Nekem ez
nagyon rosszul esik, és nem csak azóta, mióta én is apa vagyok. A szüleim
is úgy neveltek, hogy mindig meg kell
próbálnunk segíteni másoknak valamilyen formában. Akkor is, ha éppen
nekünk sem könnyű a helyzetünk. A
gyerekek a jövő, mindegyiküknek
jár az esély egy jobb életre. Nagyon
rossz azt látni, amilyen körülmények
között élnek közülük nagyon sokan.
Barátaimmal immár harmadik éve az
a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet
az UNICEF, az UNICEF Magyarország és tulajdonképpen minden gyermekjogi, gyermekvédelmi szervezet
munkájára.
- Mi volt az idei akciójuk?

Múltidéző kirándulás
a nyugati határszélen

Korhű ruházatban az idegenvezető Velem-Novákfalván.
470 emelet után jólesik egy kis pihenés.

- Ezúttal október 25-én, az UNICEF
magyarországi működésének 47. évfordulója alkalmából kollégámmal,
Titkó Krisztiánnal tartottunk lépcsőfutást Miskolcon, negyvenhétszer
futottunk fel egy tízemeletes bérház
tetejére. Úgy gondoltam, legyen most
egy kicsit más az idei feladat a korábbi évekhez képest. Krisztián remek
társam volt, az erőnléte kiváló.
- Milyen 470 emeletet „lefutni”?
- Nagyjából a felénél eljött egy holtpont. Mindketten éreztük, hogy fáradunk, de kizárólag a cél lebegett
a szemünk előtt, és sikerült továbbmennünk. Kemény volt. Eleinte azt
hittem, sportruházatban nem lesz
nehéz, de tévedtem. Viszont nagyon
sokat beszéltünk futás közben a célunkról, ez megkönnyítette a feladat
teljesítését. Akárcsak a ház lakóinak
a pozitív hozzáállása az eseményhez.
Voltak azért fájdalmaink, mert hiába
pótoljuk a sót és más ásványi anya-

47. Ennyiszer futott fel a tizedikre Titkó Krisztián (balra) és Németi Gergő.

gokat, ekkora terhelés közben jönnek
az izomgörcsök. De mindenképpen
megérte. Gondolkodtunk azon, hogy
teljes védőfelszerelésben vágunk
neki, de úgy valószínűleg nem sikerült volna. Nemcsak azért, mert ilyen
igénybevétel mellett egyre sűrűbben
kellett volna oxigénpalackot cserélni, hanem azért is, mert a felszerelés
harminc kilogrammos súlytöbbletet
jelent.
- Hogyan működik az adományozás,
és miként jut el az adomány az UNICEF-hez?
- A teistehetsz.unicef.hu weboldalon hoztam létre egy adománygyűjtő
profilt a nevemre. Ehhez társul egy
adományozó gomb, amely az aktuális cél teljesítése után is folyamatosan
aktív. Erre kattintva egy biztonságos
fizetési felületre irányítja át a rendszer
az adományozót, aki a választott ös�szeg utalása után visszaigazoló e-mailt kap, amikor megérkezik a hozzájárulás a gyűjtőszámlára. Az UNICEF
egy teljesen átláthatóan működő szervezet, amely a gyermekjogok tisztelete és védelme érdekében végzi
tevékenységét, itthon többek között
figyelemfelhívó és oktatási programok szervezésével. Az UNICEF-nél
minden adomány célba ér, rendszeresen kapom a tájékoztató üzeneteket a
pénz felhasználásáról. Ezúton is nagyon köszönjük mindazoknak, akik
csatlakoznak a küldetésünkhöz.
- Tehát folytatja a jövő évben is egy
újabb kihívással?
- Konkrétumokat még nem tudok
mondani, de természetesen folytatom, amíg csak bírom fizikailag, mert
számomra nincs a gyerekek jóléténél
fontosabb közügy.
Ördögh István

Programok a katolikus iskolában

Október 14-én volt iskolánk pályaorientációs napja, melynek célja az volt, hogy felkészítse a diákokat a felnőtt életre, a továbbtanulásra, életpályájuk megtervezésére. Ez a nap kiváló az intézmény külső kapcsolatainak ápolására, hiszen elsősorban a helyi üzemekkel, vállalkozásokkal, intézményekkel ismertettük meg a gyerekeket. Sok szülőtől kaptunk segítséget a programok szervezésében, akik szívesen mutatták be saját szakmájukat, munkahelyüket. Október 19én szüreti hagyományokat, verseket, dalokat, táncokat mutattak be az alsós diákok. A műsort vidám, jó hangulatú tánccal zárták az iskola tanulói.

2022. október 13-án kora reggel a TVK Petrolkémia
Nyugdíjas Klub tagjaival indultuk Tiszaújvárosból egy jó
hosszú autóbuszos utazásra. Nyugat-Dunántúlra terveztük
kirándulásunkat, hogy megismertessük klubtagjainkat a
határszél történelmi látnivalóival. Több pihenővel, kora
délután érkeztünk Velem-Novákfalva üdülőfaluba, múltidéző kirándulásunk szálláshelyére. Szállásunk a régmúlt
hagyományait őrző Etelközben, a Hétvezér téren kis apartman házakban volt. A beköltözést követően Velem nevezetességeit ismerhettük meg, ahol több híres esemény is zajlott: itt őrizték a koronát a II. világháború alatt. A község a
honfoglalástól Trianonig őriz emlékeket. Idegenvezetőnk
saját készítésű páncélingben, korhű ruházatban mesélt a
magyarság eme időszakáról. Megkerestük Törőcsik Mari
színművésznő egykori lakóházát is, ahol mécsest gyújtva
emlékeztünk rá.
A második napon gyönyörű időben Kőszeg és környéke
látnivalóival ismerkedtünk. Indulás előtt rövid ismertetőt
kaptunk idegenvezetőnktől a város történelmi környezetéről és kialakulásáról. Sétánkat az óvárosában található
kőszegi vár környékével, majd a belső udvar, illetve a múzeum megtekintésével kezdtük. A szép gyűjtemény mindenkit lenyűgözött. Alig pár perces sétával a Hősök kapuján keresztül jutottunk ki a Jurisics térre, azaz a középkori
Kőszeg főterére. Nagyon hangulatos, igen szépen rendben
tartott, nem véletlenül hívják a várost a „kis Graz”-nak.
A külső felújítás alatt álló Jézus Szíve templomba is betértünk. Harangszó köszöntött bennünket, benn csodás
látvány várt ránk, a templom építészeti remekműnek
mondható. A téren található számos nevezetesség, mint a
Tábornokház (jelenleg városi múzeum), a Városháza, ahol
Magyarországon egyedüliként, egészen a 14-15. századtól
folyamatosan ebben az épületben tanácskoztak és bíráskodtak a város vezetői. Rövid pihenőt követően felmentünk a Szulejmán kilátóhoz. Egy kis emelkedőt leküzdött
minden klubtagunk, de a tiszta levegő és a látvány mindent kárpótolt. Felfedezhettük körpanorámával azokat az
építményeket, amelyeket délelőtt megtekintettünk.
Visszafelé a cáki pincesor skanzenjét is megnéztük. A műemlékként védett 8 zsúpfedeles pince a 19. század hangulatát idézte. Visszaérve szállásunkra, este szalonnasütés,
baráti beszélgetés, nótázás várt ránk.
A harmadik nap a hazautazás napja volt, de előtte a helyi
Gesztenye fesztiválba kapcsolódtunk be. Gesztenyés ételeket, mézet, italt kóstolhattunk, bár az idő picit csepergősre fordult, a hangulat remek volt. A tartalmas programokat és kellemes feltöltődést követően jól elfáradva, de
sok-sok élménnyel gazdagodva szerencsésen hazaértünk.
Ezúton szeretném klubtagjaink nevében megköszönni Tiszaújváros önkormányzatnak a számunkra nyújtott támogatást, a nyugdíjas egyesületnek pedig a pályázattal kapcsolatos ügyintézést.
Pöstényiné Harangi Gizella
klubvezető

A Szulejmán kilátónál.
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7. � Kultúra

A színház is lehet terápia
Telt ház fogadta a színpadra lépőket szombaton a Derkovits Művelődési Központban. A Színház
Határok Nélkül rendezvénysorozat
következő állomásán a Csoportterápia című darabot láthatta a közönség a Veres 1 Színház előadásában. A fellépés előtt Balázs Andrea
nyilatkozott lapunknak, aki Trixi
karakterét formálta meg a nagysikerű produkcióban.
- Mi az első gondolata, amikor meghallja ezt a szót: csoportterápia?
- A színdarab mellett elsősorban mindig a segítségnyújtás jut eszembe.
Ha valaki eljut odáig életének egy
nehezebb időszakában, hogy felismeri: szüksége van arra, hogy lelki
problémájának leküzdése érdekében
egy szakember segítségét kérje, az
egy nagyon pozitív dolog. A mai világban már egyáltalán nem szégyen
terápiához folyamodni a szorongások
feloldása érdekében, a társadalmunk
egyre elfogadóbb ebben a tekintetben is. Elég, ha csak arra gondolunk,
hogy az osztályfőnöki óráknak már
hivatalosan is része a bátorítás a segítségkérésre. Az internet is jelentősen megkönnyíti a megfelelő segítség megtalálását. A ma esti darab arra
mutat rá, hogy mindannyian különböző személyiségek vagyunk, ami egy
nagyszerű dolog.

A Tisza TV műsora
November 3., csütörtök
A szerdai adás ismétlése
9:00 HétHatár: Nyelvvizsgaközpont a gimiben - Népszámlálás - Lakásvásárlás okosan - Gázos gázárak Veszélyes hulladékok - Megújul a Verebély út - Labdarúgás

9:15 Hétről-Hétre: Remény Klub - 20 éves a református
kórus - Bajnoki kosármérkőzés - Akarok egy szakállt Csoportterápia
Utána: Vallási műsor: Mindenszentek, Halottak lapja
November 7., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK - Bodrog BAU Vásárhely bajnoki kosárlabda-mérkőzés, és a Termálfürdő FC
Tiszaújváros - DEAC bajnoki labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről
November 9., szerda
18:00 HétHatár: Továbbtanulás - Újabb árstopok - Ismét home office-ban? - Szederkényi ősz - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Életre kelt érzések - 30 éves a Bokréta Citerazenekar - Ingatlanhelyzet - A film: Begyulladva - Labdarúgás

Balázs Andrea (jobbra) szerint a színház is lehet terápia.

- Úgy látja, egyre elfogadóbbak vagyunk a különbözőségekkel szemben.
Milyen tekintetben lehetnénk még inkább azok?
- Talán lehetnénk még egy picit figyelmesebbek és megértőbbek a kívülállókkal szemben. Azt hiszem, ha
a tágabb környezetünkben is olyan
odafigyeléssel és szeretettel fordulnánk a segítségre szorulók felé, mint
ahogy a saját hozzátartozóinkhoz és
barátainkhoz is szoktunk, akkor senki
nem maradna egyedül a problémájával. Bárkiről is legyen szó, merjünk
mögé nézni az elénk táruló képnek,
és valamilyen formában és mértékben próbáljunk meg mindig fogódzót

nyújtani. Ezt tartom a legfontosabbnak.
- Egy művészpálya nagyon gazdag
hullámhegyekben és hullámvölgyekben egyaránt. Ön hogyan küzdi át
magát a nehézségeken?
- Én a színházat is terápiás jelleggel
használom az életemben, amikor bármiféle megoldandó probléma adódott az elmúlt húsz évben, mindig ott
volt nekem támaszként. Számomra a
színdarabok sokszor feloldást is jelentenek egy-egy napi szorongásból,
éppen ezért mindig örömmel játszok
a közönségnek. Nagyon szerencsés
vagyok, hogy a színészet a hivatásom.
Ördögh István

8. � Oktatás

Nyelvvizsgázók az Eötvösben

Közel 12 éve tettem le az angol középfokú nyelvvizsgát, amikor tizedikes voltam
a gimiben. Ehhez Debrecenbe kellett
utaznom, emlékszem, még a buszon is a
nyelvkönyveimet bogarásztam. A tiszaújvárosi diákoknak viszont hamarosan
már nem kell utazni egy nyelvvizsga-bizonyítványért, mert a helyi gimnáziumban is megszerezhetik.
Nyelvvizsga-felkészítő partnerintézmény
lett a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium, de tervben van az
is, hogy vizsgahelyszínt hozzanak létre
az iskolában. Múlt héten a LanguageCert
Nyelvvizsgaközpont tartott bemutatót a
gimnázium 9., 10. és 11. évfolyamos diákjainak. A tanulók a sikeres nyelvvizsgáról,
az angol érettségi felépítéséről és a nyelvvizsga típusfeladatairól hallgattak előadást.
- Az általános iskola harmadik osztályában
kezdtem el angol nyelvet tanulni, ennek
már lassan hét éve - meséli Böcsödi Péter
gimnazista. - Én egyből a felsőfokú nyelvvizsgára készülök. Jónak tűnik a LanguageCert nyelvvizsga, hiszen már 50%-tól
sikeresnek számít, és életszerű helyzetek
vannak benne. Jó lesz, ha már vizsgahelyszín is lesz a suliban, nem kell Miskolcra
vagy Debrecenbe járni a nyelvvizsgázók-

nak, ez nagy könnyebbséget jelentene.
Nem csak Péter, sok más tanuló is úgy
dönt, hogy a középfokú nyelvvizsga helyett egyből a felsőfokút teszi le - tudtuk
meg Lőrincz Gabriellától, a gimnáziumi
angol munkaközösség vezetőjétől.
- Az emelt szintű érettségi kiváltja a középfokú nyelvvizsgát, ezért a legtöbb diák a
C1-et, azaz a felsőfokot választja - mondja
Gabriella. - Az iskolánkban elég sokan csinálják meg a nyelvvizsgát a 12. évfolyam
végéig. Képzésenként változó az arány, de
az E tagozaton, ami az angol, és a H-n, ami
a hatosztályos, kimagaslóan sokan vannak.
Szerencsés lesz, ha majd nyelvvizsgázni
is tudnak itt a gyerekek, hiszen nem kell
hozzá utazgatniuk és az iskola tanárai fognak vizsgáztatni, tehát ismerős arcokkal,
ismerős közegben vizsgázhatnak, ez nagy
segítség lesz nekik. A LanguageCert nyelvvizsga azért is jó, mert a felépítése nagyon
hasonlít az érettségihez, hasonló típusfeladatokból áll, ezért is lehet szimpatikus a
diákoknak.
Regő Artúr, a LanguageCert Nyelvvizsgaközpont partnerkapcsolatokért felelős
munkatársa beszélt a tanulóknak a nyelvvizsgáról és a felkészülés folyamatáról.
- Próbálom meghozni a diákok kedvét a
LanguageCert nemzetközi nyelvvizsgához - kezdi. -Megmutatom nekik, hogy mi-
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Hamarosan már az ismerős termekben is nyelvvizsgázhatnak a tiszaújvárosi diákok.

től teljesíthető ez a vizsga, bátorítom őket
és reméljük, hogy az Eötvös gimnázium
angolosaival együttműködve sok sikeres
nyelvvizsgázót tudunk majd felkészíteni.
Ma írtuk alá a megállapodást az igazgató
úrral, így most már az Eötvös a LanguageCert felkészítő partnerintézményévé vált.
Azon is dolgozunk, hogy minél hamarabb
vizsgahelyszín is lehessen itt, ehhez még
adminisztratív dolgok hiányoznak. Manap-

ság egyre fontosabb a nyelvvizsga, sőt, már
a felsőfok az, ami lassan elengedhetetlen a
továbbtanuláshoz. Nagyon felértékelődött
a felsőfokú nyelvvizsga, az eddigi 40 ponthoz képest most már 60-70 pontot is adnak
az egyetemek a felvételin érte. Így, habár a
diplomához nem kell, de egy jó egyetemre csak az fog tudni bekerülni, aki magas
szinten beszél idegen nyelvet.
venna

9. � Közlemény
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Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
2022. november

November

Helye

03.
csütörtök

Kazinczy-ház
(Gimnázium)

07.
hétfő

Őszirózsa Idősek Klub
Tisza-parti Szabadidőház

Ideje
7.30-12.00
és
13.00-16.00
7.30-8.00
11.00-12.00

08.
kedd

Bölcsőde 3.sz. pavilon

07.30-9.00

Őszirózsa Idősek Klub

Központi Étterem

10.30-12.00
7.30-12.00
és
13.00-16.00
7.30-12.00
és
13.00-16.00
7.30-12.00
és
13.00-16.00
9.00-12.00
7.30-12.00
és
13.00-16.00
10.45-12.15
7.30-12.00
és
13.00-16.00
8.00-12.00
és
13.00-15.00
9.00-12.00

Központi Étterem

10.00-12.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház
(Hunyadi iskola)

7.30-12.00
és
13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon

8.30-12.00

Pótbefizetés szociális étkezés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház
(Széchenyi iskola)

7.30-12.00
és
13.00-16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház I. em. 73/3.

7.30-12.00
és
13.00-16.00

Bóbita, Tündérkert, és
Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház
(Gondozóház)

8.00-12.00
és
13.00-15.00

Szociális étkezők

09.
szerda

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

10.
csütörtök

14.
hétfő
15.
kedd
16.
szerda
17.
csütörtök

21.
hétfő

23.
szerda

Kazinczy-ház
(Széchenyi iskola)
Bölcsőde 3.sz. pavilon
Kazinczy-ház
(Hunyadi iskola)
Tiszaszederkény Idősek Klub
Kazinczy-ház
(Széchenyi iskola)
Kazinczy-ház
(Gondozóház)

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

Kazinczy-ház
Pótbefizetés és alkalma8.00-15.00
(Központi Étterem)
zott étkezés megrendelés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait OTP, K&H, MKB SZÉP Kártyát elfogadunk!

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Pap Zsolt alpolgármester
a 6. sz. választókerület képviselője
2022. november 7-én (hétfő) 11.00 órától 13.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Molnár István alpolgármester
a 8. sz. választókerület képviselője
2022. november 9-én (szerda) 15.00 órától 17.00
óráig fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Juhos Szabolcs jegyző
2022. november 9-én (szerdán) 13.00 órától 15.00
óráig ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor
az 1. sz. választókerület képviselője
2022. november 7-én (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)
2022. november 8-án (kedd) 16.00 órától
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Hok Csaba
a 7. sz. választókerület képviselője
2022. november 9-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

10. � Közlemény/Hirdetés
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Ösztöndíjpályázat
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
pályázatot hirdet a 2022/2023-as tanév
1.félévére a TISZAÚJVÁROSI LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FIATALOK
TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA,
AKIK MAGYARORSZÁG ÁLLAMILAG ELISMERT FELSŐOKTATÁSI
INTÉZMÉNYÉNEK NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓI
Pályázati célok:
A pályázati felhívás feltételeinek megfelelő pályázók számára tanulmányi ösztöndíj biztosítása - a pályázati feltételekben
közölt tanulmányi eredménytől függően
- a 2022/2023-as tanév 1. félévére.
Pályázati feltételek:
• maximum 35 éves életkor,
• tiszaújvárosi lakóhely,
• nappali tagozatos hallgató Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében,
• első diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat:
- alapképzésben (BA, BSc), vagy
- mesterképzésben (MA, MSc), vagy
- osztatlan képzésben, vagy
- doktori iskolai képzésben,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a
2021/2022-es tanév 2. félévében, melyet
a felsőoktatási intézmény hitelesített,
• a pályázati adatlapra az adott félév hitelesített átlagait írja, több félévre vonatkozó görgetett, kumulált átlagokat a kuratórium nem vesz figyelembe,

• egy hallgató csak egy pályázati adatlapot nyújthat be.
A pályázati adatlaphoz csatolja a kötelezően beadandó mellékleteket:
- hitelesített hallgatói jogviszony-igazolás eredeti példánya a 2022/2023 tanév 1.
félévére,
- hitelesített teljesítési igazolás eredeti
példánya a 2021/2022-es tanév 2. félévének hivatalosan lezárt tanulmányi átlagairól, adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat.
A pályázati kiírás, a pályázati adatlap és
az adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjából.
Pályázat beérkezési határideje:
2022. november 21. (hétfő).
Beküldés:
- Elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu
e-mail címre kell elküldeni, vagy a
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett MECÉNÁS gyűjtődobozba zárt borítékban a hitelesített eredeti
mellékletekkel lehet benyújtani.
A kuratórium írásban értesíti döntéséről a
pályázókat.
a Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány Kuratóriuma

Köszönet az 1%-ért
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával segítették munkánkat.
A 2021-ben kapott 277.706 Ft támogatást közalapítványunk tanulmányi ösztöndíjak
kifizetésére, valamint működési költségre fordította.
Adószámunk: 18412262-1-05
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány Kuratóriuma

Kedves Nyugdíjas Egyesületi Tagtársunk!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete
BRIDZSTANFOLYAMOT INDÍT KEZDŐKNEK
2022. NOVEMBER 8. (kedd) 8 órai kezdettel.
Jelentkezni lehet Venglovecz Erzsébetnél, tel.: 20/2160728, vagy
személyesen az első foglalkozáson. Várunk ! Gyere, próbáld ki!
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet 1 fő

rendezvénytechnikus

munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben,
3 havi munkaidőkeretben, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel.
vény a munka törvénykönyvéről hatályos
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- az intézmény műsorainak, rendezvénye- jogszabályai az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok, igazoinek technikai előkészítése,
- hangtechnikai feladatok megvalósítása, lások:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget
- gépjárművezetés.
Munkavégzés helye: Derkovits Művelő- igazoló okirat(ok) másolata,
- fényképes szakmai önéletrajz,
dési Központ.
- motivációs levél,
Pályázati feltételek:
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilat- középfokú képesítés,
kozat (letölthető az intézmény honlapjá- „B” kategóriás jogosítvány,
ról),
- magyar állampolgárság,
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
- büntetlen előélet,
A pályázat benyújtásának határideje:
- egészségügyi alkalmasság.
2022. november 4.
Elvárt kompetenciák:
- kiváló kommunikációs, problémameg- A pályázat elbírálásának határideje:
2022. november 11.
oldó és konfliktuskezelő képesség,
Az állás 2022. november 14. napjától
- csapatmunka,
tölthető be.
- precizitás,
Érdeklődni a 49/542-004-es telefonszá- empátia, tolerancia,
mon lehet.
- önálló munkavégzés,
A pályázatot elektronikusan a derkovits@
- terhelhetőség, rugalmasság,
- kiegyensúlyozott, stressztűrő személyi- tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton
az alábbi címre kérjük benyújtani:
ség.
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hang-, és fénytechnikai eszközök keze- Könyvtár
Mátyás Zoltán igazgató
lésében való jártasság,
- felhasználói szintű számítógépes isme- 3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
retke (MS Office, Windows, iOS, lokális A borítékon kérjük a „rendezvénytechnikus” munkakör megnevezést feltüntetni.
hálózatok, programok)
Mátyás Zoltán
- műszaki beállítottság, érdeklődés.
igazgató
A munkaszerződésre a 2012. évi I. tör-
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Jövőre újra világkupa
TRIATLON. Három év kihagyás után 2023 júliusában
Tiszaújváros ismét világkupafutamot rendezhet.
A Nemzetközi Triatlon Szövetség a napokban jelentette be
2023-as versenynaptárát.
Örvendetes hír, hogy Tiszaújváros, mely 1997-2019 között, 23 éven át, a világon egyedülálló módon megszakítás nélkül volt házigazdája világkupafutamnak, 2023-ban
ismét csatlakozhat a sorozathoz. A világ legjobbjai július
8-9-én versenyeznek a Tisza-partján.
Emlékeztetőül, 2019-ben az ausztrál Emma Jeffcoat révén
ausztrál, illetve Eli Hemmingnek köszönhetően amerikai
siker született Tiszaújvárosban. A hölgyeknél Bragmayer
Zsanett legjobb magyarként 6. lett. A férfiaknál a junior világbajnok, későbbi U23-as világbajnok Lehmann Csongor
még éppen leszorult a dobogóról és negyedik lett.
Mint ismeretes, 2020-ban a Covid-járvány miatt elmaradt
a tiszaújvárosi világkupa, 2021-ben elit Európa-kupát rendeztek, idén pedig Prémium Európa-kupa volt a városban,
melyet Lehmann Csongor nyert meg.

Három év után tér vissza a világkupa.

(Fotó: Fróna Judit)

Minden arany,
ami fénylik
SÚLYEMELÉS. A Tiszaújvárosi SC súlyemelői kiválóan
szerepeltek a Kazincbarcikán megrendezett városbajnokságon. Serdülő lány korcsoportban Farkas Fruzsina az 55
kg-os súlycsoportban 67 kg-os összetettel, Réti Márton a
junior 89 kg-os kategóriában 235 kg-os összteljesítmén�nyel, míg a felnőtt 96 kg-os súlycsoportban Madarász Péter 215 kg-os összetettel egyaránt megnyerte a versenyt.
Réti Márton (képünkön jobb szélen) a mezőny legjobbja
címet is kiérdemelte.

Balszerencsés vereség a hajrában
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 15. fordulójában
az újonc Körösladány otthonában
szenvedett vereséget a Tiszaújváros együttese. Vitelki Zoltán csapata így továbbra is a 19. helyen áll a
bajnokságban.
Hosszú nyeretlenségi szériát követően utazott a harmadosztályba idén
feljutott Körösladány otthonába a
Tiszaújváros. Idegenben több győzelmet szereztek a sárga-kékek, és
ez némi bizakodásra adott okot, ám
a házigazdák a forduló előtt az 5. helyen álltak, ami azt jelezte nincs ros�sz formában az alföldi alakulat. Az
első lehetőség a hazaiak előtt adódott
Csicsely 10 méterről leadott lövését
Tóth Cs. hárította. A 18. percben a
vendégek szerezték meg a vezetést.
Pusztai veszítette el a labdát, Nagy P.
lövését Kertész a másik oldalon üresen érkező Páll elé ütötte, aki estében
5 méterről a hálóba továbbított, 0-1.
A gól felébresztette a vendéglátókat
és átvették a játék irányítását, de a
tiszaújvárosi kapus Burai lövésénél
a helyén volt. A 35. percben viszont
már ő sem tudott segíteni. Egy hazai
szögletet követően Czirok csúsztatott
Farkashoz, akinek térdéről a labda a
hálóba került, 1-1.
A szünet után a Körösladány volt
kezdeményezőbb, a vendégek kontrákból próbáltak támadásokat vezetni. A házigazdák ebben az időszakban a legnagyobb helyzeteiket is
elpuskázták. A mérkőzés hajrájában
Tóth Cs. bravúrjai tartották meccsben a tiszaújvárosiakat. A 90. percben azonban már az újvárosi kapus is
tehetetlen volt. Malkócs ívelt balról
középre, Czirok érkezett a hosszú
oldalon és a hálóba fejelte a labdát,
2-1. A vendégek ekkor hevesen rekla-

A Körösladány (kékben) a második félidőben sokkal jobb volt.

máltak, aminek az eredménye az lett,
hogy Nagy P. a kiállítás sorsára jutott.
A sárga-kékek így zsinórban 4 vereségüket szenvedték el és 11 pontjukkal továbbra is a 19. helyen állnak.
Vitelki Zoltán együttese legközelebb
november 6-án, vasárnap 13 órától a
DEAC együttesét látja vendégül.
Körösladány - Tiszaújváros
2-1 (1-1)
Körösladány, 200 néző. V.: Borbás
Körösladányi MSK: Kertész - Ruzsa, Bakk, Csicsely (Papp), Farkas
J. (Szabó M.), Zelenyánszki, Czirok
(Murvai), Szántó, Pusztai, Talpalló
(Cservenák), Burai (Malkócs). Edző:
Ekker Attila.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth
Cs. - Lehóczki, Kundrák (Bocsi),
Lőrincz, Nagy P., Gelsi, Tóth B.,
Bussy (Géringer), Tóth S. (Vitelki
B.), Nagy D. (Illés), Páll. Edző: Vitelki Zoltán.
Ekker Attila: Előzetesen is arra lehetett számítani, hogy ellenfelünk bát-

DIÁKSPORT. Október 27-én a Tiszaújvárosi Sportcentrumban rendezték meg a 2022/2023-as asztalitenisz
diákolimpia megyei döntőit, melyen a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulói szép eredményeket
értek el. Eredmények: Leány egyéni I-II. korcsoportban
Mihály-Klinga Pálma és csapat - Mihály Klinga Pálma,
Kovács Hanna, Varró Liza, Patai Liliána I. helyezést szerzett. Fiúk I-II. korcsoportban Kalu Regő a II. helyen végzett, míg a Kalu Regő, Hankó Máté, Boda Martin alkotta
csapat I. lett. Egyéni leány III-IV. korcsoport: Veres Anna
III. hely. Az első helyezettek kivívták, hogy részt vehessenek az Országos Diákolimpiai Döntőben. Felkészítőjük
Jakab István.

ran fogja kezdeni a mérkőzést, ennek
következtében már az első félidőben
gólt kaptunk. Mindez felébresztette
a csapatunkat és a szünet előtt szerencsére összejött az egyenlítés. A
folytatásban átvettük a játék irányítását, és a második félidei játékunkkal
megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.
Vitelki Zoltán: Köszönöm a srácoknak azt, amit küzdeni tudásból nyújtottak a mostani meccsen. Ha ez így
nézett volna ki a többi mérkőzésen
is, akkor másképpen állunk, de most
nem túl rózsás a helyzetünk. Nagyon
fegyelmezetten játszottunk végig, sikerült a vezetést is megszereznünk,
de nagy hiba volt, hogy a megszerzett labdákkal nem tudtunk olyan
százalékban játékot kezdeményezni,
amennyire szerettünk és kellett volna. A hazai csapat többet birtokolta a
labdát, több helyzetet is alakított ki,
de ma egy nagyon jó kapusteljesítménnyel sikerült meccsben maradnunk. Csapatom nagyon rászolgált
volna legalább az egy pontra.
Brézai

Újabb nagy csata, újabb győzelem
KOSÁRLABDA. A Phoenix a
SMAFC együttesét fogadta hazai
pályán az 5. fordulóban. Szinte az
utolsó másodpercekig kérdéses volt
a mérkőzés kimenetele, de végül
begyűjtötte negyedik győzelmét az
Újváros.

Országos döntőben

(Fotó: KMSK)

Phoenix KK - SMAFC 1860
65-59
(12-22, 17-11, 17-14, 19-12)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix
KK: Steve Rosemond (13/3), Bán Tibor (14/12), Lakatos Péter (-), Victor
Kelechi (6), Gaál Bence (17/3). Csere:
Taskó István (-), Orliczki Bence (5/3),
Molnár Bence (-), Rákosi Kornél (-),
Kovács Zoltán (10), Asszú Ádám (-).
Vezetőedző: Lekli József.
Ijesztően indult a találkozó, hiszen a
soproniak nagyon gyorsan magukhoz ragadták a kezdeményezést. Bán,
Kelechi és Rosemond találatai ellensúlyozták valamelyest a vendégek
fölényét, ám a hetedik percre így is
kilencpontos hátrány alakult ki, mely
a végére tízpontos lett.
A második etapban Gaál ragadta magához a kezdeményezést, és büntetőivel, valamint egy szép távolival az
ellenfél nyomába lendítette a Phoenixet. Ettől kezdve sikerült elérhető
távolságban tartani a Sopront, Bán,
Kovács, Kelechi és Rosemond találatainak köszönhetően a nagyszünetre

Gaál (35) 17 pontot szerzett.

mindössze négypontos volt a hátrány.
A harmadik szakaszban a SMAFC
igyekezett elszakadni, azonban a Gaál-Rosemond-Bán trió újra és újra betalált, sőt a hatodik percben Orliczki
közelijével az egyenlítés is megszületett. Az egál nem volt tartós, de egyre
inkább érződött, hogy a tiszaújvárosi
fiúk jól bírják a pszichés nyomást, és
a végsőkig szorongatni fogják ellenfelüket. A negyed hajrájában Gaál találata tette ismét nyílttá a mérkőzést.
A záró felvonás már a Phoenixé volt.
Kelechi fordításához Gaál hozzátett
egy duplát, és igaz, hogy a vendégek
egyszer még visszavették a vezetést,
ám Kovács harmadik perces kosara
után már folyamatosan a hazaiaknál
volt az előny. A soproniak érezhetően
fáradtak, szaporodtak a rontott dobá-

saik, míg Kovács, Rosemond és Gaál
többször is betalált, majd Bán biztosította be a győzelmet egy távolival.
Lekli József vezetőedző: Gratulálok a
csapatnak! Számítani lehetett rá, hogy
szoros mérkőzés lesz egy kellemetlen
ellenféllel szemben. Nagyon nehéz,
hogy mindig variálják a zónát - nehéz ez ellen megtalálni a jó ritmust,
tördeli a játékot. Az elején istenigazából nem is sikerült, a végén már egy
fokkal jobb volt, amikor megértettük,
hogy mit kell csinálni. Védekezésben
kihoztuk a maximumot, hiszen hatvan pont alatt tartottuk az ellenfelet.
Egyedül azt sajnálom, hogy az első
negyedben álmosan kezdtünk, ez lehetett volna pörgősebb. De amúgy
elégedett vagyok, a fiúk tényleg belerakták a munkát.
Farkas Dávid: Először is gratulálok
a hazaiaknak, megérdemelt győzelmet arattak. Hat olyan játékosom
hiányzott a mai napon, aki a múlt
heti győztes mérkőzésen a keret tagja volt. Ehhez képest végig partiban,
mérkőzésben voltunk. Annak ellenére
is, hogy negyvennyolc órán belül ez
volt a második mérkőzésünk, amit elméletileg nem is biztos, hogy engednének a szabályok. Ám „sportszerű”
Hepp-kupa-ellenfelünk sajnos ezt
nem vette figyelembe, így 48 óra alatt
ezer kilométert kellett utaznunk, és
lejátszanunk két mérkőzést. Büszke
vagyok a fiúkra, hogy ebbe beleálltak,
és végig mérkőzésben voltunk.
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Ijesztgettek, cukorkát gyűjtöttek
Még vége sem volt mindenszenteknek,
már elkezdődtek a karácsonyi reklámok
a tévében. Gyorsan át is kapcsoltam
YouTube-ra, és elindítottam egy nyáron
készült kéktúrás videót. Csináltam egy
málnás teát, bebújtam az ágyba, és mehet a tél szabadságra.
Annak idején, amikor Kanadában éltem,
ráadásul Winnipegben, a prérin, ahová
akadálytalanul jött le az északi időjárás,
télen nem volt ritkaság, hogy hetekig mínusz negyven fok volt. Ez olyan dolog,
hogy már tökmindegy, hogy mínusz húsz
van, vagy mínusz negyven, minden bőrfelületet el kell takarni, különben egy-két
perc után úgy érzi az ember, mintha leforrázták volna - a fagyási sérülés is ugyanolyan fájdalmas. Sapka, kesztyű, két nadrág, három pulóver, vastag kabát és polár

béléses csizma volt az alapfelszerelés.
Erről jutottak eszembe a halloweenező gyerekek. Winnipegben a Halloween
olyasmi, mint itt tavasszal Medárd, csak
nem az eső, hanem a hó kezd ömleni. Halloween napja olyan ott, mint egy rossz
kakukkos óra, biztosak lehetünk abban,
hogy aznap megérkezik az első hó. A gyerekek ezért úgy járnak házról házra csokit kéregetni, hogy a szülők rájuk adják
az egybe részes síruhát, csizmát, sapkát,
és arra veszik fel az ijesztgetős jelmezt.
Mint kis kitömött dunnák, úgy mászkálnak az utcán mindenféle mókás dolognak
öltözve.
Múlt pénteken, amikor a Széchenyi és a
Hunyadi iskola diákjai elindultak halloweenezni, ha nem is kellett síruha, azért
kabátot mindenki vett a jelmezre, már
igencsak hűvös volt itt is. Tettek egy kört
a városban, megálltak néhány bolt előtt

ijesztgetni, cukorkát gyűjteni. Minden
elismerésem a tanító néniké, akik megtanítottak egy hosszú verset a gyerekeknek,
majd megszervezték, és levezényelték ezt
a körutat. És persze minden elismerésem
a szülőké, mert minden jelmez annyira

egyedi és ötletes volt, látszott, hogy sok
időt töltöttek a kivitelezéssel. Boszorkányok, pókok, szellemek, fehérre meszelt
arcok, de akadt olyan is, aki gázálarcban
állta végig a bemutatót.
Surányi P. Balázs

