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A covid mellé érkezik az influenza
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XL. évfolyam, 45. szám

Környezettel
a közösségért
Környezetvédelem, hagyományőrzés, ifjúsági munka
- e témák köré összpontosult az az ötnapos szakmai
program, melynek keretében egy székelyszentmihályi
csoport látogatott városunkba a múlt héten.

Megérkezett a hideg, esős, ködös időjárás, itt az influenzaszezon. Az utóbbi két évben a szigorított előírások
és a maszkhasználat miatt nem csak a covidtól, az influenzavírustól is jobban védtük magunkat. A szabályok
azonban lazultak, az előrejelzések szerint idén megújult erővel fog támadni az influenza. Szerencsére a védőoltás már elérhető a háziorvosoknál. Cikkünk a 4. oldalon.

Mobil postát kér a polgármester
366 helyen szünteti meg szolgáltatásait a Magyar Posta
Zrt. A döntés - melyet az energiatakarékosságra hivatkozva hoztak meg - a szederkényi hivatalt is érinti. Pénteken
lesz utoljára nyitva Szederkény postája, november 12-én
az 5. számú postát is bezárják. Mint sok más település
polgármestere, dr. Fülöp György is levelet írt a Magyar
Posta Zrt.-nek, hogy az átmeneti időszakban mobil postaszolgáltatás működhessen a városrészben. Cikkünk a 3.
oldalon.

Zöld hulladék

A zöld hulladék begyűjtésének első időpontja április 14-e
volt, az utolsó november 24-e. A kedvező időjárás miatt
hamarabb kezdődtek a kerti munkák, így a lakosság kérte
a plusz szállítási napot. Ez március 31-én meg is valósult.
- Az őszi szállítási időszak így rövidebb lenne, november
10-én szállítanák el utoljára, a tavaszi előrehozott begyűjtési nap miatt - nyilatkozta dr. Juhos Szabolcs jegyző. Ezen módosítanánk, hiszen az időjárás miatt elhúzódnak a
kerti munkálatok, ezért a szolgáltatótól ajánlatot kértünk a
november 24-i szállításra. Válasz még nem érkezett.

„A környezettel a közösségért” című workshop bevezető
szakaszának helyszínét Tiszaújváros biztosította. A város
parkjaiban tett séta közben bemutatták azokat a módszereket, amelyek lehetőséget nyújtanak egy kertvárosi és modern iparvárosi jellemzőkkel is bíró településen az ifjúsági
munkára. Ezen kívül megismertek olyan módszereket is a
projekt résztvevői, amelyekkel egy parkot igazi közösségi
térré lehet varázsolni.
A környék számos látnivalót kínált a csoportnak. Mádon
megismerkedhettek a hegyaljai szőlő- és borfeldolgozás
hagyományaival, a régi és modern technológiai megoldásokkal, digitalizációs lehetőségekkel. A Tisza holtága körül tett séták során a résztvevők megosztották egymással
tapasztalataikat, ismereteiket arról, hogy a természet milyen módon kapcsolható az ifjúsági munkába, hogyan tehető hatékonyabbá az ifjúság körében a természetvédelem
iránti elkötelezettség. Lillafüred környezetében nonformális módszerekkel sajátították el a környezetpedagógia
módszereit, és több más helyszínen is volt alkalmuk olyan
gyakorlati példákat látni, amelyeket saját ifjúságsegítő tevékenységükben a későbbiekben önállóan is alkalmazni
tudnak.
Az Európai Unió támogatásával megvalósult esemény az
„Ifjúsági munka fejlesztése elnéptelenedő kistelepüléseken a digitalizáció, környezetvédelem és néphagyományok aspektusában” című projekt egyik rendezvénye volt,
melyet a Tiszalúci Mesevár Alapítvány és a Székelyszentmihályi Unitárius Egyházközség szervezett a Bakcsó Természetjáró, Természetvédő, Kulturális és Szabadidősport
Egyesület önkéntes támogatásával.

Vérüket adták
Véradást rendezett a Magyar Vöröskereszt a Hamvas Béla
Városi Könyvtárban. A kétnapos akción összesen 111-en
adtak vért. Csütörtökön 57, pénteken 54 önkéntes véradó
segített. A vérkészletek pótlására évente több alkalommal
is szervez véradást a Magyar Vöröskereszt. Mivel ilyenkor, a szezonális betegségek idején csökken a véradási
kedv, még fontosabb, hogy mindenki, aki elmúlt 18 éves
és egészségesnek érzi magát, részt vegyen az akciókon.
Legközelebb december 9-én lesz véradás a MOL Petrolkémia Zrt. rendelőjében.

Székelyszentmihályiak a székely kapuban.

HETI CUKI

BÁNhatja, aki nem látta a pénteki kosármeccset.
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A természet örök körforgása
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot november 13-ig (vasárnap) a Remény
Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052),
majd november 14-től (hétfő) a Borostyán Gyógyszertár
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) 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.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

Szolnoki Antal

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
„Az élet elmúlik, de akit szeretünk,
arra életünk végéig könnyes szemmel
emlékezünk.”
Fájó szívvel emlékezünk drága
szerettünk

Csenge Gyula (Gyuszkó)
Ahogy a tenger ír a fövenyre: írja-törli, írja-törli mindig ugyanazt - sosem ugyanúgy. /Fodor Ákos/

Egyházi hírek

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék időpontja november 14. és
20. között: kedd, csütörtök, szombat 18.00, szerda
8.30, péntek 17.00. Vasárnapi szentmise: 11.00.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden
páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
November 18. péntek Szent Márton napi ünneplés.
16.00-tól az iskoláktól a római katolikus templomig
a hittanos gyermekek lámpás felvonulása. A szentmise 17.00-kor kezdődik.
November 13. vasárnap 10.00-11.00 között szent-

Rút
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.
Októberi nyertesünk:
Kiss György

ségimádás, engesztelő imaóra a békéért.
Az „Erőtér” előadássorozat következő előadása november 19. 17.00 Ph Dr. Zachar Péter egyetemi docens, történész. Az előadás címe: Hogyan építették
keresztény uralkodóink az európai Magyarországot?
Görögkatolikus
Pénteken 7.30 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecsernye. Vasárnap
11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tartjuk:
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
• Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
• Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
• Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
• Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15.00 óra.

halálának 5. évfordulóján.
Szerető családja
El nem múló szeretettel
emlékezünk édesapánkra

Lukács Bélára,
aki 1938-ban született,
1972. 11. 09-én halt meg.
A TVK festékgyárában dolgozott.
Leányai: Erzsike és Éva
Itt jókat alszunk, mert itt örök az álom
Örök a szél és a lomb a fákon,
Örök a magány és örök az emlék,
Bennünket lágyan ringat a nemlét.
De ha gondolsz ránk, mi
felébredünk,
De ha gondolsz ránk, érinted kezünk,
De ha gondolsz ránk, abban örömöt lelünk,
De ha gondolsz ránk, akkor itt vagy velünk...
/ Maurice Maeterlinck /
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett édesanyánk

Kóródi Lajosné

szül.: Miléte Piroska
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló gyermekei
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Engi János
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
gyászunkat enyhíteni próbálták.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Durdon László

muhi lakos 66 éves korában elhunyt.
Elhunyt hozzátartozónk temetése 2022. 11. 11-én
(péntek) 14 órakor lesz a muhi önkormányzati temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Besenyei János

életének 84. évében elhunyt.
Temetése 2022. november 11-én, pénteken 13 órakor
lesz a tiszaújvárosi római katolikus templom altemplomában.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
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Mobil postát kér a polgármester

210 településen, 366 helyen szünteti meg
ideiglenesen szolgáltatásait a Magyar
Posta Zrt. A döntés - melyet az energiatakarékosságra hivatkozva hoztak meg
-, a tiszaszederkényi hivatalt is érinti.
Pénteken lesz utoljára nyitva a falu postája, november 12-én az 5. számú postát
is bezárják. Mint sok más település polgármestere, Dr. Fülöp György is levelet
írt a Magyar Posta Zrt.-nek, hogy az átmeneti időszakban mobil posta szolgáltatás működhessen a faluban.
A tiszaszederkényi postára sokan járnak.
Nemcsak a faluból, a városból is sokan kikocsikáznak, hiszen itt ritkán van sorban
állás, gyors az ügyintézés és mindent el lehet intézni, ugyanúgy, mint a városi nagy
postán. Évtizedek óta működik a falu közepén a hivatal, most mindenki siratja, főleg
az idősebbek, akik minden ügyüket itt intézik. Holnap, pénteken lesz utoljára nyitva.
- Ugyanazt gondolom, mint mindenki itt
a faluban - mondja a postáról kifelé jövet
Pálfalvi Lászlóné. - Egyáltalán nem örülünk neki. Elég nagy forgalma volt, a postás hölgy ügyes volt, kedveltük. Nem olyan
kis létszámú ez a község itt, meg sokan kijártak a városból is, de hát mit tudunk tenni
ellene? Eddig csak ide jártam, most már
kénytelen leszek a városba, de akik mondjuk még tőlem is idősebbek és kevésbé
mozgékonyak, azoknak nagy gondot fog
okozni, hogy itt bezárják a postát.
- Én az Angyal Sportklubnak vagyok az
üzletvezetője, és ide járok évek óta a szederkényi postára, a hivatalos leveleink is
ide érkeznek, másrészt meg itt nincsenek
olyan sokan - mondja Stefán Krisztina, aki

a városból jár ki a faluba, mert minden postai ügyét itt intézi. - Szeretem ezt a postát és szeretem a hölgyet, aki itt dolgozik,
mindig gyorsan elintéződik minden. És
nagyon sajnálom, hogyha bezárják, sőt fel
vagyok háborodva! Pont a postás hölgynek
mondtam az előbb, hogy nagyon sajnálom,
és nem is tudom, hogy mi lesz így velünk,
hiszen azután mindig a városba kell majd
sorakozni, ami nagyon nem jó, mert oda
nem szeretünk járni.
A szederkényi postának anno két dolgozója
volt, ma már csak egy postás kisasszony ül
az ablak mögött. 15 éve dolgozik a postán,
hosszú ideje pedig a faluban. Fotót, riportot nem készíthettünk vele, de mint mondta, ő is nagyon szeret(ett) itt dolgozni, amit
ezután a városban folytat majd.
A postabezárás hírére nemcsak a városlakók reagáltak érzékenyen, dr. Fülöp
György polgármester is levelet írt (Lásd
keretben!) a Magyar Posta Zrt.-nek, hogy
az átmeneti időszakban mobil postaszolgáltatás működhessen a városrészben.
- Végtelenül szomorú vagyok, mert azt
gondolom, hogy a kommunikációnak van
civilizált formája, és nem a sajtóból kellene
a polgármesternek egy ilyen döntésről értesülnie - nyilatkozta a Krónikának a polgármester. - Azt gondolom, hogy az lett volna
a normális, hogy egy telefonhívást kaptam
volna, vagy megkerestek volna levélben,
ezért én a Mindenszentek utáni első munkanapon azonnal telefonáltam a posta illetékesének, aki elmondta, hogy megőrzik a
munkahelyeket, de sajnos az energiakrízis
és a megnövekedett költségeik miatt ideiglenesen a tiszaszederkényi postát be kell
zárniuk. Mondtam neki, hogy ezt tudomásul veszem, hiszen azt én is, mi is tapasz-
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Pálfalvi Lászlóné utoljára intézte ügyeit a falu postáján.

taljuk itt a városban, hogy megnövekedtek
a költségek, viszont azt nekik is látni kell,
hogy a szederkényben élőknek a helyzetét
ezzel megnehezítik. Ezért azt kértem, hogy
amennyiben lehetőség van rá, akkor a hét

meghatározott napjain legyen mobil postaszolgáltatás. Erről egy levelet is küldtem,
amit a településrész önkormányzati képviselője, Jézsó Gábor is aláírt, ám választ
még nem kaptam.
berta

Levelet kapott a posta
Ahogy arról beszámoltunk, összesen 366 hivatalának működését szünetelteti november 12-étől a Magyar Posta. Kistelepülések, városok és a főváros is
érintett a korlátozásokban. Bezár a tiszaszederkényi postahely is.
A települések polgármesterei szinte mindenütt igyekszenek tenni valamit annak
érdekében, hogy ne sérüljenek a lakosság érdekei. Dr. Fülöp György polgármester
és Jézsó Gábor, Tiszaszederkény városrész önkormányzati képviselője az alábbi
levet írta a posta vezérigazgatójának:
Magyar Posta Zrt.
Simon Csilla
megbízott vezérigazgató részére
Tisztelt Vezérigazgató Asszony!
2022. október 28-án kelt 1812727/2022 leveléből sajnálattal értesültünk arról,
hogy országosan több településen ideiglenesen szünetelteti szolgáltatásait a Magyar Posta Zrt. és az intézkedés érinti Tiszaújvárosban az 5. sz. tiszaszederkényi
postát is. Természetesen megértjük, hogy az elmúlt időszakban kialakult energiaválság miatt az életünk minden területén szükség van takarékossági intézkedések
bevezetésére. Tiszaújváros Város Önkormányzata is folyamatosan keresi azokat a
lehetőségeket, melyekkel csökkenthetőek a drasztikusan megemelkedő kiadások,
de igyekszünk mindezeket úgy végrehajtani, hogy a lehető legkisebb mértékben
érintse kellemetlenül a lakosságot. Mindezeket figyelembe véve szeretnénk tájékoztatást kérni, hogy Tiszaszederkény városrész lakói érdekében van-e lehetőség a
Mobil Posta szolgáltatás bevezetésére az ideiglenes postabezárás idejére.
Megtisztelő válaszát előre is köszönjük!
Tisztelettel:

Stefán Krisztina a városból jár ki a szederkényi postára.

Dr. Fülöp György		
polgármester

Jézsó Gábor
önkormányzati képviselő

Társasházi támogatások
A képviselő-testület 3,2 millió forintos támogatást nyújtott az energiatakarékosságot célzó és gépészeti
beruházásokat, felújításokat támogató pályázati alapból, egyúttal
5 millió forinttal ismét megemelte
annak keretösszegét, amely így éves
szinten 60 millió forint.
A legutóbbi testületi döntés óta 5 pályázatot, a pályázati kiírás megjelenését követően pedig összesen 165 pályázatot nyújtottak be a társasházak.
A november 8-án tartott ülésre ös�szesen 3.254.431 forintra nyújtottak
be kérelmet, energiatakarékosságot
célzó beruházásokra, felújításokra
807.576 forint, gépészeti beruházásokra, felújításokra 968.183 forint,
melegvíz-mérőórák
távleolvasását

lehetővé tevő modulok beszerelésére
90.000 forint, rendkívüli beruházásokra, felújításokra 1.031.400 forint,
megítélt hozzájárulás kiegészítésére 357.272 forint volt a támogatási
igény. A képviselő-testület jóváhagyta a kérelmeket.
A kiírás szerint három különböző témakörben nyújthatnak be pályázatot
a lakóközösségek. Az energiatakarékosságot célzó felújításoknál és a gépészeti, illetve egyéb felújításoknál,
beruházásoknál a támogatás mértéke
a korszerűsítés bruttó költségének
1/3-a, de lakásonként maximum 20
ezer forint. Ez a szabály vonatkozik
a rendkívüli beruházásokra, felújításokra.
A melegvíz-mérőórák adapterei esetében a kialakítás bruttó költségének
50%-a, de melegvíz mérőóránként

maximum bruttó 6 ezer forint.
A költségvetés elfogadásakor a 2022.
évi energiaracionalizálási és gépészeti támogatásra 40 millió forintot
biztosított a képviselő-testület, amit
júniusban 10 millió forinttal, szeptemberben további 5 millió forinttal
kiegészített.
A mostani döntések nyomán azonban
ez is kevésnek bizonyult, ezért és tekintettel arra, hogy a lakóközösségek
november 30-ig még nyújthatnak be
pályázatot, - és az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a társasházak folyamatosan nyújtanak be támogatási igényeket - az előirányzatot
újabb 5 millió forinttal kiegészítette
a testület.
f.l.

A Barátság társasház 720 ezer forint támogatást kapott
nyomóvezetékek és szennyvízvezeték cseréjére.
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Újabb ársapkák jönnek

Újabb termékekkel bővülhet az ársapkák köre. Lassan egy éve fizetünk a piaci
árnál kevesebbet a hét árstoppal érintett
élelmiszerért, ezek ára azóta nem emelkedett, minden másé viszont igen. Azt,
hogy milyen termékekre tesz a kormány
újabb ársapkát, egyelőre csak találgatni
lehet.
Kenyér, burgonya, tojás vagy éppen a
trappista sajt. Csak néhány élelmiszer azok
közül, amelyeknek az ára a legdrasztikusabb mértékben nőtt az elmúlt egy évben.
Így a szakemberek szerint esélyes, hogy
ezek a termékek is ársapkát kapnak. A
megkérdezett városlakók többsége szerint
a húsfélékre, az egészséges ételekre és a
kenyérre kellene árstopot tenni.
- Szerintem jó dolog az árstop, bár én csak
a cukrot vásárolom az érintett élelmiszerekből - kezdi Tóthné Dr. Fehér Gizella. Szerintem a legfontosabb dologra azonban
senki nem gondolt, a kenyér nagyon drága,
elsősorban ennek kellene befagyasztani az

árát. Aztán lehetne még a tisztasági szerekét is, mert nagyon drágák lettek.
- Mivel én cukorbeteg vagyok, szeretném,
ha az eritrit olcsóbb lenne, de a vajnak is
örülnék, ha hatósági áron vehetném meg
- mondja Marika néni. - Hihetetlen nagy
drágaság van, ha veszek eritritet, az már
maga 1900 forint, de ha még csirkecombot
is, vagy egyéb szükséges ennivalót, egy
átlagos bevásárlás 8-10 ezer forint között
jön ki.
Hétről hétre drágulnak az élelmiszerek, a
lencse ára alig egy év alatt 100%-kal nőtt,
míg a trappista sajt 8 hónap alatt közel
80%-kal drágult. A kenyér 76, míg a vaj 66
százalékkal drágább, mint tavaly ilyenkor.
A szakemberek szerint ennek egyik oka,
hogy a kereskedők azt a veszteséget, ami
az árstopos termékeken keletkezik, ráterhelik a többi árucikkre.
- Hiába van árstop, még annak is borzasztó az ára, 1500 forint két liter olaj, hát hol
van itt az árstop? - mondja Lakatos Gyöngyi. - Szörnyű, ami itt működik Magyarországon, az ember dolgozik éjjel-nappal,

A kenyér kilója már 1000 forint, az emberek többsége erre tenne árstopot.

Szabó Katalinnak közel 20%-os veszteséget okoz az árstop, amit nem tud kompenzálni.

mégsem tud megélni. Már ott tartunk, hogy
1000 forint egy kenyér, de azt beszélik,
hogy januártól már 1500 forint is lehet, egy
liter tej is 500 forint, borzasztó. Akárhogy
számolgatunk, sehogy nem lehet kijönni.
- 27 évig dolgoztam a Coop-ban, és most 1
kg cukrot nem tudok szerezni, mert nincs,
és ez egyre rosszabb - meséli Zanócz Károlyné. - Nem tartom jó megoldásnak az
árstopot, mert az emberek felvásárolják a
hatósági áras termékeket, akár van rá szükségük, akár nincs. Ez volt a covid elején
is, az emberek megijedtek, felhalmoztak
mindent.
- Akármelyik boltba megyek, mindenhol
a dupláját fizetem, mint egy-két éve, és ez
nagy nehézséget okoz, mivel minimálbérből élek - mondja Kurucz Ferencné. - De
nem csak az élelmiszerek ára ment feljebb,
hanem mondjuk az energia ára is, de a fizetésünk maradt a régi.
Az árstop komoly kihívások elé állítja a
kis- és nagykereskedőket. Minél kisebb
egy bolt, annál nehezebb a helyzete, hi-

szen szűkösebbek a lehetőségei is. Szabó
Katalin egy helyi kisbolt tulajdonosa már
2013 óta, de a kilenc év alatt még sosem
tapasztalt annyi nehézséget, mint ezekben
a hónapokban.
- Katasztrófa ez a helyzet, amiben most
vagyunk. Mindenkinek nő a villanyszámlája, a gázszámlája, és akkor még az árak
is mennek felfelé, ez nagyon érződik, mert
nem emelkednek a napi forgalmak - mondja Katalin, a TIKOMILL Kft. tulajdonosa.
- Én 1 kg cukrot 590 forintért kapok és 390ért kell adnom. Értem én, hogy segítsük az
embereket az árstoppal, de én is itt élek, ki
téríti meg az én veszteségemet? Nekem ez
a kiesés közel 20%-ot jelent, és nem tudjuk
kompenzálni. Minden héten egyre drágábbak a termékek. Korábban fizettem százezer forintot a kenyérszámlámért, most
fizetek kétszázat, de a forgalmam nem nő,
hiszen ugyanannyiért adom. Nem örülnék,
ha további termékekre tennének ársapkát,
inkább az lenne a jó, ha megszüntetnék az
árstopot.
venna

A covid mellé érkezik az influenza
Megérkezett a hideg, esős, ködös időjárás, itt az influenzaszezon. Az utóbbi két
évben a szigorított előírások és a maszkhasználat miatt nem csak a covidtól, az
influenzavírustól is jobban védtük magunkat. A szabályok azonban lazultak,
az előrejelzések szerint idén megújult
erővel fog támadni az influenza. Szerencsére a védőoltás már elérhető a háziorvosoknál.
Arról, hogy itt Európában milyen erősségű
lesz a járvány, és milyen influenzatörzsek
fognak fertőzni, a déli földteke, Ausztrália
téli adataiból szoktak következtetni a szakemberek. Dr. Szurdoki Virág háziorvost
kérdeztük az előrejelzésekről, és védőoltásról.

Három komponensű az oltóanyag.

- Az utóbbi néhány hétben nagyon sokan
átestek a covid fertőzésen a környezetemben. Mielőtt rátérnénk az influenzára, hogy
látja, a növekszik még a covid fertőzések
száma?
- Azt tapasztalom az utóbbi hetekben, hogy
inkább csökkent az igazolt koronavírusos
fertőzöttek száma a körzetünkben, egyre kevesebb a pozitív teszt. A felső légúti
betegségek száma összességében véve növekszik, de ebből a koronavírust nem tudjuk annyiszor kimutatni, mint a szeptemberi, illetve az október eleji hetekben.
- Mik az előrejelzések, tényleg erősebb lesz
idén az influenza?
- A szakértők arra számítanak, hogy idén
nagyobb lesz az influenzajárvány, hiszen
két évig tulajdonképpen elkerült minket.
Én abban bízok, hogy hosszú lesz a téli
szünet, és ez esetleg egy kicsit meg fogja
állítani a vírust, illetve az elmúlt két évben
azért sokkal többen vették fel az influenza
elleni védőoltást, mint a korábbi években.
Talán ezek erősítik egymást, és mégsem
lesz olyan nagy a probléma.
- A covid védőoltás mellé javasolja az
influenza elleni oltást is?
- Azoknak a krónikus betegeknek, akik
többszervi betegségben szenvednek, mindenképpen javasoljuk, hogy vegyék fel az
influenza elleni oltást. A koronavírus elleni harmadik, illetve negyedik védőoltást
azoknak javasoljuk, akik még nem estek át
a covidon, nekik mindenképpen azt mondjuk, hogy vegyék fel az oltást. A véleményem az, hogy akik nem betegek, tehát

Dr. Szurdoki Virág - a háziorvosoknál már elérhető az influenza elleni védőoltás.

hogy nem többszervi betegek, jó egészségi állapotban vannak, és már voltak covidosok, azoknak igazából nem szükséges a
negyedik védőoltás beadása.
- Hol és hogyan vehetjük fel az influenza
elleni védőoltást?
- Az influenza elleni védőoltás már elérhető a háziorvosi körzetekben, mi úgy
tudjuk, hogy minden körzet megkapta az
oltóanyagot. Idén nincsenek létszámkorlátozások, van elegendő oltóanyag, tehát
igazából az a krónikus beteg, aki igényli,
ingyen jut a vakcinához. Mindenkinek a
saját háziorvosi körzetében kell jelentkezni oltásért. A covid oltás pedig továbbra is
Miskolcon érhető el az oltópontban.
Tiszaújváros képviselő-testülete novem-

ber 8-i rendkívüli ülésén Steinerné Vasvári Éva képviselő javasolta, hogy az önkormányzat kezdeményezze a harmadik és
negyedik covid védőoltás helyi, háziorvosi elérhetőségét. Pap Zsolt alpolgármester elmondta, hogy erről háziorvosokkal
egyeztetett, és azt a választ kapta tőlük,
előfordult, hogy miután megrendelték a
covid elleni védőoltást, nem kapták meg,
mert nem volt oltóanyag. Az ellátás tehát nem egyenletes, és így nehéz tervezni az oltásokat. Ennek ellenére dr. Fülöp
György polgármester ígéretet tett arra,
hogy egy a napokban tartandó megbeszélésen - ahol jelen lesznek az illetékesek egyeztet a kérdésről.
Surányi P. Balázs
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Harmincéves a Bokréta citerazenekar
Volt idő, hogy mindennap citeramuzsikát hallottam. A ’90-es évek végén a szederkényi művelődési házban dolgoztam,
az irodában „padtársam” volt Kiss Sándor, aki sokkal több volt, mint egy kultúros. Komótos volt és halk szavú, nem
égett ezer fokon, de mindig csinált valamit. És amit csinált, azt a legnagyobb lelkesedéssel, hittel. Emlékszem suli után
sokszor jöttek hozzá a gyerekek. Először
csak úgy betértek a falu kedves Sanyi bácsijához, aki délutánonként a kultúrban
pengetett, aztán egyre több citera szólalt
meg, a fiúk is megtanultak a hangszeren játszani. Csak úgy, ott, a folyosón,
az irodában, a színházteremben, mert
kedvük volt, mert jó volt a társaság. Az
alapító tagok közül néhányan még ma is
citeráznak, a 30 éves jubileumon telt ház
előtt lépek fel a Szederkényi Művelődési
Házban.

Oláh Dezső

a Bokréta citerazenekar vezetője
Ha jól emlékszem, 30 évvel ezelőtt egy
őszi Szüreti mulatság volt itt Szederkényben, vonulással, énekesekkel, tánccal, ez
volt az első fellépésünk, de a faluban már
korábban is volt citerazenekar. A ’70-es
években működött itt egy tánccsoport, a
Sotkó-féle, tőlük jöttek át citerázni. Cseterki Sándor lelkész, pedagógus tanította
őket, én is tőle tanultam meg. Aztán 1976ban jött Balogh Sándor, az ő vezetésével
szintet léptünk, gazdagabb lett a repertoár, a citeratudásunk rengeteget fejlődött.
Hetente voltak próbáink, és bizony voltak
fellépéseink is. Ebből a csapatból nőtt ki a
legendás Szederinda együttes, és miután
Balog Sándor elköltözött Pestre, Kiss Sándor vette át a stafétabotot. Az ÁMK-ban tanította a gyerekeket, nagy lelkesedéssel és
szeretettel, a fiúk közül még ma is vannak,
akik citeráznak. Az indulási évünk 1992-re
datálható. Az elmúlt 30 év alatt citeratalálkozókra jártunk, minősítő versenyekre,
a hetedik arany minősítésünknél tartunk.
Nagyon sokat köszönhetek az elődöknek
és Váradiné Magdikának, ő alapította meg
a Mezei Virág Népdalkört, 100-ból 95-ször
velük együtt lépünk színpadra azóta is.

Vajda Gábor

alapító tag
Én már 30 éve citerázom, még a kezdetek
kezdetétől, azóta rendületlenül zenélek.
Kiss Sanyi bácsihoz jártam be a kultúrházba, alsó tagozatos voltam, ott tanultunk
meg mindannyian citerázni. A népzene
szeretete, meg a hangszer szeretete tartott
itt. Otthon is van citerám, alkalmanként
előveszem, de hát itt van egy közösség,
egy összeszokott társaság, ami vonz.

Váradi Imréné

a Mezei Virág Népdalkör alapítója, a citerazenekar tagja
Az én citeratörténetem Kiss Sándorral kezdődött. Mi egy klub voltunk, ahová Sanyi
egyszer behozta a citerát és közös éneklések voltak, aztán Sanyi szorgalmazta, hogy
mi lenne, ha lenne egy énekkarunk és ’94re lett is. Rettentően kedvelték az emberek,
először csak a hölgyek jöttek, utána beálltak a férfiak is, majdnem 25 fős énekkarunk volt. Kiss Sanyi után Oláh Dezső lett
a vezető, és akkor elkezdtük a közös munkát, és azóta is együtt lépünk fel közösen,
egy színpadon.
Én ’95-ben léptem be a citerazenekarba, a
köcsögduda lett a hangszerem, mert én a
citerával nem boldogulok, de hát mindig
mozgott a lábam, akkor mondtam a fiúknak, hogy adjatok valamit a kezembe, és
kitalálták, hogy legyen nálam a köcsögduda. A mai napig, ha fellépünk, nem csak
magamért izgulok, hanem egy csoportért,
hogy ügyesek legyünk.

Citeramuzsika mellé hangszerbemutató is járt a jubileumi koncerten.

Bánné Oláh Márta

Annak idején még Kis Sanyi bácsi örökségéből meghagyva az ő citeráján játszottam,
ami nagyon nagy büszkeség volt számomra, de most egy másik, egy mélyciterán
játszom. Gyerekkorom óta végigkísérte a
citera az életemet, lényegében ezen nőttem
fel. Szinte mindenki citerázik a családban,
automatikus volt az, hogy én is beállok.
Szeretem ezt a hangszer és a csapatot is.

Szabó János

Körülbelül kilenc éve jöttem zenélni. A
kislányom óvodájában játszottak Dezsőék,
megkérdeztem őket, hogy egy ilyen félfülű, fakezű ember esetleg nem kell a csapatba? Azt mondták, gyere el, megnézzük,
azóta itt maradtam, itt ragadtam. Hallásom
nem volt, a tudásomat Dezsőéktől kaptam.
Nagyon nehéz volt eleinte megtanulni a fogásokat, a húr vágta az ujjamat, mellényúltam, de egyre jobban belejöttem és egyre
jobban élveztem a játékot.

Az alapítók és az utánpótlás.

Oláh Dezsőné

Én 22 éve vagyok itt, mint énekes, aztán
később a citerába is bekapcsolódtam.
Hangzásban nem változott sokat a zenekar
az elmúlt évtizedekben, mert az eredeti
népi citera-muzsikát képviseljük, feldolgozásokat nem játszunk, de a csapat összetételben jelentősen változott, mert a fiatalok,
akik jöttek, azok nem sokáig maradtak itt,
és így mindig változott a tagságunk. Sok
fellépésünk van, hamarosan Egerbe megyünk egy újabb minősítőre, úgyhogy vannak meghívásaink.
berta

A népdalkör és a citerazenekar szeptemberben a Derkovitsban lépett fel.

Vajda Gábor és Bánné Oláh Márta a fellépés előtt.

A 30 éves Bokréta citerazenekar.
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Elengedhetetlen az emberszeretet

„Nem szeretem a szabályokat”- mondta
nevetve Zabosné Betti. A hivatásos fotós
portréképeit látva biztosan tudom, hogy
éppen ezért keresik meg olyan sokan
nők, férfiak és családok, mert különleges
és örök emlékekkel szeretnének gazdagodni. Felvételei szinte égnek az őszinte
érzelmektől. Betti az Ötórai tea rendezvénysorozat vendége volt a Derkovits
Művelődési Központban, mielőtt azonban örömkönnycseppekkel a szemében
köszöntötte az érdeklődőket, négyszemközt is beszélgettünk egy kicsit.
- Mindig is a portréfotózás érdekelt leginkább?
- Tizenkét évvel ezelőtt én is úgy kezdtem,
mint mindenki más: fűvel, fával, virággal,
lepkével. Aztán az egyik barátnőm - akivel
minden nap kutyát sétáltattunk - volt az,
aki egy idő után felváltotta a lepkéket. Tök

Zabosné Bettina

jó volt, egy idő után azon kaptuk magunkat, hogy kipakoltuk a ruhásszekrényeinket, mindig azzal játszottunk, hogy mit vegyen fel a képek kedvéért. Tulajdonképpen
mondhatjuk, hogy mindig is a portré világában mozogtam, hét éven át esküvőkön is
fényképeztem, de azt feladtam. Be kellett
látnom, hogy az utómunkázás miatt rengeteg időmet elveszi az „esküvőzés”, mióta
azzal felhagytam, többet foglalkozhatom a
családommal, a szakmai fejlődésemmel és
a kedvenc fotós irányaimmal: a női, férfi és
a családi portrézással.
- Hol sajátítottad el a fotózás elméleti részét?
- Évekkel ezelőtt szembejött velem egy lehetőség az interneten, a miskolci Szemere
Bertalan suli hirdetett még szabad helyeket
a fotográfus és fotótermék-kereskedő képzésre. Úgy voltam vele, hogy elvégeztem
már mindent, amit nem akarok csinálni,
úgyhogy teljesítem ezt is. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem igazán jártam
be az órákra, nem találtam érdekesnek ezt a
részét, helyette inkább fotóztam és dolgoztam. Ennek ellenére ötösre vizsgáztam, és
meghívást kaptam a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemre és a Kaposvári Egyetemre
is. Az előbbi rektora és az utóbbi dékánja
szintén a vizsgabizottság tagja volt, ők a
képeim láttán azt mondták, ki kell bontakoznom. Azok a felvételek is úgy készültek, hogy nem azt csináltam, amit egyébként kellett volna. Végül nem mentem
tovább felsőfokra, mert azon a nyáron tartottuk az esküvőnket, és nemsokára megérkezett a kislányunk is.
- Mai előadásod témája a portréfotó
pszichológiája. Miért éppen ezt a témát
emelted ki a szakmádból?
- Korán érdekelni kezdett a pszichológia. A
legkisebb öcsém nyolc évvel fiatalabb nálam, akkortájt kezdtem el fotózni, amikor ő
első osztályba ment. Magától értetődő volt

Rajzfilmünnep a könyvtárban
November 18. és 20. között kilencedik
alkalommal rendezik meg az Országos
Rajzfilmünnepet. Abaújkértől Zámolyig, megyénként 5-7 helyszín - köztük
a Hamvas Béla Városi Könyvtár - biztosítja a teljes kikapcsolódást kicsiknek és
nagyoknak.
Igazi örökzöld rajzfilmeket köszönhetünk a
Nemzeti Filmintézet Filmarchívumnak és a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnak (MTVA). Csatlakoztak az eseményhez a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem animációs tanszék (MOME Anim), az
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Vizuális Művészeti Intézetének és a Budapesti Metropolitan Egyetem Animáció és Média Design Tanszékének alkotóműhelyei.
Kiváltképp öröm, hogy évről évre egyre
több magyar animációs filmstúdió is részt
vesz alkotásaival az fesztiválon.
A Tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi

Könyvtár idén első alkalommal csatlakozik
a Rajzfilmünnephez, melyhez kapcsolódóan rajzpályázatot is hirdetett „Kedvenc
népmesehősöm” címmel.
November 18-án (péntek) 17.30 órakor felnőtteknek vetítenek kortárs magyar stúdiók
díjnyertes alkotásaiból. Látható lesz Tóth
Roland Istók című animációs filmje, melyben egy legenda kel életre, a Lugosi Béla
életét feldolgozó alkotás, a Bela, M. Tóth
Géza Oscar-nominált rövidfilmje, a Maestro, valamint Albert, Otthon és A kozmosz
nagykövetei animációk is.
November 19-én (szombat) 10.00 órára a
családokat várják a könyvtárba, ahol Bálint Ágnes születésének 100. évfordulója
alkalmából a műveiből készült rajzfilmválogatás lesz látható. Ki ne emlékezne a
Vizipók-csodapókra, Frakkra, esetleg a
Futrinka utca lakóira vagy Mazsola és Tádé
párosra. Az ingyenes vetítések mellett kísérőprogramként kifestők is várják a látogatókat.

A fotós mindig is a portré világában mozgott.

számomra, hogy segítsek neki a tanulásban.
Tulajdonképpen gyermekpszichológusnak
készültem, de tudtam, hogy nem lesz meg
hozzá az érettségi pontszámom, úgyhogy
hamar le is mondtam róla. Olyan makacs
voltam, hogy a pótfelvételire sem jelentkeztem, helyette elvégeztem a középfokú
kisgyermekgondozó-nevelő képzést is, de
egy percet sem dolgoztam ezen a területen.
A személyiségek típusai érdekelnek leginkább, fotózás közben ki is élhetem ez - irányú kíváncsiságomat - neveti el magát Betti.
- Melyik volt a legmeghökkentőbb portrézási élményed?
- Tavaly novemberben eljött hozzám egy
férfi, aki ajándékba kapott valakitől egy
fotózási alkalmat. Miközben kattogtattam a gépet, elmondta nekem azt is, hogy
pszichológushoz jár. Amikor befejeztük
a sorozatot, kijelentette, hogy jön két hét
múlva is, mert nagyon sokat nevetett, és
eltervezte, ha ez mindig így lesz, akkor inkább hozzám jár, mint a pszichológushoz.

Három hónapon át így is tett, februárig
kéthetente eljött hozzám, és addig nem kereste fel a szakembert. Azt mondta, hogy
a közös munkánk nemcsak kizökkentette a
komfortzónájából, hanem még önbizalmat
is adott neki. Nagyon megdöbbentem.
- Olyan, mintha belelátnál az emberek lelkébe. Mi a titkod?
- Észrevétlenül, de mindig megfigyelem,
hogyan érkezik meg hozzám első alkalommal stúdiófotózásra az ügyfél. Abból már
nagyjából le tudom szűrni, milyen személyiség lehet. Ez fontos, hiszen mindenkit
különbözőképpen kell megközelíteni attól
függően, hogy kinek milyen az alaptermészete. Ennek megfelelően nem mindegy,
kivel hogyan kommunikálok, úgy viselkedem minden egyes ügyféllel szemben,
ahogy nekik a legjobb. Fotózás közben
pedig beszélgetek velük, nem pedig instruálom őket. Ehhez a szakmához elengedhetetlen az emberszeretet.
Ördögh István
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Csillogó szemek
és mosoly

Városunk legkisebb mazsorettjei az elmúlt hétvégén második alkalommal vettek részt szakmai megmérettetésen a Hajdúnánási Országos Mazsorett Fesztiválon. Egy
pom-ponos és egy botos koreográfiával álltak színpadra
az I. korcsoportban. A MAFUMASZ zsűrije a látottakat
ezüst oklevél minősítéssel jutalmazta. Nem csak a lányok
szeme, hanem az ezüst is szépen csillog a Tiszaújvárosi
Gyermek Mazsorettek gyűjteményében.
Szép volt lányok, csak így tovább!

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
TÁJÉKOZTATÁSA
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy
2022. november 15-én (kedden) 16.30 órától
a kölcsönzőtéri szolgáltatások (könyvkölcsönzés,
internet)
rendezvény miatt szünetelnek.
Szíves megértésüket köszönjük!

A Tisza TV műsora
November 10., csütörtök
9:00 HétHatár: Bezár a szederkényi posta - Úszóedzések: érkezik a segítség - Rendkívüli ülés - Nyílt napok
a gimnáziumban - Konferencia az esélyegyenlőségért Covid és influenza - Zöldhulladék-szállítás - Véradás Szederkényi ősz

Érzelmi hullámvasúton
Érzéseket és érzelmeket megelevenítő produkciót vitt színpadra a Tiszaújvárosi Gimnasztráda csapata
a Derkovits Művelődési Központban.
A kétórás gálaműsor kezdete előtt Tiszaújváros önkormányzata nevében
Tokaji Edit önkormányzati képviselő
és az est házigazdája, Kis Gábor rádiós műsorvezető köszöntötte a nézőket. Előtte a csoport vezetőedzőjét,
Madár Évát kérdeztük az elmúlt időszakról, az előadásról és a jövőről.
- Mozgalmas évünk volt. Nyáron
részt vettünk a 13. Eurogym fesztiválon Svájcban, tizenhat ifi sportolónkkal képviseltük az országot. Az egy
picit elvett a gálára való felkészülési
időből, szeptember óta viszont már
maximálisan a mai műsor megvalósítására koncentráltunk. Az elmúlt
időszakban nagyon sok és sokféle
hatás ért mindannyiunkat, ezeket az
érzéseket különböző koreográfiákkal
mutatjuk be ma a színpadon. Egy igazi érzelmi hullámvasúton utazhatnak
majd velünk a nézők. Ami a jövőt illeti, küzdelmes versenyszezon vár ránk,
több hazai és nemzetközi megmérettetésen szeretnénk indulni. Egyről, az
amszterdami World Gymnaestradaról
azonban a magas költségek miatt le
kellett mondanunk. Jó hír azonban,
hogy szeptemberben bővül a csoport,
huszonöt új jelentkezőnk van, úgyhogy bizakodó vagyok - nyilatkozta
Madár Éva.
Ördögh István

Érzéseket, érzelmeket elevenítettek meg.

Jövőre bővül a csoport, 25 jelentkező van.

Országos hatodik a Brassai
A 2022. október 28-29-én megrendezett országos ötlet- és prototípusfejlesztő versenyen a Brassai
csapata az emóciós tálca fejlesztésével országos 6. helyezést ért el,
valamint elnyerte a legjobb előadó
különdíját is.

Az Óbudai Egyetem Székesfehérváron, a MOL sportcsarnokban rendezte meg a „Junior Engineers Camp
- HARMAN Hackathon” versenyt,
ahol 24 órás csapatmunka, odafigyelés, áramkörtervezés, programozás,
3D prototípusnyomtatás és összeszerelés várt azokra a fiatalokra, akik
részt vettek az első alkalommal meg-

9:15 Hétről-Hétre: Mit és mennyiért? - megváltozott vásárlási szokásaink - Továbbtanulás - Életre kelt érzések - 30 éves a Bokréta citerazenekar - Színház Határok
Nélkül: Csoportterápia - Labdarúgás - Kosárlabda
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

A KT Solar két tagja, Handa Éva Enikő és Alattyáni Ádám. Társuk, Németh Kristóf István betegség miatt hiányzott.

November 11. péntek
18:00 B4 Híradó
November 16. szerda
18:00 HétHatár: Ársapkák - 90. születésnap - Haltelepítés - Brassais sikerek - Év végi támogatás - Finisben a
népszámlálás - Téli gépek rajtra készen - Adományosztás Szederkényben
18:15 Hétről-Hétre: 470 emeletet futottak - A film:
Begyulladva - Játék a kastélyban - Komámasszony hol
a stukker?
November 17. csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Esélyegyenlőség

rendezett országos versenyen.
A döntőben 10 diákcsapatnak a gondolataikat és képzelőerejüket megmozgatva kellett teljesíteni a helyszínen bejelentett műszaki kihívást,
ötlet- és prototípus fejlesztésével.
A Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző
Iskola háromfős csapata, a KT Solar
egy emóciós tálcát készített. A fejlesztés alapja, hogy a vízmolekulák
reagálnak a környezetükre, így az
emóciós tálca a poharunkban lévő
folyadék változásán keresztül folyamatosan méri és detektálja hangulatunkat.
A csapat tagjai: Alattyáni Ádám, Handa Éva Enikő, Németh Kristóf István,
felkészítő tanáruk Handa László.
A készülék és az elmélet kipróbálására minden érdeklődőnek lehetőséget
biztosítunk 2022. november 15-én 16
órától a kihelyezett szülői értekezleten, ahol a továbbtanulási lehetőségek
mellett duális partnereink is bemutatkoznak, valamint nyílt műhelyekkel
várjuk az érdeklődőket.
Pázmándi Henriett
igazgató

Tiszaújváros képviselő-testülete májusban fogadta el
városunk öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
A program időarányos megvalósulását kétévente tekintik
át, szükség esetén felülvizsgálják, illetve módosítják.
A képviselő-testület döntése alapján minden évben
„Esélyegyenlőségi konferenciát” is rendeznek, amelyen
az érintett önkormányzati intézmények vezetői,
szakértők és a helyben működő civil szervezetek
képviselői vesznek részt.
A mostani, november 3-án tartott konferencián az elfogadott programot és annak intézkedési tervét, jogszabályi
hátterét, szerkezeti felépítését mutatták be, valamint beszéltek a beazonosított problémákról és ezek megoldási
javaslatairól.
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Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
November
14.
hétfő
15.
kedd
16.
szerda
17.
csütörtök

21.
hétfő

23.
szerda

2022. november

Helye

Központi Étterem

Ideje
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

Kazinczy-ház
(Hunyadi iskola)
Tiszaszederkény Idősek Klub
Kazinczy-ház
(Széchenyi iskola)
Kazinczy-ház
(Gondozóház)

Kinek a részére
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!

Élelmiszer és ruhaosztás

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a rászoruló roma családok részére
élelmiszercsomagot és ruhákat oszt 2022. november 12-én (szombaton) 10:00 órától, a
Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám alatt.
A nemzetiségi önkormányzat ezúton fejezi ki köszönetét a Baptista Szeretetszolgálatnak a felajánlott élelmiszercsomag adományért, valamint az MSZP B-A-Z Megyei
Területi Szövetség tiszaújvárosi szervezetének és nőtagozatának a felajánlott ruha adományért.
Farkas Sándor
elnök

Garázs Tiszaújvárosban
hosszútávra kiadó a vasútállomás mellett, térfigyelő kamerával és világítással ellátott
területen.
Érd: 70/600-9464

Szakképzett ápolónő
idősgondozást vállal
Tiszaújvárosban és környékén.
Érd.: 06-70/249-1644

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 Steinerné Vasvári Éva
kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő
2022. november 16-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET ÁLTAL ELSZÁLLÍTOTT
JÁRMŰ ÉRTÉKESÍTÉSE

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999.
évi LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó
szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-felügyelet által elszállított járművet ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 123–129.
§-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre kerülő jármű adatai
1./ Gyártmány: OPEL, típus: Zafira, forgalmi rendszáma:
A gépjármű üzemképtelen, forgalomból kivonva. A járművön előárverezési joga nincs
senkinek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet szabad licitálás követ. A
vételi ajánlat akkor érvényes, ha az legalább a licitküszöb összegével meghaladja az előzőleg tett vételi ajánlatot.
Jármű típusa
Becsérték
Biztosíték
Licitküszöb
OPEL Zafira
20.000.-Ft
2.000.-Ft
1.000.-Ft
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott
képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lap:
Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Beadási határideje, helye: 2022. november 28. 12:00 óráig, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Az árverés, ideje, helye: 2022. november 29. 09:00 óra, a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatalban.
Megtekintés: Előre egyeztetett időben. Érdeklődni lehet: Bazsó Gábor munkatársnál,
Tel: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@tujvaros.hu
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett
jármű elárverezését követően azonnal, a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni! Ha nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezdeni. Ha az
újabb árverezés során a járművet alacsonyabb áron vették meg, mint amennyit a fizetést
elmulasztó árverező ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles
megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével száll át az árverési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet köteles haladéktalanul
elszállítani!
Az árverésre kérjük, hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját!
Dr. Juhos Szabolcs
jegyző

Tisza úti vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja
2022. november 11. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető
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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
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Uszodabezárás, kompenzáció

Újabb kényszerintézkedésről döntött az önkormányzat. A megnövekedett energiaárak miatt a Deák
téri uszoda zárva lesz november
7-étől előreláthatóan február végéig.
Az uszodát távfűtéssel fűtik, aminek
az ára a technológiai és ipari miniszter rendelete alapján október 1-től
15-szörösére emelkedett, így a fűtési
szezonban 4,5 millió forint helyett
70 millió forint lenne. Az áram ára
háromszorosára emelkedett. Az ezek
következtében megemelkedett pályadíjak miatt sem a Mezőkövesdi
Tankerület, sem a bérlők nem tudják
igénybe venni az uszoda szolgáltatásit, így jelentős bevételtől esik el
az üzemeltető Sport-Park Kft. Mivel a nyár végi vihar a Sportcentrum
uszodájának tetejét megrongálta, így
átmenetileg a sportegyesületek is a
tanuszodában tartották az edzéseiket.
Most azonban nekik is más megoldást
kell keresniük.
- Nagyon érzékenyen érintett minket
ez a döntés - nyilatkozta lapunknak
Bardóczi Krisztián, a Tiszaújvárosi
Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület utánpótlás edzője. - Mi a novemberi időszakban költözünk be a
Sportcentrumba a sportolóinkkal. A
téli edzéstervben természetesen szerepel az úszás is, ami a csoportunknak
heti két alkalmat jelent. A kisebbekkel
ebben az időszakban már szárazföldi

Lehmann elveszett
Bermudán
TRIATLON. A világbajnoki széria versenysorozat
(WTCS) vasárnapi, bermudai állomásán nem jött ki a
lépés Lehmann Csongornak, a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub U23-as világbajnokának, aki a 39. helyen érkezett célba.
A brutálisan erős bermudai mezőnyben a korábbi világbajnok francia Vincent Luis nyert. A tokiói olimpia
7. helyezettje, Bicsák Bence volt a legjobb magyar, 8.
lett. A verseny nehézségére jellemző, hogy jó néhányan
idő előtt befejezték, köztük volt a spanyolok világbajnoka, Mario Mola is.

A triatlonistáknak minden nap van úszóedzésük.

edzéseket, illetve úszóedzéseket tartunk. Idén úgy gondoltuk, mivel a rezsiárak miatt az egyesületünk is nehéz
helyzetbe került, a nagyobb sportolóinkat is beköltöztetjük, és akkor teljesen le tudjuk zárni a csónakházunkat. Most azonban újabb megoldandó
helyzet elé kellett állnunk. Az uszoda
bezárása miatt meg kell oldanunk a
heti két úszást. Ez főleg a kezdő csoportnak fontos, hiszen ahhoz, hogy
versenyezhessenek tavasszal, úszóvizsgát kell tenniük. Most úgy néz ki,
hogy a mezőcsáti uszodában lesz erre
lehetőség. Bár ez többletköltséget
jelent majd mindenkinek, az egyesületnek és a szülőknek is, de most

A kezdő kajakosok úszóvizsgára készülnek.

Uszodakálvária

2022. július 1. A villamos energia díja közel a háromszorosára emelkedik.
2022. augusztus 22. Viharkár éri a Sportcentrum uszodájának tetejét. A biztosítóval és a szakemberekkel történő egyeztetések során megállapítják,
hogy az uszoda teljes tetőszerkezetét érinti a probléma. Az állagmegóváshoz
szükséges borítás elkészítésével párhuzamosan megkezdődnek a tetőszerkezet felújításához szükségek tervezési folyamatok. Az építési munkálatok
várhatóan 2023-ban kezdődhetnek el.
2022. szeptember 5. Megnyit a Deák téri uszoda az egyesületek, az oktatási
intézmények és az egyéb bérlők (úszásoktatás) részére.
2022. szeptember 17. A lakosság részéről is igénybe vehető a Deák téri uszoda.
2022. október 1. A technológiai és ipari miniszter rendelete alapján a hődíj
a 15-szörösére emelkedik.
2022. október 4. A Mezőkövesdi Tankerület arról tájékoztatja a Sport-Park
Kft.-t, hogy 2023. január 1-jétől nem kívánja igénybe venni a Deák téri
uszoda szolgáltatásait.
Megtörténik az önköltségi ár újrakalkulása, a pályabérleti díjak módosítása.
Állásfoglalást kérnek az uszoda felhasználóitól. A bérlők döntő többsége
nem tudja vállalni a megemelkedett bérleti díjakat. A Mezőkövesdi Tankerület módosítja korábbi igényét, 2022. november 1-jétől mondja le az uszodai
szolgáltatásokat. Az uszoda üzemeltetése így veszteséges, veszélyezteti a
Sport-Park Kft. likviditását.
2022. október 25. A tulajdonos, Tiszaújváros önkormányzata és az üzemeltető Sport-Park közös döntése alapján az uszoda november 7-étől a
2022/2023-as fűtési szezonban nem fogad vendégeket.
2022. november 3. A Sport-Park ügyvezetője tájékoztatja a sportért felelős
államtitkárt az uszoda időszakos bezárásáról.

egyelőre úgy tűnik a többség vállalja a beutaztatást és az alkalmankénti
plusz 1000 forintot is, ami havonta 8-10 ezer forintot jelent. Vannak
azonban olyanok, akik úgy döntöttek,
ebben a felállásban nem vállalják az
edzéseket és kérdéses, hogy azok a
szülők, akik most még azt mondják,
hogy megoldják, meddig teszik ezt
meg, meddig fog tartani a lelkesedés.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klubnak is át
kellett szerveznie az edzéseket.
- Minden sportolónkat érinti az
uszodabezárás, hiszen az úszás a
sportág része - mondta Lehmann Tibor,
a klub elnöke. - Jelenleg az utánpótlás
és az elit sportolók edzéslehetőségeit
tudjuk megoldani, ami körülbelül 60
főt jelent. A teljes edzésrendszerünket, időbeosztásunkat átalakítottuk
a rendelkezésre álló vízfelület függvényében. Mivel az úszóedzéseket
Mezőcsáton tartjuk, a logisztika miatt
tömbösítettük a csoportok edzéseit,
így is napi három, illetve két körben
mennek a versenyzőink Mezőcsátra. Ebben a klub mikrobuszán kívül
szülői és sportolói összefogás segített, akik beosztják egymás között a
szállítást. A klubnak plusz költséget
jelentenek az új pályabérletek, illetve a napi többszöri fuvar, de a szülők
költségei, és főleg az időráfordítása
is megnövekedett. A kialakult helyzet miatt elsősorban a legkisebb korosztályt féltem, akik még csak most
kezdtek bekapcsolódni a klub életébe.
Ők most sajnos egyelőre magukra
maradtak.
A város vezetése folyamatosan keresi
a megoldásokat. Felvették a kapcsolatot a sportért felelős államtitkársággal
is.
- Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy
Mezőcsáton tulajdonképpen az állam
tartja fent az uszodát, nem pedig
az önkormányzat. Azt javasolták,
hogy elsősorban a triatlonosokat, a
kajak-kenusokat, illetve a nagyon
tehetséges úszót, Bagi Zoltánt fogadja
Mezőcsát - tudtuk meg dr. Fülöp
György polgármestertől. - A város
önkormányzatának annyi feladata
van, hogy ehhez biztosítson anyagi
kompenzációt, amiről a november
24-i testületi ülésen döntünk, hogy ne a
szülőkre háruljon a plusz anyagi teher.
Tudom, hogy ez kellemetlenségekkel
jár, de abban reménykedem, hogy az
elkövetkező időszakban a tárgyalások
eredményre vezetnek, és hamarosan
meg tudjuk nyitni a sportuszodát.
Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy
gépészeti felújításokra ott is szükség
lesz, hiszen egy több mint három
évtizedes uszodáról beszélünk.
ema

- A kétkörös, összesen 1500 méteres úszás során az első
körben hárman elúsztak, Csongor 17 mp hátránnyal ugrott a vízbe a második körre a későbbi győztes Luis után
- fogalmazott a versenyt követően Lehmann Tibor, a TTK
elnök-vezetőedzője. - A második körben az ő vezetésével
egy kisebb csoport felúszott, így az élen 8-10 fő kezdte
meg a 40 km-es kerékpározást, míg utánuk folyamatosan
jöttek ki a többiek a vízből. Luis és edzéstársa, a portugál
Vilaca irányításával őrült tempóban szöktek az üldözőktől,
akiket többek között az olimpiai bajnok norvég Blummenfelt „szedett” össze. A kerékpárpálya körről-körre durva
emelkedőivel, az erős oldalszéllel extra kemény kihívást
okozott. A rendkívül intenzív menés okozta Csongor vesztét is a 3. körben, amikor leszakadt a 8 fős szökevény
bolyról, és már nem tudott regenerálódni, visszazárkózni
a kerékpározás során. Így néhány kört az üldöző bolyban
töltött, ahol szintén sűrűn akcióztak. Végül egyedül fejezte be a kerékpározást, majd becsületből lefutotta a 10
km-t és a 39. helyen érkezett célba. Furcsán hangzik, de
talán szerencsésebb lett volna lassabban úszni, és a nagy
bolyban kerékpározni, a verseny azonban már csak ilyen.
Csongor sem gép, egy idősebb sportolóval is előfordulnak hasonló hullámvölgyek, különösen igaz ez egy 23
éves fiatal versenyzőre. Ezzel együtt a teljes szezont kell
néznünk, ahol rendkívül egyenletes teljesítményt nyújtott.
A legfőbb célunk a 2024-es párizsi ötkarikás játékok. Az
olimpiai kvalifikációs listán a 9. helyen áll, a világranglistán pedig a 13., ami óriási előrelépés tőle egy év alatt.
Csongor Bermudával a tervek szerint befejezte a szezont,
3 hét pihenés után pedig kezdjük a felkészülést a kvalifikáció legfontosabb évére, 2023-ra.
SZIS

Csongi becsületből lefutotta a 10 kilométert.

A Sportcentrum eseményei
November 11. (péntek)

Kosárlabda
16.00 Phoenix KK - Nyírpazony U14 bajnoki mérkőzés
Edzőterem
November 12. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FCT - Sényő U15 bajnoki mérkőzés
Füves pálya
10.00 Bozsik Torna U11 csapatok részére
Füves pálya, Műfüves pálya
12.00 FCT - Cegléd U16 bajnoki mérkőzés
Füves pálya
November 13. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik fesztivál U7, U9 csapatok részére
Füves pálya, Műfüves pálya
Sakk
10.00 TSC - Szirmabesenyő bajnoki mérkőzés
Zászlósterem

2022. november 10.

Letargia után okos játék, győzelem
KOSÁRLABDA. November 2-án, szerdán a Pénzügyőr ellen lejátszotta második idegenbeli mérkőzését a Phoenix,
melyen elszenvedte második vereségét
is. Pénteken a Hódmezővásárhely látogatott Tiszaújvárosba és a kedvezőtlen
előjelek ellenére remek játékkal tizenkilenc pontos győzelmet aratott az Újváros.
Pénzügyőr - Phoenix KK
73-59
(23-17, 20-14, 15-13, 15-15)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:
Steve Rosemond (27/12), Bán Tibor
(10/3), Lakatos Péter (8), Rákosi Kornél
(3/3), Victor Kelechi (-). Csere: Taskó István (-), Orliczki Bence (3), Molnár Bence
(4), Kovács Zoltán (4), Gaál Bence (-). Vezetőedző: Lekli József.
Álmosan kezdett a Phoenix a Pénzügyőr
már hat egységnél járt, amikor megérkeztek az első tiszaújvárosi találatok, ám a
vendéglátó ismét ellépett, az első negyedet 6 pontos hátránnyal zárta a Phoenix. A
második etap sem hozta meg az újvárosiak lendületét, dobásaik java része lepattant
a gyűrűről, így csak annyit tudtak elérni,
hogy a különbség 10 pont körül maradjon.
A Phoenix már-már szokásos feltámadása
elmaradt, helyette elérte, majd meg is haladta hátránya a 20 pontos határt. Láthatóan egyre inkább növekedett a feszültség a
fiúkban, így a hibák is szaporodtak, ennek
ellenére a záró etapban többször felcsillant
a remény. Hatalmas küzdéssel előbb 12, később 11 pontra is csökkent a hátrány, ám a
lélektani tízes határt nem sikerült átlépni.

Dr. Bagi Melinda: Nagyon szépen köszönök a Pénzügyőr Sportegyesületnek mindent!
Lekli József: Nem tudok most gratulálni a
csapatomnak. A PSE nagyon jól kezdett,
agresszívan védekezett, mi pedig nagyon
álmosan kezdtünk. Eddig egy idegenbeli
mérkőzésünk volt - a Dávid Kornél ellen
-, ott is kijöttek ugyanezek a hibák, de ott
a mázlifaktor nekünk kedvezett, és akkor
sikerült behúzni a mérkőzést. Ez most nem
sikerült. Jobban össze kell magunkat szednünk fejben, főleg támadásban.
Phoenix KK - Bodrogi Bau VK
82-63
(22-19, 21-13, 17-14, 22-17)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:
Steve Rosemond (24/15), Bán Tibor
(11/9), Lakatos Péter (14), Rákosi Kornél
(10/6), Victor Kelechi (8). Csere: Tanyi
Antal Áron (-), Taskó István (-), Orliczki
Bence (2), Molnár Bence (9/3), Kovács
Zoltán (4). Vezetőedző: Lekli József.
Az elejétől pörgős és parázs hangulatú találkozó a vendégek triplájával startolt, ám
a Phoenix felzárkózott. Percekig fej-fej
mellett haladtak a csapatok, de Bán és Rosemond hármasainak köszönhetően a hazaiak zárták előnnyel a szakaszt.
A Vásárhely egyenlítési kísérletét Lakatos
két közelije akasztotta meg a második etap
elején, majd Molnár és Kelechi kosaraival
5 pontra nőtt az előny. Hosszú gólszünet
következett, amit egy Rosemond-tripla tört
meg, majd Kelechi kettesével 10 pontos
lett a vezetés. A félidő végjátékában a Kovács-Rosemond-Lakatos trió 11 egységes
előnyt dobott össze.
Bár Rosemond és Bán találataival ideig-
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Lendületesen és okosan játszott a Phoenix.

lenesen tovább nőtt az előny, a harmadik
etap első fele a Vásárhelyé volt. Jókor érkeztek Bán és Rosemond újabb triplái, de
a vendégek még egyszer feljöttek 8 pontra,
ezúttal Molnár és Kelechi dupláival lépett
el ismét 14 pontra a Phoenix.
Küzdelmes volt a záró felvonás is. A vásárhelyiek nem adták fel, többször is eredményesek voltak, ám szerencsére mindig
megvoltak a tiszaújvárosi válaszok. A
vendégek még feljöttek egyszer 13 pontra, de a végjátékban Orliczki, Lakatos és
Rosemond találataival szép végeredmény
alakult ki.
Lekli József: Először is gratulálok a csapatomnak! Óriásit játszottunk, szerintem a

szezon eddigi legjobb mérkőzését mutatta
most a társaság, támadásban is, védekezésben is. Sikerült kijönnünk egy nap alatt
abból a letargikus állapotból, amit szerdán
mutattunk, bízom benne, hogy ez elég önbizalmat ad, és idegenben is tudunk koncentráltan és ugyanilyen okosan játszani,
mint a mai napon.
Kalinic Slobodan: Gratulálni szeretnék a
Tiszaújváros csapatának, nagyon jó energiával játszottak, végig kontrollálták a
mérkőzést. Rossz dobószázalékot produkáltunk sajnos a mai mérkőzésen, és nem
sikerült azt az energiát hozni, ami szükséges lett volna a győzelemhez.

Tovább tart az újvárosi vesszőfutás
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjának 16. fordulójában a DEAC
együttesét látta vendégül a Termálfürdő
FC Tiszaújváros. A kék-sárgák már az
első félidőben hátrányba kerültek és ismét vereséggel zárták a játéknapot.
A mérkőzés előtt nem volt irigylésre méltó helyzetben a tiszaújvárosi tréner, Vitelki
Zoltán, ugyanis eltiltások és sérülések miatt többen nem álltak rendelkezésére, ami
alaposan megnehezítette a dolgát az összeállítás során. A DEAC a legutóbbi fordulóban győzni tudott, a kék-sárgák viszont
október 2-án a Sényő elleni idegenbeli találkozón ízlelhették meg a győzelem ízét,
de hazai pályán még ennél is régebben,
augusztus 17-én nyertek a Hatvan ellen.
Az utolsó előtti helyen tanyázó együttes
vendége a forduló előtt a 7. helyen állt, így
esélyesebbnek számított. Kezdés előtt az
egyesület elnöksége Gelsi Lászlót köszöntötte, aki a múlt héten Körösladányban
100. alkalommal lépett pályára tiszaújvárosi színekben.
A találkozó első szakaszában a Debrecen
többet birtokolta a labdát és veszélyes
helyzeteket alakított ki a hazai kapu előtt.
Az első lehetőség a 12. percben adódott a
DEAC előtt. Sándor T. 20 méterről lövésre
szánta el magát, ám a kapufa ekkor még
megmentette a góltól a vendéglátókat. A
hazaiak részéről 2 perccel később Tóth
B. vette célba a debreceni kaput, ám éles
szögből leadott löketét Ratku könnyedén
hárította. A 16. percben megszerezték a
vezetést a hajdúságiak. Sándor T. szögletét követően röviden mentettek a védők, a
labda Kónya elé került, akinek 16 méterről megeresztett lövése két hazai játékoson
irányt változtatva a hálóban kötött ki, 0-1.
A félidő derekán még volt egy helyzete a

vendégeknek, de Lakatos fejesénél Tóth
Cs. hárított.
A második játékrészben a Tiszaújváros
legnagyobb helyzetét Nagy D. puskázta
el, aki 20 méterről nem találta el a kaput.
A mérkőzés ezután lassan csordogált, a
DEAC ezzel az eredménnyel elégedett
volt, az újvárosiak pedig nem tudtak veszélyes helyzetet kialakítani. A 86. percben
aztán jött a kegyelemdöfés. Sándor T. szabadrúgását Újvárosi csúsztatta tovább és a
labdát végül a kapu előtt ólálkodó Lakatos
fejelte 1 méterről a hálóba, 0-2. A hátralévő
időszakban már újabb gól nem esett, így a
Tiszaújváros újból pont nélkül maradt. A
sárga-kékek továbbra is a 19. helyen szerénykednek 11 pontjukkal, és legközelebb
november 13-án, vasárnap a listavezető
BVSC-Zugló otthonában lépnek pályára.
Tiszaújváros - DEAC
0-2 (0-1)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Horváth M.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.
(Galambvári) - Bocsi (Gönczi), Tóth B.,
Jacsó (Illés), Lehóczki, Gelsi, Bussy (Vitelki B.), Lőrincz P., Nagy D., Páll (Erős),
Valkay. Edző: Vitelki Zoltán.
DEAC: Ratku - Kónya, Sándor T. (Papp
F.), Trencsényi (Kerekes), Korhut, Bényei (Jankelic), Szabó L. (Dari), Al-Sheraji (Aranyos), Soltész, Lakatos, Újvárosi.
Edző: Sándor Tamás.
Vitelki Zoltán: Az első félidőben azt láttam, hogy kislányok játszanak a csapatomban. A szünetben sokkal agresszívabb játékot kértem, valamint azt, hogy nagyobb
önbizalommal és hittel futballozzanak. A
második játékrész már jobban nézett ki,
voltak olyan periódusok, amikor tudtunk
építkezni. De most is belestünk abba a hibába, hogy hátul gólt kaptunk és elől nem
sikerült a gólszerzés. A következő négy
mérkőzésen nagyon oda kell tenni magun-

kat. Most nem szabad lógatni a fejünket,
hanem menni kell tovább. Véleményem
szerint a játéktudás megvan, itt most a hit
kell, ami jelen helyzetben a legfontosabb.
Sándor Tamás: Az első félidőben több
olyan lehetőségünk volt, amelyekből gólokat tudtunk volna szerezni. Ezen a mérkőzésen sem kaptunk gólt, bízom benne,
hogy az idén még hátralévő 4 fordulóban
ezt még tovább is tudjuk folytatni.
További eredmények:
Békéscsaba - BKV Előre 2-2
DVTK II. - Putnok 2-2
Vasas II. - Tiszafüred 2-3
DVSC II. - Sényő 5-2
Füzesgyarmat - Karcag 1-1
Hatvan - Jászberény 2-1
Kisvárda II. - Körösladány 1-1
Pénzügyőr - Zugló 0-1
Eger - Hajdúszoboszló 2-0
Brézai

Vitelki Zoltán: Most nem szabad lógatni a
fejünket, hanem menni kell tovább.

Az NB III. Keleti csoport állása
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6
7
6
5
5
4
4
3
2

4
3
1
3
6
2
2
2
3
2
5
5
1
2
4
3
3
3
2
2

0
4
6
5
3
6
6
6
6
7
5
5
8
8
7
8
9
9
11
12

37-7
25-18
27-14
21-22
27-18
24-20
21-17
31-28
29-29
28-30
23-21
22-23
24-28
20-26
24-18
39-29
19-31
19-34
16-39
26-50

40
30
28
27
27
26
26
26
24
23
23
23
22
20
19
18
15
15
11
8

12. � Ünnep

2022. november 10.

