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Járványügy
A kormány március 1-jéig meghosszabbította a november óta 
érvényben lévő korlátozásokat, a szakemberek azt mondják, 
hogy bármilyen enyhítés újabb hullámhoz, szigorításokhoz 
vezetne. A megoldást az oltás jelenti, melyet az egészségügyi 
dolgozók, az idősotthonok lakói már megkaptak. Mától azok-
nak az időseknek a vakcinázása is megkezdődik, akik regiszt-
ráltak az oltásra. 

A szerdai adatok alapján újabb 1048 fővel nőtt a beazonosí-
tott fertőzöttek száma hazánkban, elhunyt 83 beteg, az aktív 
fertőzöttek száma 85.313 főre csökkent. 

A prevenciós bizottság hétfői ülésén a fő téma a vakcinázás 
és az oltópontok kialakítása volt. Az aktuális adatok bizako-
dásra adnak okot, hisz városunkban egy hét alatt egy koro-
navírussal fertőzött beteget regisztráltak a hatóságok, 11-en 
meggyógyultak, az aktív esetek száma 8 fő. 

Újraindult az egynapos sebészet
Novemberben leállt az egynapos sebé-
szet a Tiszaújváros Városi Rendelőin-
tézetben, a koronavírus-fertőzések mi-
att három hónapig nem voltak műté-
tek. Az ellátás a napokban indult újra. 

Hetvennyolc műtét maradt el 2020 utolsó 
két hónapjában az egynapos sebészeten. 
Szemműtéteket, visszérműtéteket, kézse-
bészeti beavatkozásokat kellett elhalasz-
tani. A héten az egynapos sebészet újra 
kinyitotta kapuit, újraindultak a sebészeti 
beavatkozások. Ezt megelőzően azonban 
nagyon sok feladat torlódott fel. 
- November 6-án volt az utolsó műté-
tes napunk, az előjegyzett betegek mint-
egy 80 százaléka szürkehályog-mű-
tétre vár - mondta el lapunk kérdésé-
re Mézes Erzsébet, a Tiszaújváros Vá-
rosi Rendelőintézet esetmenedzsere, ve-
zetőápoló helyettese. - Nagyon sok te-
endőnk van most, a betegekkel felvesz-
szük a kapcsolatot, egyeztetjük a várha-
tó időpontot, megbeszéljük, hogy szeret-

nék-e újra a műtétet, átbeszéljük a házi-
orvossal, hogy szükséges-e újabb kivizs-
gálás, valamilyen laborvizsgálat a mű-
tét előtt. Mindehhez rengeteg dokumen-
táció is társul. Tizennégy műtétes napot 
kell leegyeztetni az orvosokkal, betegek-

kel, a jövő héten és azt követően is min-
den napra tervezünk műtéteket, hogy az 
elmaradtakat pótolni tudjuk. 
Az első műtétes nap már szerdán lezaj-
lott, hét betegen végezték el a szürkehá-
lyog-műtétet.

Tizenegyezer adag 
étel ebédre

A közétkeztetés rendszerét is átalakította a koronavírus-jár-
vány. A szociális étkeztetésben résztvevőknek minden nap 
házhoz viszik az ebédet. Januárban 11 ezer adag ételt szál-
lítottak ki. 

Naponta 600-650 adag ételt szállítanak házhoz a Központi Étte-
rem konyhájáról, korábban egy autó vitte az ebédet, ez a mosta-
ni helyzetben lehetetlen lenne. 
- A TIK üzemeltetésében ezen kívül még két gépjármű van, 
mindkettőnek be kellett állnia a kiszállításba - mondta Mol-
nárné Tóth Anita, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont igazgatója. - Ez még mindig kevés lett volna, így segítsé-
get kértünk a társintézményektől, gazdasági társaságoktól. A Ti-
szaSzolg 2004 Kft. autóval segített, a Tiszaújvárosi Művelődé-
si Központ és Városi Könyvtár kollégái pedig a kiszállításban 
vesznek részt. Így most hat autó tizennégy emberrel szállítja ki 
az ételeket. A kiszállítás reggel 9 órakor kezdődik, délre minden 
jogosult megkapja a meleg ebédet. 

Nyilvánosak 
a vagyonnyilatkozatok

A törvényi előírásoknak megfelelő-
en Tiszaújváros honlapján már megte-
kinthetők a képviselő-testület tagjainak 
2021. évi vagyonnyilatkozatai. Elérhe-
tőségük: tiszaujvaros.hu/Önkormány-
zat/Önkormányzati tájékoztató rend-
szer/Képviselők 

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, il-
letve Tiszaújváros Város Önkormányzata 
egy átfogó számvevőszéki vizsgálat alap-
ján elismerésben részesült példaértékű 
működéséért.
Az Állami Számvevőszék első alkalom-
mal értékelte egyidejűleg az összes ma-
gyarországi önkormányzat és hivatala-
ik integritását - korrupció elleni védettsé-
gét -, illetve a működést meghatározó lé-
nyeges szabályozási környezetük kialakí-
tását. 
A 3197 önkormányzatot és 1284 önkor-
mányzati hivatalt érintő rendszerszin-
tű értékelés során a tiszaújvárosi önkor-
mányzat és a polgármesteri hivatal 5-ös 
osztályzatot kapott. Ez gyakorlatilag azt 

jelenti, hogy a korrupció elleni védettség 
szempontjából a legeredményesebb, ala-
csony kockázatú önkormányzatok közé 
tartozik. Az ÁSZ jelentése sem a polgár-
mesterre, sem a hivatali szervezetre nem 
tartalmaz elmarasztaló megállapítást.
Dr. Fülöp György polgármester így kom-
mentálta a jelentést:
- Ezúton is szeretnék köszönetet monda-
ni valamennyi munkatársamnak, akik nap 
mint nap azért dolgoznak, hogy a polgár-
mesteri hivatal és az önkormányzat ilyen 
magas színvonalon működhessen.
A Borsod megyei településekre vonatko-
zó jelentést teljes terjedelmében az alábbi 
linken tekinthető meg: https://www.asz.
hu/.../files/jelentes/2021/21009.pdf...

A szociális szféra után az idősek következnek

Védettek vagyunk a korrupció ellen
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Az egészségügyben dolgozók után a szociális szférában is elkezdték az oltást. Cikkünk a 3. oldalon. 

Februárban újraindult az ellátás. 

Hat autóval tizennégyen viszik házhoz az ebédet. 
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett Édesapánk
TóTh BerTalan

a Tiszai Erőmű volt dolgozója
búcsúztatásán megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 

együttérző szavaikkal gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Üveges gáBor 
a TVK egykori dolgozója

(Tiszaújváros, Mátyás király út 18. II/12 alatti lakos)
2021. január 25-én 67 éves korában elhunyt.

Felejthetetlen halottunktól február 05-én 
11 órakor veszünk búcsút

a tiszaújvárosi altemplomban.
Gyászoló családja

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.
Február 3-án, szerdán Szent Balázs püspök és vértanú ünnepén 
és február 7-én vasárnap a szentmise után Balázs-áldás lesz.
Február 7. a hónap első vasárnapja, gyermekmise lesz, a gyer-
mekek hozzák el az ellenőrzőjüket megáldásra.
Február 11. a lourdes-i Boldogságos Szűz Mária ünnepe, be-
tegek világnapja.
A járványra való tekintettel a betegek kenetének közösségi ki-
szolgáltatása azon a napon elmarad, egy későbbi időpontban (a 
járvány elmúltával) kerül sor rá. Február 3-ától 11-éig minden 
szentmise után közösen imádkozunk a betegekért.
Akik 2021-ben házasságot szeretnének kötni, azok február 28-
áig jelezzék a plébánián.
Első áldozásra és bérmálkozásra készülők szüleit kérem, a va-
sárnapi szentmisére gyermekeiket kísérjék el, illetve buzdítsák 
a részvételre. Mivel egyelőre templomi felkészítő nem lehet-
séges, ezért a szentmise rendszeres látogatása jelzi a Szentsé-
gek felvételének szándékát!
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kel-
lő távolság megtartását.
A vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a meg-
betegedett, köhögő, tüsszögő ember jelenti. Fontos megelőző 
intézkedés, hogy a szentmiséken és közösségi alkalmakon a 
fenti tüneteket nem mutató személy vegyen részt. 
További információk a www.tiszaujvarosiplebania.hu honla-
pon találhatók.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA 
Hétfő – Zárva
Kedd – Vasárnap: 09.00 –18.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Plébániairoda nyitvatartása: a vírushelyzet miatt az irodában 
csak ügyeletet tartunk.
Kedd, szerda: 10.00-11.00. csütörtök, péntek: 16.00-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102

Görögkatolikus
Pénteken 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Halottak szom-
batja következik: 11.00 Szent Liturgia, pannichida. 17.00 ve-
csernye. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Li-
turgia. Kedden 7.50 Szent Liturgia.

Református
Istentiszteleteinket a megszokott rendben és időben templo-
mainkban tartjuk, továbbá a városi alkalmat élőben is közvetít-
jük youtube csatornánkon (Tiszaújvárosi Református Egyház-
község néven kereshető), amely facebook oldalunkról is köz-
vetlen elérhető.
A kormány hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, 
így az előírt higiéniai és biztonsági szabályok szigorú betartá-
sára kérjük a Testvéreket.
Tiszaszederkény:
• Úrnapi istentisztelet 2021. február 7-én, vasárnap 10 órakor.
Tiszaújváros:
• Úrnapi istentisztelet 2021. február 7-én, vasárnap 11 órakor.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Konfirmációi felkészítő (ifjúsági istentisztelet) - 2021. február 
7-én, vasárnap 15 órakor a városi templomban

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség mi-
att jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógy-
szertári ügyeleti/készenléti szolgálatot február 8-ig (vasárna-
pig) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd február 9-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 

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

Letartóztatták a dílereket 

Egy nőt és három férfit hallgattak ki a nyomozók gyanúsí-
tottként, akik közül két férfinek elrendelte letartóztatását a 
bíróság.

A nyomozás adatai szerint Tiszaújvárost és a környező települé-
seket látta el droggal az a két férfi, akiket a rendőrök január 26-
án elfogtak.
A férfiak egyikének egy tiszaújvárosi lakásban a hozzátartozójá-
nál volt a lerakata. Az elfogást követően itt élettársa, egy 35 éves 
nő megpróbálta a rendőrök elől a drogot és a porciózáshoz szük-
séges kellékeket az alagsorban elrejteni. A nyomozók azonban 
megtalálták és lefoglalták az anyagokat.
Az eset kapcsán egy 25 és egy 40 éves férfit kábítószer-kereske-
delem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hall-
gattak ki gyanúsítottként a nyomozók. 

A gyanúsítottakkal szemben kábítószer-kereskedelem miatt in-
dult eljárás. A cselekmény miatt akár 8 évig terjedő szabadság-
vesztés is kiszabható, ezért tartani kell attól, hogy a gyanúsítot-
tak a büntetéstől tartva a hatóságok elől megszöknének, elrej-
tőznének. Az is feltehető, hogy szabadlábon hagyásuk esetén az 
eljárás eredményességét a tanúk befolyásolásával veszélyeztet-
nék. Mindezek miatt a bíróság egy hónapra elrendelte a két gya-
núsított letartóztatását.
Az ügyben bűnpártolás vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt hallgatták ki a letartóztatásban lévő egyik férfi élet-
társát, míg egy másik férfit kábítószer birtoklásával gyanúsíta-
nak a nyomozók.
Az ügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Felderítő Osztálya folytat eljárást, melyben több nagy 
értékű járművet is lefoglaltak.

police.hu, miskolcitörvényszék.hu

Kaffkások figyelmébe
Kedves Klubtársaink!
Optimizmussal telve értesítünk Benneteket, hogy a 2021. évi  
beiratkozás és tagdíjfizetés februárban csütörtöki napokon 
9-11 óráig lehetséges a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesüle-
tében. Várunk szeretettel minden régi és új tagot:

Kaffka Margit Pedagógus Klub
 vezetősége

A Krónika  elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

web: kronika.tiszatv.hu

Barát
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik februári soro-
zatunk. A megfejtéseket  a hónap végén egy-
ben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu 
címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, 
Szent István út 16. címre.
A januári megfejtések: Késlekedésben a ve-
szedelem. Többet ér egy szemtanú, mint tíz 
fültanú. Hiába kérsz oltalmat attól, akitől 
büntetést érdemelsz. 

2. � Sokféle 2021. február 4.



A szociális szféra után az idősek következnek
Az oltási terv második szakaszához érkez-
tünk. Az egészségügyben dolgozók után a 
szociális szférát is elkezdték oltani, nem csak 
a dolgozókat, az ellátottakat is. Csütörtökön 
az Ezüsthíd Gondozóházban és Idősek Ott-
honában kapták meg a vakcinát, szombaton 
pedig a hajléktalanszálló lakói és dolgozói  is 
sorra kerültek. Ezen a héten pedig elindul a 
regisztrált idősek oltása is.

Oltás a szociális ágazatban

A gondozóház lakóinak többsége kérte és orvo-
si vizsgálat után meg is kapta a vakcinát, csak-
úgy mint az idősekkel dolgozók is.  
- Első körben, még amikor a koronavírus vé-
dőoltásról hallottam, én is bizonytalan voltam, 
aztán  egyre több információ jutott a birtokom-
ba orvosoktól, hiteles forrásokból - nyilatkoz-
ta lapunknak Sütő Sándorné, az Ezüsthíd Gon-
dozóház szociális munkatársa.- Elgondolkod-
tam azon, hogy mégis fontos lehet ez az oltás. 
Nem saját magam miatt, hanem a családtagja-
im védelme érdekében, illetve a munkám mi-

att is fontosnak tartom, mivel idős, veszélyez-
tetett korosztályban lévő emberek között dol-
gozom. Az oltás után egy pár napig érzékeny 
volt a karom, de ezen kívül semmilyen más tü-
netem nem volt.
A szociális dolgozóknak és az ellátottaknak 
sem kellett regisztrálni az oltásra, csak jelent-
kezniük kellett. 
- A lakók nagy többsége kérte és meg is kapta 
az oltást - folytatta Sütő Sándorné. - Nekik kü-
lönösen fontos, mert elsősorban a saját egész-
ségüket védik vele. Minél hamarabb kiala-
kul náluk a védettség, annál hamarabb ki tud-
nak jönni a gondozóházból levegőzni, sétálni 
vagy fogadhatnak látogatókat is. Ez az izolált 
élet nagyon megviseli őket. Az elmúlt év során 
nagyon keveset találkozhattak a családtagjaik-
kal, szeretteikkel. Bármennyire is igyekszünk 
és próbáljuk lekötni a figyelmüket, a családot 
nem tudjuk pótolni. 
A hajléktalanszálló dolgozói és lakói is meg-
kapták az első koronavírus elleni oltást. Őket 
is, csakúgy mint az Ezüsthíd dolgozóit és ellá-
tottjait Pfizer vakcinával oltották.  
- Az oltás helyén enyhe fájdalom jelentkezhet, 
inkább csak este, esetleg hőemelkedés, láz, fej-

fájás, gyengeség előfordulhat átmenetileg egy-
két napra - tájékoztatott Dr. Szabó-Maák Sán-
dor házorvos. - Különösebb tünet eddig még 
nem fordult elő. Ha minden rendben van, há-
rom hét múlva kell megismételni az oltást a tel-
jes védettség eléréséért.

Az időseknél kezdődik 
a lakossági oltás

A hétvégén kezdődik azon nyolcvan év feletti-
ek beoltása, akik regisztráltak. A háziorvos ér-
tesíti őket, hogy mikor és hová kell menniük.   
- Alapvetően optimista vagyok - mondta Dr. 
Fehér Csabáné, aki koránál fogva a veszélyez-
tetettek közé tartozik. -  Én nagyon bízom az 
embertársaimban, a szolidaritásba és persze na-
gyon bízom az oltóanyagban is. Nekem mind-
egy, hogy honnan jön az oltóanyag, nem hi-
szem, hogy bárki is rosszat akarna a másiknak. 
Természetesen jelentkeztem az oltásra, de még 
nem kaptam értesítést.
A regisztrációhoz név, lakcím, életkor, TAJ 
kártyaszám, email cím és a telefonszám is kell. 
Ezek az adatok szükségesek a visszajelzés-
hez, hogy mikor és hol kaphatják meg az oltást. 
Az, hogy ki hová megy az oltásért, ahhoz több 
szempontot is figyelembe kell venni. 
- Három csoportba kell sorolnunk az idős em-
bereket - tudtuk meg Dr. Iszlai Zoltán házior-
vostól. - Az első csoportba azok tartoznak, akik 
olyan fizikai állapotban vannak, hogy be tud-
nak jönni a rendelőbe vizsgálatra, és itt meg-
kapják az oltást, amit egy félórás megfigyelés 
követ. Tehát ki kell ülniük a váróterembe, és 
csak akkor engedhetjük el őket, ha a harminc 
perc lejárta után semmilyen tünet nem jelentke-
zik. Aztán vannak azok az idős emberek, akik 
az állapotuk miatt nem tudják elhagyni az ott-
honukat, vagy ágyhoz kötött betegek. Ezekben 
az esetekben mérlegelnünk kell, hogy hogyan 
kapják meg az oltást. Vagy mi megyünk el hoz-
zájuk és az otthonukban kapják meg a vakci-
nát, természetesen ebben az esetben is az oltás 

után fél óráig meg kell őket figyelnünk, vagy 
betegszállító segítségével a legközelebbi oltó-
pontra szállíttatjuk, ami jelen esetben Miskol-
con van. Azt mindenképpen szeretném elmon-
dani, hogy akik itt, a rendelőnkben vagy az ott-
honukban kapják meg az oltást, ők Moderna 
vakcinát kapnak, akiket az oltóponton oltanak 
ők pedig a Pfizert.
- Vannak olyan idős emberek, akik bár kérték az 
oltást, nem kaphatják meg?
- Természetesen. Súlyos immunológiai és aller-
giás betegek esetében kizárt ez a lehetőség, il-
letve vannak olyan krónikus betegségben szen-
vedők is, akiknek a betegségeik kombinációi-
ból adódóan elgondolkodtató, hogy bele mer-
jünk-e vágni egy vakcinálási folyamatba.

Lesz oltópont Tiszaújvárosban

- Ez már a következő fázis lesz - folytatta Dr. 
Iszlai Zoltán. - Ahogy haladunk előre az időben, 
a veszélyeztetett korosztály után következhet a 
tömeges oltás. Ehhez viszont már egy nagyobb 
oltópontot kell kialakítani. Amíg a mostani be-
osztás szerint 10-15 idős embert tudunk beolta-
ni naponta, addig a fiatalabb korosztályok ese-
tében már akár 80-100 főt is tudunk vakcinál-
ni naponta.  Bár még folynak az egyeztetések, 
jelen állás szerint két oltópont megnyitása van 
tervben Tiszaújvárosban. Egyet itt a rendelő-
intézetben szeretnénk elhelyezni, de a konk-
rét helye még nincs meg, a másikat pedig kint 
a termálfürdőnél a fiziko- és a balneoterápiás 
részlegen.  
 ema
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Pfizer vakcinával oltottak.

A termálfürdő fiziko- és balneoterápiás részlegén is lesz oltópont. 

Dr. Iszlai Zoltán felelős az oltópontok kialakításáért.

A hajléktalanszálló tizenöt lakója jelentkezett oltásra.

„A fiatalabb korosztályok esetében 
már akár 80-100 főt is tudunk vakci-
nálni naponta.”

Dr. Iszlai Zoltán
„Elgondolkodtam azon, hogy még-
is fontos lehet ez az oltás. Nem saját 
magam miatt, hanem a családtagja-
im védelme érdekében, illetve a mun-
kám miatt is fontosnak tartom, mivel 
idős, veszélyeztetett korosztályban lé-
vő emberek között dolgozom.”

Sütő Sándorné 



Elszámolási nézetkülönbözet

A tulajdonközösségeknél felhasznált ivóvíz 
mennyiségének meghatározására, épületenkén-
ti hitelesített fővízmérő adatai szolgálnak.

A tulajdonosok lakásaiban a vízfogyasztás mé-
résére hitelesített almérőket szereltek be, me-
lyek hitelessége 8 évente jár le. A lejárat dátu-
mára a szolgáltató régebben a számlában, az 
ÉRV Zrt., mint szolgáltató belépése után tudo-
másunk szerint tértivevényes levélben, 3 hó-
nappal a lejárat előtt értesíti a tulajdonost. A hi-
telesítés (vízóracsere) a tulajdonost terheli, ez-
zel kapcsolatban sem a társasháznak, sem a la-
kásszövetkezetnek nincs kötelezettsége. A kép-
viselet annyit tehet, hogy tulajdonosi jelzésre 
kivitelezőt keres a mellékvízmérők cseréjére, 
hogy lehetőség szerint egy időben történjen az 
épületben a munka elvégzése. A cserét, illetve 
hitelesített órák díját a tulajdonosnak kell meg-
fizetnie, mivel a mellékvízmérő a lakás tulajdo-
nosának tulajdonában van.
A vízdíjkülönbözet nagyobb arányú problémá-
ja 2014-től jelentkezett városunkban, amely az                                                 
ezt követő években, tovább erősödött. 

Az alábbiakban idézzük az ÉRV ZRt. 2018-ban 
kelt tájékoztatóját, amelyben a következőket ír-
ja.
„Tájékoztatásul közöljük, hogy azoknál a tár-
sasházaknál ahol a mellékszolgáltatási szerző-
dés felmondásra került a felhasználóval (lejárt 
vízmérő vagy tartozás miatt) a társasház nem 
teljes körűen mérősítetté válik. A mellékmérő-
kön mért fogyasztás szerinti felhasználás elszá-
molás alkalmazásához a jogszabály módosítása 
miatt az alábbi feltételeket kell teljesíteni.
58/2013. (II.27.) Kormányrendelet szerint:
62. § (5) A Vksztv. 52 § (2a) bekezdése szerinti 
elszámolási módra való áttérést az érintett mel-
lékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkü-
lönített vízhasználók kérhetik, amit a víziköz-
mű-szolgáltató a jogszabályi feltételek fennál-
lása esetén teljesít.
(6) Az (5) bekezdés szerinti kérelemben:
a) egy adott bekötési vízmérőhöz tartozó, mel-
lékszolgáltatási szerződéssel rendelkező elkü-
lönített vízhasználók teljes bizonyítóerejű ma-
gánokiratban közlik a víziközmű-szolgáltató-
val a képviseletükben eljáró személy nevét, ha 
az nem a bekötési vízmérő szerinti felhasználó.
b) az a) pontban meghatározott képviselő a 
csatlakozó hálózati szakasz megvalósulási ál-
lapotáról készített épületgépészeti tervet az üz-
letszabályzatban meghatározott tartalommal és 
formában a víziközmű-szolgáltató rendelkezé-
sére bocsátja,
c) az a) pontban meghatározott képviselő köz-
li a víziközmű-szolgáltatóval az arra vonatkozó 

megállapodásukat, hogy a mellékvízmérők és a 
bekötési vízmérő egyidejű leolvasására- a vízi-
közmű-szolgáltató gyakorlatával összhangban 
– rendszeresen mely időpontban kerüljön sor.

Épületgépészeti terv formai és tartalmi követel-
ményei:
1. Műszaki leírás, amely tartalmazza a képvi-
selő és tervező azonosítására szolgáló adato-
kat, a tervezés előtt meglévő házi ivóvízháló-
zat paramétereit és a tervezett célt, a megvaló-
sítás módját, a szükséges műszaki jellemzőkkel 
és mennyiségekkel.
2. Tervrajzok:
a. az érintett ingatlan helyszínrajzát, házi ivó-
vízhálózatának gépészeti alaprajzát és függőle-
ges csőtervét, ezen feltüntetve minden jellemző 
adatot (pl.: csőátmérő, anyag, stb.)
b. a mellékvízmérő elhelyezését (pl.: akna, 
konyha, fürdő) és ennek csomóponti vázrajzát 
(itt meg kell felelni a fagymentes üzemeltetés 
feltételeinek)
c. vízszükséglet meghatározását, csapolóhe-
lyek elhelyezkedését és db számát mellékvíz-
mérőre vonatkozó adatok (méret, típus, pontos-
sági osztály a tervezett beépítés figyelembevé-
telével)
d. nyilatkozat, hogy saját célú vízkivételi mű 
nincs az ingatlanon, vagy megléte esetén ennek 
üzemeltetése külön-külön két hálózatként tör-
ténik. nyilatkozat a tervező részéről, hogy az 
épületgépészeti tervben szereplő adatok a  va-
lóságnak megfelelnek
f. nyilatkozat a megrendelő részéről, hogy a 
tervben szereplő adat, valamint az elszámolat-
lan vízvétel kivizsgálására irányuló Szolgálta-
tó általi ellenőrzést az előre egyeztettt időpont-
ban valamennyi vízvételi helyhez való hozzá-
férést biztosítja.

Teljes bizonyító erejű magánokirat:
Úgynevezett teljes bizonyító erejű magánok-
iratnak minősül az az okirat, 
- amelyen két tanú az okiraton aláírásával iga-
zolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot 
előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját ke-
zű aláírásának ismerte el (ilyenkor az okiraton 
a tanúk lakóhelyét (címét is fel kell tüntetni)
- amelyen a kiállító aláírását vagy kézjegyét bí-
róság vagy közjegyző hitelesítette
- amelyet a gazdálkodó szervezet az üzleti kö-
rében állított ki, s amelyet szabályszerűen alá-
írtak,
- amelyet ügyvéd (jogtanácsos) készített, s 
amelyen szabályszerűen ellenjegyzésével bizo-
nyítja, hogy a kiállító a nem által írt okiratot 
előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű 
aláírásának ismerte el, valamint hogy a kiállító 
minősített elektronikus aláírásával aláírt elekt-
ronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített 
elektronikus okiratával megegyezik.”

Annak érdekében, hogy az épület tulajdonkö-
zössége megbízható módon rendezze a felme-
rült vízdíjkülönbözetet 2019-ben egyeztetést 
kezdeményeztünk Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata, az ÉRV Zrt, illetve az épületek kép-

viselői között. Erre 2019. március 20-án került 
sor. 2019. október 31-ig kaptak a társasházak, 
illetve lakásszövetkezetek kedvezményt, mi-
szerint a teljeskörű vízmérősítettséghez nem 
kérik az épületgépészeti tervet. 

Ezt megelőzően több tulajdonközösség 2018-
tól folyamatosan, minden év elején a lépcsőhá-
zakban kifüggesztett hirdetményen hívta fel a 
tulajdonosok figyelmét, hogy fokozott figyel-
met fordítsanak a mellékvízmérő hitelességé-
nek folyamatos biztosítására. Ezen kérést a tu-
lajdonosok többsége betartotta, ellenben 1-2 tu-
lajdonos ennek nem tett eleget. A tulajdonkö-
zösségek képviselői a vízdíjkülönbözet költsé-
gének megfizetését SZMSZ-ben, illetve alap-
szabályban határozták meg, miszerint a költ-
séget azoknak kell megfizetniük, akik miatt az 
épület nem teljes körűen mérősítetté vált, és ez 
fennáll mindaddig, amíg az épület nem kerül 
vissza a teljes körűen mérősített épületek közé. 
Ezt a munkát, amely a következő lépésekből áll 
nem a társasházi képviselőnek, illetve a szövet-
kezet vezetésének kell megoldania, hanem an-
nak hiányában a tulajdonosnak, tulajdonosok-
nak, aki/akik miatt a hátrányos helyzet előállt.
E folyamat lépései a következők 2019. október 
31-ig: 

Az épületben minden egyes albetétnél, illet-
ve vízvételi helynél meglévő fogyasztó (tulaj-
donos), illetve a vízmérő óra adatait össze kell 
gyűjteni a szolgáltató által rendelkezésünkre 
bocsájtott nyomtatványon.
Ezt követően a tulajdonközösség megbízottja 
az adatokat megküldi a szolgáltató részére és 
kéri az időpont kijelölését az ingatlanon lévő 
vízvételi helyek óráinak egy időpontban törté-
nő  leolvasására, ellenőrzésére.
Ha ez sikeres, a szolgáltató minden tulajdonos 
számára új szerződést köt és ekkor kerül visz-
sza a teljes körűen mérősített épületek közé az 
ingatlan.         

Ezen időpont után (2019. október 31.) a fen-
tiekben felsoroltak előtt épületgépészeti tervet 
kell készíttetni a fentebb felsorolt tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelően. A tu-
lajdonközösségek a terv elkészítésének költsé-
gét is azokkal a tulajdonosokkal kívánják meg-
fizettetni, akik miatt a mérősítettlenség keletke-
zett.       
Megjegyezzük, hogy amennyiben ezen ügyin-
tézési idő alatt valamely tulajdonosnál a vízó-
ra hitelessége lejárt, illetve nem fizetett a szol-
gáltatásért, akkor az egész folyamatot meg kell 
ismételni.
Ezért is hívták fel a tulajdonközösségek a mel-
lékvízmérő tulajdonosok figyelmét a hitelesí-
téssel, óracserével kapcsolatos felelős tulajdo-
nosi magatartásra.  

Steinerné Vasvári Éva önkormányzati képvise-
lő asszonnyal a II. sz. Lakásfenntartó- és Kar-
bantartó Szövetkezet már korábban egyeztetést 
kezdeményezett és a szolgáltató által megkül-
dött számlákat is megtekinthette, illetve egy ré-
szét rendelkezésére bocsátottuk.  Tájékoztattuk 
arról, hogy az ÉRV Zrt. számlázási rendsze-

rénél azt kellene elérni, hogy csak az éves el-
számoláskor számlázzák ki a különbözetet, ha 
nem teljeskörű a mérősítettség, a társasház pe-
dig ne a mellékvízmérők becsült vízfelhaszná-
lása és a főmérők tényleges leolvasási különbö-
zetét fizesse meg. Ezen évente egyszeri elszá-
molást több társasház kérte, de ez a mai napig 
nem történt meg.

Kértük annak megvizsgálását, hogy az ÉRV 
Zrt., mint szolgáltató rendelkezik-e a vízfo-
gyasztás rendszerét mutató épületgépésze-
ti tervvel, vagy valamilyen oknál fogva ez 
nem áll a szolgáltató rendelkezésére. Az ön-
kormányzati képviselő asszony felhívása azt 
érzékelteti, hogy a közös képviselők, lakás-
szövetkezetek lennének a probléma forrásai, 
nem pedig az ÉRV Zrt.  által követett leolva-
sási és számlázási gyakorlat. (Megjegyezzük, 
hogy sem a társasház sem a lakásszövetkezet 
nem számláz a tulajdonosok felé, hanem kérjük 
befizetni a szolgáltató által megküldött számlán 
szerepelő összeget.)   
            
Ha a tulajdonos elmulasztotta az újrahitele-
sítést, vagy az elhasznált szolgáltatás díjának 
kifizetését, azért nekik kell vállalni a felelős-
séget, nem pedig a többi tulajdonost büntetni a 
vízdíjkülönbözettel. 

Kérjük képviselő asszony segítségét abban, 
hogy a szolgáltató mindazok esetében, akiknek 
nincs hitelesített órájuk, nem cserélték le azt 
határidőre, vagy nem fizettek a szolgáltatásért, 
akkor a tulajdonos felé számlázza ki a szolgál-
tatás díját, és ne a társasházra terhelje a külön-
bözetet, hisz a szolgáltatásra minden egyes tu-
lajdonossal van vagy volt szolgáltatási szerző-
dése. 

Kérésünk, hogy a tulajdonosok többségi dönté-
sének megfelelően ne azon tulajdonosokat hoz-
zuk kellemetlen helyzetbe, akik az óracseréket, 
fizetési kötelezettségüket határidőre és ponto-
san teljesítik.

A közös képviselők, lakásszövetkezetek mun-
kájával kapcsolatosan megfogalmazzuk azon 
álláspontunkat, hogy ezen személyek és szer-
vezetek nem előidézői a fenti problémának, ha-
nem felhívják a figyelmet a meglévő és léte-
ző problémára, illetve képviselik a jogkövető 
többségi tulajdonosok érdekeit.     

Érzékelve a városi szinten jelentkező problé-
mát a Társasházak, Lakásszövetkezetek Egye-
sülete továbbra is képviselni fogja a jogkövető 
tulajdonosok és tulajdonközösségek érdekeit, 
melynek érdekében a segítő szándékú, problé-
mát értő személyekkel, szervezetekkel együtt-
működve kívánja a fenti gondokat minél igaz-
ságosabban megoldani.     

A megoldás érdekében kezdeményezzük a 
szolgáltató és a tulajdonközösségek között to-
vábbi egyeztetések lefolytatását.

Társasházak, Lakásszövetkezet és Egyedi 
Lakástulajdonosok Érdekvédelmi 

Egyesület Vezetősége
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Ne azokat hozzák kellemetlen helyzetbe, akik fizetési kötelezettségüket pontosan teljesí-
tik, a hitelesítést időben elvégeztetik - hangsúlyozza az egyesület. 

A hitelesített almérők hitelessége nyolcévente jár le. 



Szünet, étkezési díj, 
véleményezés

Az eredetileg január 28-ára tervezett, de a járványhelyzet 
miatt elmaradt testületi ülés témaköreiben határozott átru-
házott hatáskörben dr. Fülöp György polgármester. Az elő-
terjesztésekről - dr. Juhos Szabolcs jegyző társaságában - a 
Tisza TV január 28-ai élő közvetítésében tájékoztatta a köz-
véleményt a polgármester. 

Igazgatási szünet 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény értelmében a rendes 
szabadság kiadására igazgatási szünet rendelhető el. Ez télen leg-
feljebb két egybefüggő naptári hét lehet, amely a január 1-jét kö-
vető vasárnapig tarthat. Tiszaújváros képviselő-testülete 2017 óta 
rendelt el téli igazgatási szünetet, alapvetően a karácsony és szil-
veszter közötti időszakra. A tapasztalatok szerint halaszthatatlan 
intézkedést igénylő eset egyik évben sem volt. 
A polgármester most hozott rendelete szerint 2021-ben 6 munkanap 
minősül igazgatási szünetnek: december 23., 27., 28., 29., 30. és 31. 
Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva lesz, a ha-
laszthatatlan ügyek intézésére ügyeletet tartanak. A képviselő-testü-
let az utolsó rendes ülését a munkaterv szerint december 16-án tar-
ja, így a szünet a testület munkarendjében sem okoz fennakadást. 

Felnőtt étkeztetés
A koronavírus-járvány nemzetgazdaságot érintő hatásának eny-
hítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 
kormányrendelet kitér az önkormányzat által fenntartott költ-
ségvetési szervek szolgáltatási díjaira is. E kategóriába tartozik 
a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által üzemeltetett 
konyhákban az intézményi étkeztetés díja is. A rendelet szerint 
ez 2021. december 31-éig nem lehet magasabb, mint a rende-
let hatályba lépését megelőző napon érvényes díj. Ez azt jelen-
ti, hogy a 2020. február 27-én 2021. február 28-ig megállapított 
bruttó 685 Ft/adat térítési díj marad érvényben - a polgármeste-
ri határozat szerint 2022. február 28-áig. 

Zöld jelzés a kapitánynak
A rendőrségről szóló törvény értelmé-
ben a rendőrkapitányságok vezetőinek 
kinevezése előtt a jogkör gyakorlójának 
ki kell kérnie az illetékességi területen 
működő önkormányzatok véleményét 
is. Dr. Mecser Tamás megbízott megyei 
rendőrfőkapitány arról tájékoztatta Ti-
szaújváros önkormányzatát, hogy már-
cius 1-jei hatállyal Miskolczi István ren-
dőr alezredest szándékozik kinevezni a 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjévé. 
Miskoczi István 2020. január 1-től megbízottként vezeti a városi 
rendőrkapitányságot. Dr. Fülöp György elmondta, ezen időszak 
alatt úgy érzékelte, hogy Miskolczi István kiemelten fontosnak 
tartja az önkormányzat és a rendőrkapitányság között fennálló 
szoros együttműködés fenntartását, s nagy hangsúlyt fektetett a 
képviselő-testület által megfogalmazott célok, javaslatok meg-
valósítására. Mindezek alapján a polgármester támogatta kapi-
tányságvezetői kinevezését. 

Maradványkorrekció
Még egy döntés várt a polgármesterre. 2020. december 28-án je-
lent meg az a jogszabály-módosítás, amely egyszeri lehetőséget 
biztosított az önkormányzatok és intézményeik számára a 2019. 
évi maradvány 2020. évi igénybevételének számviteli elszámo-
lása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. 
A korrekciókról jegyzőkönyvek készültek, melyekről a képvise-
lő-testületet január 31-éig tájékoztatni kellett. A jegyzőkönyve-
ket a Magyar Államkincstár részére is benyújtották. A korrigált 
záró pénzeszköz és a maradvány összege közötti eltérést a köny-
velésben is rendezték. 
A Polgármesteri Hivatal a korrekciókat a 2020. évi költségve-
tés februári módosításakor vezeti át a bevételi, illetve kiadási 
előirányzatokon.
A polgármesteri döntés és a jegyzőkönyvek megtalálhatóak az 
Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben és a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatal „Koronavírus” oldalán is.

F. L.

Mindenki ismeri, most mégis bemutat-
juk a Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központ új vezetőjét. Molnárné 
Tóth Anita „régi motoros” a TIK-nél, 
viszont első számú vezetőként tavaly év 
végén debütált. Ismeri a működés csín-
ját-bínját, van olyan kollégája akivel a 
kezdetek óta együtt dolgozik. Azt is hi-
hetnénk, hogy tősgyökeres tiszaújváro-
si, és ezt a címet ki is érdemelhetné, hi-
szen jól ismeri a várost és az itt élőket. 

- Aki ismer az tudja, hogy régóta ezen a 
területen dolgozol, de mióta is, hány éve 
annak, hogy ide kerültél?
- Encsről költöztünk ide a férjemmel 
(Molnár István alpolgármester - a szerk.) 
’96-ban. Összeházasodtunk, és mivel 
Abaújnak azon a részén nem nagyon volt 
olyan munkalehetőség, ami a végzettsé-
gemnek megfelelő lett volna,  így jött az 
ötlet, hogy mozduljunk, és eljöttünk Ti-
szaújvárosba, itt kezdtük meg a mi kis kö-

zös életünket. Találtunk megfelelő állást, 
én az Eötvös József gimnáziumban kezd-
tem a pályafutásomat. ’96-tól dolgozom 
a közigazgatásban, ebben az évben már 
25 éves közalkalmazotti jogviszonyom 
lesz. Akkor még önálló intézmény volt 
a gimnázium, végzettségem szerint ban-
ki könyvelő voltam, amikor elkezdtem a 
szakmát. Közben két gyermeket vállal-
tunk. Ahogy teltek az évek, folyamato-
san változott a gazdasági környezet, vál-
toztak az önkormányzati igények, és mire 
a gyermekeim születése után visszamen-
tem dolgozni, már egy összevont közép-
iskolába mentem vissza. Az akkori veze-
tőm ösztönzésére továbbtanultam és elvé-
geztem a főiskolát. Közben ők elköltöz-
tek a városból, így megüresedett a gazda-
ságvezetői álláshely és az akkori igazgató 
úgy gondolta, hogy engem kér fel erre a 
feladatra, azóta vagyok vezetői beosztás-
ban ezen a területen. Az évek alatt aztán 
megint változott a gazdasági környezet és 
az igények, ekkor alakították meg a Váro-
si Intézményellátó Szervezetet (VISZ), és 
azóta itt, illetve a névváltozást követően a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontnál (TIK) dolgozom. Először üze-
meltetési igazgató helyettes, utána gazda-
sági igazgató helyettes voltam, most no-
vember elsejétől pedig igazgatója vagyok 
az intézménynek. 2013-ban azért volt egy 
kitérő, mert az akkori igazgatónknak úgy 
alakult az élete, hogy lemondott. Akkor 4 
hónapig én voltam a megbízott igazgató, 
majd a pályáztatást követően került az in-
tézmény élére Kósa-Tóth Zoltán. Aztán 
megint úgy alakult az élet, hogy egy pár 
hónapig megbízott igazgató voltam, hi-
szen Zoli a TiszaSzolg 2004 Kft élére ke-
rült. 
- Az önkormányzat kiírta a pályázatot a 
TIK vezetői pozíciójára. Egyértelmű volt, 
hogy megpályázod, vagy dilemmáztál a 
döntésen? 
- Úgy gondoltam, hogy talán már felnőt-
tem a feladathoz, azaz inkább úgy mon-
danám, hogy van már annyi tapasztalat, 
annyi tudás a hátam mögött, hogy meg-
pályázzam az állást. Emellett azt is gon-
doltam, hogy az intézmény életében nem 
lenne feltétlenül jó még egy nagy vál-
tás, elég sok változáson ment keresztül az 

utóbbi időben, talán jobb lenne, ha olyan 
vezetője lenne most, akit ismernek, aki 
régóta itt dolgozik, tehát, hogy nem kel-
lene még egy személyi változáshoz alkal-
mazkodniuk az itt dolgozóknak. 
- Melyik az a terület, ami a legközelebb 
áll hozzád?
- Mivel gazdálkodási területen végez-
tem a főiskolát, először pénztáros voltam 
az iskolában, majd az intézmény gazda-
sági vezetője, tehát a gazdálkodási terü-
let viszi végig az életemet, ezért talán ezt 
szeretem a legjobban, és ez áll a legköze-
lebb a szívemhez. Most is hiába az igaz-
gatói székben ülök, de magát a gazdálko-
dási területet ugyanúgy figyelem. Ugyan-
úgy napi kapcsolatban vagyunk a kollé-
gákkal. Mindent megbeszélünk. A költ-
ségvetés előkészítésében ugyanúgy részt 
veszek, mint eddig, tehát nem csak az irá-
nyításban, hanem tevőlegesen is.  
- És ha már a gazdálkodás a szíved csücs-
ke, adódik a kérdés, hogy otthon is te vi-
szed a pálmát ezen a területen? 
- Igen, igen, ezt meg is szoktam kapni ott-
hon a családban, hogy ha pénzügyekben 
kell dönteni, a férjem mindig azt mondja, 

hogy a pénzügyminiszter az anyukátok.
- Két gyermeketek van, akik már nem is 
kicsik. Az ő útjuk merre tart? 
 - Fanni lányunk az Avasi Gimnázium rajz 
tagozata után a Miskolci Egyetemen vég-
zett, mint  programtervező informatikus. 
Jelenleg a mesterképzést végzi ugyan-
ezen az egyetemen, mérnök-informatika 
területen, ő már Miskolcon is lakik. Fan-
ni már az egyetemet is nagyon tudatosan 
kezdte el, hiszen azt már az elején tudta, 
hogy duális képzésben szeretne részt ven-
ni. Így nemcsak az elméleti, hanem a gya-
korlati oktatást is megkapta, tehát ő végül 
is a kis életét már úgymond kialakította. 
Az egyetem mellett első pillanattól kezd-
ve dolgozott egy cégnél, és bár most más 
területen, de jelenleg is dolgozik a képzés 
mellet. A kisfiúnk, Bence szintén egyete-
mista már, a Miskolci Egyetem hallgató-
ja, ő a kereskedelmi marketing szakirányt 
választotta, jelenleg másodéves. Egyéb-
ként pedig a Tiszaújvárosi Phoenix KK 
oszlopos tagja, a felnőtt csapat legfiata-
labb játékosa, imádja ezt, és e mellet jár 
az egyetemre. Mindkét gyermekünkre na-
gyon büszkék vagyunk.
- Visszakanyarodva a munkádhoz, mivel 
találtad magad szemben, milyen kihívá-
sok fogadtak már az igazgatói pozíció-
ban?
 - A feladattal azért tisztában voltam, mert 
gazdasági igazgató-helyettesként én vol-
tam az igazgató általános helyettese. Te-
hát ebben a 7 évben, amikor az igazgató 

szabadságra ment, vagy valamilyen aka-
dályoztatása volt, a munkáltatói jogkört 
leszámítva én helyettesítettem, ezért vé-
gül is valamilyen szinten tisztában vol-
tam a feladatokkal, de azért amikor be-
kerül ebbe a székbe az ember, a felelős-
ség azért csak nyomja a vállát, mert tel-
jesen más az, hogy neked kell az utolsó 
döntést meghozni. Neked kell rámonda-
ni, hogy lehet-e vagy nem lehet, neked 
kell azt mondani a kollégáknak, hogy 
igen, most erre figyelni kell jobban, pél-
dául a közétkeztetési résznél is, hogy mi-
lyen szabályok vannak, mit kell betartani. 
De ugyanúgy az üzemeltetési területen is, 
akár egy munkavédelmi, vagy egy pályá-
zati résznél. Annak idején, amíg gazda-
sági igazgató-helyettes voltam, ezekben 
a dolgokban persze valamilyen szinten 
részt vettem, de nem teljes mélységében. 
Most azért ezeket mélységében kell meg-
nézni, tudni kell, és igenis ismerni kell a 
jogszabályokat. 
- Milyen vezetőnek tartod magad? 
- Persze vannak olyan területek, vagy 
vannak olyan dolgok, amiben megvan-
nak a határozott elképzeléseim, de ettől 
függetlenül mindig is annak voltam híve, 
hogy bizonyos döntésekben jó meghall-
gatni mások véleményét is, és a kollek-
tív döntés az úgy általában jobb szokott 
lenni. Emellett szerintem a kollégáknak is 
jólesik az, ha kikérem a véleményüket, ez 
mindannyiunkat előre visz.
- Egy sajátos helyzetben kerültél a TIK 
élére, járványhelyzet idején. Milyen volt 
az együttműködés a kollégáiddal?
- Nagyon jó, összeszokott, összetartó kö-
zösség a miénk. Mint említettem, sok 
kollégámmal évtizedek óta együtt dol-
gozunk, így ebben az új helyzetben sem 
jelentett problémát, hogy alkalmazkod-
junk a kihívásokhoz. És meg kell monda-
nom, hogy a társszervezetekkel is nagyon 
jól tudtunk együttműködni. Sokat segítet-
tek a munkánkban az óvoda, a TiszaSzolg 
2004 Kft., a humánszolgáltató központ, a 
Városgazda Kft, a Derkovits Művelődé-
si Központ, és a Sport-Park dolgozói is. 
Ami viszont nehézséget jelentett és jelent 
most is, hogy a mi összeszokott kis csa-
patunk nem tud a korábbiakhoz hasonló 
jó hangulatú összejöveteleket tartani. Mi 
valódi közösségként működtünk, szeret-
tünk kint lenni a szigeten, jókat főztünk 
együtt, de nagyon sokat kirándultunk is, 
sőt, még külföldi kirándulásokat is szer-
veztünk, sok szép közös élményt szerez-
tünk. Ez most sajnos szünetel. Remélem, 
hogy egyszer bepótolhatjuk majd.  

Radácsi Zsuzsa

2021. február 4. Aktuális � 5.

Molnárné Tóth Anita (balra) jó, összeszokott közösséget irányít. 

A tájékoztatót a Tisza TV élőben közvetítette.

„Ahogy teltek az évek, folyama-
tosan változott a gazdasági kör-
nyezet, változtak az önkormány-
zati igények, és mire a gyermeke-
im születése után visszamentem 
dolgozni, már egy összevont kö-
zépiskolába mentem vissza.”

„A gazdálkodási terület viszi vé-
gig az életemet, ezért talán ezt 
szeretem a legjobban, és ez áll a 
legközelebb a szívemhez.”

„Azért amikor bekerül ebbe a 
székbe az ember, a felelősség 
azért csak nyomja a vállát, mert 
teljesen más az, hogy neked kell 
az utolsó döntést meghozni.” 

A kollektív döntések híve



Élj maradéktalanul!

Élelmiszermentés a rászorulóknak 

Hazánkban személyenként 68 kg élelmiszer 
végzi évente a kukákban, az élelmiszerhulla-
dékok több mint a fele a háztartásokból kerül 
ki. A pazarlás visszaszorítására augusztusban 
indította útjára „Élj maradéktalanul!” kam-
pányát a Médiaunió Alapítvány. Szemléletfor-
málás a cél, hosszú távon pedig az élelmiszer-
pazarlás csökkentése. A február végéig tartó 
társadalmi kezdeményezésről Kardos Feren-
cet, a kampány egyik szervezőjét kérdeztük. 

- Élelmiszermentéssel évek óta foglalkozik a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület, a céljuk ha-
sonló, hiszen önök is azon dolgoznak, hogy mi-
nél kevesebb felesleg termelődjön, és az ne a 
kukában végezze. A szomorú tapasztalat hajtot-
ta önöket is, hogy útnak indítsák az  „Élj mara-
déktalanul” kampányt? 
- Valójában a Médiaunió kampányainak mindig 
az az első aktusa, hogy a kuratórium meghozza 
azt a döntést, hogy milyen kampányt indítunk a 
következő évben. 2019 végén úgy döntött a gré-
mium, hogy a Magyar Élelmiszerbank javaslatá-
ra az élelmiszer pazarlása elleni kampányt fog-
juk elindítani 2020-ban. Induláskor nagyon ko-

moly segítséget kaptunk több szervezettől, töb-
bek közt a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hiva-
taltól is. Azokat az adatokat is, amelyeket a kam-
pány első szakaszában a hívószavakat jelentet-
ték, például, hogy 270 kg élelmiszerhulladék 
egy átlagos család élelmiszer- pazarlása, amivel 
nagyságrendileg 120 ezer forintnyi felesleges ki-
adás megy a kukába az ételekkel együtt. A kam-
pány első szakaszában ezt a problémafelvetést 
hangsúlyoztuk, a második szakaszában pedig, 
ami október közepétől indult, az ezekre adandó 
lehetséges megoldásokat soroltuk fel.
- Hogy érzékeljük a pazarlás mértékét, monda-
na számokat, adatokat, hogy mi az az ételmeny-
nyiség ami kárba megy, kukában végzi még a 
szavatosság lejárata előtt?
- Kutatásaink azt igazolják, hogy egy átlagos 
család élelmiszerpazarlásának egynegyede zöld-
ség és gyümölcs, hörülbelül egyharmada pékáru, 
de ha ezt visszabontanák személyre, akkor egé-
szen megdöbbentő adatokat kapnánk. Az élel-
miszer érték, amit meg kell becsülni. A Földön 
minden nap körülbelül 30 ezer ember hal meg 
éhezéssel összeköthető okok miatt, miközben 
globálisan az élelmiszerek egyharmadát kidob-
juk. Évente 88 millió tonna élelmiszer vész kár-
ba az Európai Unióban, Magyarországon pedig 
családonként 270 kg élelmiszer landol a kukák-
ban. Az élelmiszerpazarlás nemcsak a pénztár-
cára van rossz hatással, hanem komoly környe-
zeti károkat is okozhat. A felesleggé vált élel-
miszerek megsemmisítésével az azok előállítá-
sához felhasznált erőforrásokat is elpazaroljuk, 
nem beszélve arról, hogy az élelmiszerek meg-

semmisítése különösen környezetterhelő, jelen-
tősen hozzájárul a globális felmelegedéshez. 
- Arra is adnak ötletet, hogy mit kezdjünk a ma-
radék élelmiszerrel, hová tegyük, vigyük, hogy 
eljusson a rászorulókhoz? 
- Az éljmaradéktalanul.hu honlapon ezeket is 
felsoroljuk, ott van egy olyan menü, hogy „mit 
tehetek”, illetve több cikken keresztül foglal-
kozunk is ezzel, napi tippeket adunk, életsze-
rű javaslatokat, amelyek után valóban mérhető 
az élelmiszercsökkenés, és így ezekkel valóban 
el lehet érni az élelmiszerpazarlás csökkenését. 
Csak, hogy néhányat említsek, lehetőség szerint 
listával a kezünkben menjünk boltba, a kam-
rában, hűtőben rendezzük előre azokat az élel-
miszereket, amiknek a lejárati ideje már közeli, 
hogy először inkább ezeket használjuk el, és arra 
is adunk tippeket a honlapon, hogy a különböző 
maradékokból milyen ételeket lehet elkészíteni, 
hogy ne kelljen őket kidobni. A tudatos főzéssel 
és bevásárlással rengeteg élelmiszert menthe-
tünk, ezzel hozzájárulva a környezetvédelemhez 
és a klímaváltozás csökkentéséhez. A jelenlegi 
pazarló életmódon szeretnénk hosszú távon vál-
toztatni az „Élj maradéktalanul!” kampánnyal. 
- Sok embert, sok céget, sok szervezetet sikerült 
becsatolni ebbe a kampányba?
- Igen, szerencsére elmondhatjuk, hogy népszerű 
a kezdeményezés. Október végén volt egy nagy-
szabású online konferenciánk, aminek az egyik 

legfontosabb megállapítása az volt, hogy az élel-
miszertudatosság elsősorban nem pénz, hanem 
tudatosság kérdése. Ez egy olyan mérföldkő volt, 
amivel valamennyi szereplő egyetértett. 
- Amióta ebben a munkában benne van, azóta 
ön is jobban odafigyel, változtatott a szemléle-
tén, az életmódján, a vásárlási szokásain? 
-Igen, abszolút. Én előtte is igyekeztem ezeket a 
tippeket betartani, de azóta még inkább, és rend-
kívül bosszant, ami például egy órával ezelőtt tör-
tént. Ki kellett dobnom egy ételt, ami hátracsú-
szott a hűtőben, és el is felejtettem, hogy ott van, 
ráadásul ez olyan étel volt, amit már semmilyen 
formában nem lehetett felhasználni. Úgyhogy 
magamon is érzem, és ez is egy jó visszajelzés ar-
ra, hogy ez egy jó témaválasztás volt, de arra is, 
hogy még mindig van mit tanulni. 
- Február végégig tart a kampány, mit gondol 
milyen sikerrel?
- Kampányainkat általában a lezárás után fél 
évvel szoktuk mérni, vagy annál is később, 
ugyanis ezeknek az országos társadalmi cé-
lú kampányoknak, az a tapasztaltunk, hogy a 
hatása valójában nem a kampány ideje alatt je-
lentkezik, hanem utána válhatnak ezek mérhe-
tő eredményekké. Abban bízunk, hogy a több 
hónapig tartó kampány alatt az emberek szem-
léletében áll be változás és a mérhető eredmé-
nyek inkább később jelentkeznek. 

berta 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
évente többször is gyűjt, ad és oszt élelmi-
szert a rászorulóknak. Vannak szezonális ak-
ciók, és amit kevesebben tudnak, napi segít-
ség is. Az egyik ilyen akció a Magyar Élelmi-
szerbank Egyesület nevéhez kötődik. Tiszaúj-
városban a TESCO minden reggel átadja a 
humánszolgátatónak az előző napról megma-
radt gyümölcsöt, zöldséget, pékárut, az élemi-
szercsomagokért  pedig minden nap eljönnek 
a rászorulók. Az élelmiszermentésről Sczígel 
Andreát , a Magyar Élelmiszerbank  Egyesü-
let külső kapcsolatok igazgatóját kérdeztük. 

- Éves szinten Magyarországon hány tonna 
élelmiszer végzi a kukában?
- Magyarországon a mérések szerint nagyjából 
1,8 millió tonna élelmiszer válik feleslegessé 
minden évben. Itt nem csak a fogyasztói feles-
leg kerül képbe, hanem azokról az élelmisze-
rekről is beszélünk, amik a gyártásban, keres-
kedelemben, vendéglátásban, mezőgazdaság-
ban keletkeznek feleslegként.
- Miért ilyen nagy a szám, mit rontunk el?
- A tudatosságot, ami egy nagyon fontos kérdés 
a problémakörben. Nagyon sokan nem gondol-

ják azt, hogy az élelmiszerpazarlással napi szin-
ten foglalkozni kellene, de csak az fog változást 
hozni, hogyha erre valóban minden nap oda tu-
dunk figyelni. A fogyasztói felesleg egyébként a 
legnagyobb mennyiség, tehát, ha fogyasztóként 
otthon egy kicsit tudatosabbak vagyunk, akkor 
nagyon nagy változást tudunk elérni.
- A Magyar Élelmiszerbank hány csatornát 
mozgat meg, hogy ez egy kicsit helyre billen-
jen?
- Az Élelmiszerbank tevékenysége során fő-
ként a kereskedőkre és a gyártókra fókuszál. 
Mi azokat az élelmiszereket gyűjtjük be, amik 
azokban a szektorokban válnak felesleggé. 
Gondolok a gyártónál keletkező élelmiszerfe-
leslegre, a szezonális, a gyártási hibás, a pro-
mócióból visszamaradt termékekre. Tehát na-
gyon sok oka van annak, hogy ezek a termé-
kek nem is jutnak el a fogyasztókig. A kereske-
delemben pedig azokról a termékekről beszé-
lünk, amik a polcokon maradnak, és már na-
gyon közeli a lejáratuk, ezeket tudjuk megmen-
teni. Itt nagyon fontos, hogy mindig olyan ter-
mékekről beszélünk, amik lejárat előtti élelmi-
szerek, tehát még nem lejárt élelmiszerek. Az 
Élelmiszerbank próbál edukációval a fogyasz-
tói felesleg ellen is küzdeni. Ez egy nehezebb 

terep, hiszen ide sokkal-sokkal több energia és 
pénz kellene ahhoz, hogy minél többekhez el 
tudjuk juttatni ezt az üzenetet.
- Az élelmiszermentés lefedi az egész országot? 
- Alapvetően országosan működik az Élelmi-
szerbank, tehát jelen vagyunk szinte minden já-
rásban, a partnerszervezetek, akiken keresztül 
osztjuk az élelmiszert, mindenhol ott vannak, 
mint Tiszaújvárosban is a humánszolgáltató 
központ. Most több mint négyszázötven ilyen 
szervezettel dolgozunk együtt, akik ki tudják 
osztani az Élelmiszerbank által megmentett 
élelmiszereket. 
- A megmentett ételekkel hány embert tudnak 
megmenteni?
- Nagyjából éves szinten 250.000 embert segí-
tünk ebből, ami egy nagyon jelentős szám. Kö-
zel kétszázezer az, akit rendszeresen, tehát úgy 
értjük a rendszerességet, hogy akár napi, heti 
rendszerességgel tudunk segíteni. Ez annak kö-
szönhető, hogy az áruházakból elhozott élelmi-
szer- felesleg minden nap rendelkezésre áll.
- Ez a mostani járványhelyzet több feladatot és 
rászorulót jelent, vagy visszaszorultak a lehe-
tőségek? 
- Az Élelmiszerbank ugyanúgy dolgozott fo-
lyamatosan és jelenleg is dolgozik ebben a jár-
ványügyi helyzetben. Nekünk igazából a több 

munka azt jelenti, hogy egyre több élelmiszert 
próbálunk összegyűjteni és egyre több nélkü-
lözőt segíteni. Nyilván a lehetőségeink korlá-
tozottak, ennek az oka például a rendelkezé-
sünkre álló anyagi lehetőségek, illetve az, hogy 
mennyi élelmiszert tudnak felajánlani a gyár-
tók, kereskedők. Ez valamilyen szinten behatá-
rolja azt, hogy hány embernek tudunk segíteni, 
de ettől sokkal többen vannak, akik segítségre 
szorulnak és a járványügyi helyzet ezt a számot 
sajnos csak növeli. Igyekszünk minél többeket 
elérni a segélycsomagokkal.
- Vannak ténylegesen éhezők Magyarországon?
- Igen, vannak olyan térségek, ahol a napi meg-
élhetés, a napi élelmezés abszolút gondot je-
lent. Nem beszélve arról, hogy nagyon széles 
rétegeket érint a nem feltétlen mennyiségi, de a 
minőségi éhezés, ami azt jelenti, hogy egyálta-
lán nem jutnak olyan minőségi élelmiszerhez, 
mint a hús vagy a zöldség. Ezen is igyekszünk 
segíteni, főként az áruházi mentésből rengeteg 
zöldséget tudunk eljuttatni a rászorulókhoz, és 
igyekszünk azokon a településeken, ahol lehe-
tőségünk van rá, elindítani az élelmiszer-áru-
házakból történő mentést, ami a folyamatos, 
rendszeres segítséget jelenti, vagyis pontosan 
az éhezést tudja megszüntetni.

berta
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A TESCO átadja a humánszolgáltató központnak az előző napról maradt élelmiszert.

Az ételmaradék a kukában végzi, évente 270 kg családonként.

„Vannak olyan térségek, ahol a napi 
megélhetés, a napi élelmezés abszo-
lút gondot jelent. Nem beszélve ar-
ról, hogy nagyon széles rétegeket érint 
a nem feltétlen mennyiségi, de a mi-
nőségi éhezés, ami azt jelenti, hogy 
egyáltalán nem jutnak olyan minő-
ségi élelmiszerhez, mint a hús vagy a 
zöldség.”

Sczígel Andrea

„A tudatos főzéssel és bevásárlással 
rengeteg élelmiszert menthetünk, ez-
zel hozzájárulva a környezetvéde-
lemhez és a klímaváltozás csökkenté-
séhez.”

Kardos Ferenc



Búcsú az egyszer használatos műanyagtól?
A magyarok egyharmada nem hajlandó ak-
tívan tenni a környezet védelme érdekében 
- ez derül ki egy napokban publikált közvé-
leménykutatásból. Pedig sokszor ez nem so-
kon múlik, elég, ha viszünk magunkkal be-
vásárlótáskát, helyi termékeket vásárolunk, 
vagy épp gyalogolunk autózás helyett. 

Szokásainkat döntéseink alakítják. Így van ez a 
környezetvédelemmel is, kis lépésekkel mi ma-
gunk is csökkenthetjük ökológiai lábnyomun-
kat. Ehhez nem kell radikálisan életmódot vál-
tani, a legtöbben úgy kezdik, hogy megpróbál-
ják kivezetni a műanyagot a mindennapokból. 
Saját bevásárlótáskát használnak, kis zsákokba 
szedik a zöldséget, gyümölcsöt, vagy épp fém 
szívószálat használnak. 
Pogonyi Petra sokféle módon védi környeze-
tét, odafigyel, mit vesz, mit fogyaszt, mit hasz-
nál. 
- Bevásárláskor mindig hozok magammal újra-
hasznosítható zsákokat, ebbe szedem a zöldsé-
get, gyümölcsöt. A felvágottat kis ételhordókba 
kérem, már tudják, hogy nekem abba kell ad-
ni. Az elején meg kellett szoknom, sokszor ott-
hon hagytam a tasakokat, de már megszoktam, 
minden táskámban tartok belőlük. 
Becslések szerint az óceánokban 150 millió 
tonna műanyaghulladék úszik, és ez a mennyi-
ség évente 8 millióval nő, ez percenként 15 ton-
na szemét. Ha így folytatjuk, harminc éven be-

lül több műanyag lesz az óceánokban, mint hal. 
Az Európai Unió Tanácsa hadat üzent az egy-
szer használatos műanyagoknak, 2019-ben a 
műanyagszennyezéssel szembeni fellépés je-
gyében tilalmat fogadott el bizonyos egyszer 
használatos műanyagokra. Azokra a termék- 
és csomagolástípusokra, amelyek megtalálha-
tók az európai partokat szennyező, tíz leggyak-
rabban előforduló hulladék között. Az új sza-
bályok megtiltják az olyan eldobható műanyag 
termékek használatát, amelyek alternatív ter-
mékekkel helyettesíthetők. Az irányelv értel-
mében 2021-től tilos az egyszer használatos 
műanyag tányérok, evőeszközök, szívószálak, 
lufipálcák és fültisztító pálcikák használata. 
A járványhelyzetre hivatkozva a magyar kor-
mány elhalasztotta az egyszer használatos 
műanyagok betiltását. Ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy az érintett cégek, szervezetek ne 
kezdték volna meg a környezetkímélő helyette-
sítő termékek beszerzését, használatát, műkö-
désük átalakítását. 
A TESCO 2019-ben vállalta, hogy 2020 végére 
sajátmárkás termékeiből kivonja az összes ne-
hezen újrahasznosítható anyagot. Eddig több 
mint 454 tonnát távolítottak el termékeikből. 
2025-re tervezik, hogy megfelezik csomagoló-
anyagaik súlyát, és sajátmárkás termékeik cso-
magolása újrahasznosítható vagy komposztál-
ható lesz. Eddig 64 tonna felesleges műanyagot 
távolítottak el sajátmárkás termékeikből a cso-
magolás áttervezésével.

- A legtöbb sajátmárkás termékünkből ki tud-
tuk vonni a nehezen újrahasznosítható anyago-
kat - mondta lapunk kérdésére Koós Zoltán a ti-
szaújvárosi TESCO áruház vezetője. - A zöld-
ségosztályon 2014-ben vezettük be logiszti-
kai szolgáltatónkkal együttműködve a zöld re-
keszek használatát. Ebben érkeznek a zöldsé-
gek, gyümölcsök, a csomagolt baromfi, vala-
mint a kényelmi ételek. Ezek a rekeszek hé-
téves időtartammal rendelkeznek, száz száza-
lékban újrahasznosíthatók, használatukkal ed-
dig 3,7 tonnával csökkent a széndioxid kibo-
csátás a TESCO és szállítói tekintetében. 
Újak gyártása helyett a vállfákat is többször 
felhasználják, eddig 3,4 millió került újra az 
áruházakba. Az energiaitalok fóliabevonatát 
kis sűrűségű polietilénnel helyettesítették, sa-
játmárkás italaikat 100 százalékban fenntartha-
tó forrásból származó papírból készítik. És még 

egy érdekesség: 2019-ben 30 millió műanyag-
palackot hasznosított újra az áruházlánc. Tud-
ják, mit készítettek belőle? Fürdőruhát. 
Mindenki tehet valamit azért, hogy csökkentse 
a környezet terhelését. Sok kis apróság pedig 
sokat jelent a természetünk megóvásáért. A Ká-
véZóna is megteszi, amit tud, amit lehet. Igaz, 
hogy most a korlátozások miatt a hagyományos 
módon nem üzemelhetnek, de nyitva vannak, 
elvitelre készül a sok finomság. 
- Viszonylag nehéz helyzetben vagyunk, mert 
most csak elviteles papírpohárba tudjuk adni 
a kávét, de öt százalék árkedvezményt kapnak 
azok, akik saját poharat, termoszt hoznak ma-
gukkal - mondta Tábori Gábor, a KávéZóna tu-
lajdonosa. - Vannak, akik már a kezdetektől sa-
ját pohárral érkeznek, reklámozzuk is ezt a le-
hetőséget, de annyira még nem jellemző, hogy 
élnének ezzel. Máshogy is próbálunk környe-
zettudatosan gondolkodni, így például olyan 
villákat és keverőpálcákat szereztünk be, me-
lyek organikus, újrahasznosított anyagokból 
készültek. 
Sokszor tényleg csak apróságokon múlik, hogy 
mi magunk mennyi műanyaghulladékot terme-
lünk. Ahogy pedig a mondás tartja, sok kicsi 
sokra megy. 

Fodor Petra
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A vállfákat újra és újra felhasználják. Apróság, de sokat számít: keverőpálca fából. 

Hét évig használhatók és száz százalékban újrahasznosíthatók ezek a rekeszek. 

Már minden táskában ott a vászonzsák, Pogonyi Petra környezettudatosságra neveli kis-
lányát is. 

Öt százalék kedvezményt kap az, aki saját pohárba, termoszba kéri a kávét. 

A korlátozás alá eső műanyag hulladékok a vizekben lévő szemét 70 %-át teszik ki.

„Ezek a rekeszek hétéves időtartam-
mal rendelkeznek, száz százalékban 
újrahasznosíthatók, használatukkal 
eddig 3,7 tonnával csökkent a szén-
dioxid kibocsátás a TESCO és szál-
lítói tekintetében.”

Koós Zoltán

„Vannak, akik már a kezdetektől sa-
ját pohárral érkeznek, reklámozzuk 
is ezt a lehetőséget, de annyira még 
nem jellemző, hogy élnének ezzel.”

Tábori Gábor



Tiszaújvárosi Krónika 1990 – 2021
Tisztelt Szerkesztőség!
Valakibe mindig bele kell állni. Mert ez a trend, 
mert ezt követeli meg a Tiszaújvárosi Krónika 
szelleme.
Nem vagyok politikus, ezért igyekeztem pártat-
lanságra törekedve élni a kis szürke életemet, 
főleg, mert sok barátom, ismerősöm van min-
den oldalon, és egyáltalán nem szeretném el-
veszíteni őket. 
Igen, időnként megszólaltam a kedvenc témá-
imban, közéleti dolgokban (a facebookon), a 
kutyafuttató, tiltótáblák ügyében, harcoltam a 
parlagfű ellen, védelmembe vettem a „mazsola 
vezetőket”, még ha egyesek ki is nevettek mi-
atta, és őrült erővel igyekeztek mást, többet be-
lemagyarázni. Az elrontott járdánkat majdnem 
elfelejtettem megemlíteni. Apróságok, tudom, 
de én szeretem ezeket az apróságokat. Közéleti 
apróságok. Jelentéktelen apróságaink.
Azért újságot is olvasok. A helyi újságot is át-
futom időnként. Nem tudtam nem észrevenni, 
hogy a Krónika hogy kezel bizonyos ügyeket. 
Nem szóltam, hát ki vagyok én, hogy felemel-
jem a szavamat engem közvetlenül nem érintő 
ügyekben! Fő a nyugalom!
Láttam, olvastam, hogy az országgyűlési kép-
viselőnk megválasztását semmiféle halleluja 
nem követte, a hűvös bejelentést a helyi mé-
dia igyekezett azonnal a kifogások megemlíté-
sével terelni. Hm. Lehet így is. Ehhez én nem 
érthetek.
Pedig valahol azt is láttam, hogy az a kedvesen 
mosolygó hölgy békejobbot nyújtott minden 
rá nem szavazónak, és azonnal közölte, hogy 
a térség fejlesztéséért fog dolgozni. Igen, szok-
tam nézegetni, valóban azt teszi-e, és látom, 
hogy milyen nagy lendülettel vetette bele ma-
gát a munkába, hiszen bizonyítani akarja, hogy 
jól dolgozik. Ez a dolgok rendje. Nemdebár?
Aztán olvastam, hogy mondott valamit a Jabil-

ról. Gondoltam, elolvasom a Krónikában is. Ja, 
hogy ott nem lehet elolvasni? A térségünk or-
szággyűlési képviselőjét nem lehet szerepeltet-
ni a helyi hetilapban? Még akkor sem, amikor 
Tiszaújvárost érintő fejlesztésről nyilatkozik? 
„Egymilliárd forint értékben autóipari fejlesz-
tést hajt végre Tiszaújvárosban a Jabil – jelen-
tették be.” De viccelődni róla, azt lehet? Kifi-
gurázni, gyalázni, lejáratni, azt lehet? A nyilat-
kozatát lehozni, azt nem? Ezt hívják pártatlan, 
hiteles tájékoztatásnak? 
„...Mára mindegyik megszűnt. Ergo, ahová én 
beteszem a lábamat, annak előbb-utóbb any-
nyi ......Belépek a Fideszbe.” – írja ugyanebben 
az újságban, ugyanezen cikk mellett Ferenczi 
László. 
Ez az újság nem egy helyi, minden városlakó-
nak szóló hetilap? Elnéztem volna? Ez a balol-
dal választási pártlapja? A baloldal finanszíroz-
za a működését? Elnéztem volna?
No, mindegy, lapozzunk tovább!
De jó, könnyed téma, 55 éves Tiszaújváros! 
Harminc éve lettünk tiszaújvárosiak – olvasom. 
És akkor, akkor rájöttem, hogy igen, TISZAÚJ-
VÁROSBAN ÖRÖKRE MEGÁLLT AZ IDŐ.
Mert valakit gyalázni, gyűlölni, lejáratni, azt 
mindenképp kell. Most éppen az édesapám kö-
vetkezik. Az én édesapám. Hát, kedves baráta-
im, ismerőseim, bocsássatok meg nekem, de 
a pártatlanságom itt ért véget. A Tiszaújváro-
si Krónika eszembe juttatta a régi időket, ami-
kor az én édesapámat évekig pocskondiázta a 
Tiszaújvárosi Krónika. Sportot űzött belőle. 
Le kellett járatni. Mert az volt a trendi. Az én 
édesapámat, aki aktívan részt vett a közéletben, 
igyekezett felkarolni a városlakók ügyes-bajos 
dolgait önkormányzati képviselőként is ..... egy 
időben. De most újra le kell járatni, nehogy az 
emberek emlékezetében az maradjon meg róla, 
hogy mennyit tett ezért a városért a Műtrágya-

gyárban dolgozva, vagy hogy része volt a TVK 
megmentésében, amiért kitüntetést is kapott. 
Ja, hogy arról sem írt a Krónika, mert az nem 
fért bele a róla kialakítandó képbe? És hogy mi 
volt még a 90-es években?
- „Magyarország az 1990-es évek elején ko-
moly gazdasági visszaeséssel, magas munka-
nélküliséggel  és az erre fokozatosan reflektá-
ló pénzügyi-gazdasági intézkedésekkel nézett 
szembe. A gazdaság átalakítása sok nehézséget 
okozott: a piaci viszonyok kialakítása a nem-
zeti össztermék (GDP) visszaesésével járt, tö-
megessé vált a korábban ismeretlen munkanél-
küliség, és az infláció mértéke is magasra szö-
kött...” – olvasom az interneten, kedves Fe-
renczi úr.
És azt meg tudom, hogy ugyanabban az idő-
szakban édesapám vezetésével őrült erővel dol-
gozott egy egész csapat azon, hogy a TVK-t ki-
húzzák a válságból. Azt a TVK-t, aminek az 
iparűzési adójából oly remekül tengette az éle-
tét ebben a városban például Ön is, kedves Fe-
renczi úr. 
És azt is tudom, hogy ugyanakkor Ön sajtóhá-
borút indított az én édesapám ellen, ezért még 
elfelejtett bocsánatot kérni tőle. Ebből olvas-
tam egy kis szösszenetet. Olvasta az egész vá-
ros. 
Ferenczi úrnak a tisztes tájékoztatás ez volt er-
ről a nehéz időszakról:
„A Vanyó Pál távolléte miatt 18 fővel össze-
ülő testület - nagyszámú érdeklődő jelenlé-
tében - a város nevéről szóló állásfoglalás ki-
alakításával kezdte munkáját...” – mintha egy 
inkvizíciós bizottság előtt állna édesapám. MI 
AZ, HOGY MIATT? Nagy számú érdeklődő, 
csak az én édesapám nem érdeklődik - sugallja 
a szerző. Határozatképes volt a bizottság? Igen, 
határozatképes volt. Akkor mire fel ez a teátrá-
lis megfogalmazás? MIATT? Miért lesz vala-

miféle bűnbak az én apukám? Beindult a gyű-
löletkampány? Miért nem szól arról a fáma, 
hogy édesapám szerint a városlakók szavaza-
ta, akarata számít? 1 fő hiányzott, de határo-
zatképes volt a testület. Akkor miért van még-
is olyan rossz érzésem? Mi, nem stimmel? Mi-
ért nem azt írta, hogy más irányú elfoglaltsága 
miatt hiányzott? Mert azzal a mondattal, hogy: 
A képviselő testület 18 jelenlévő fővel összeült, 
az ülésről aznap hiányzó képviselő 1 fő (Vanyó 
Pál), a képviselőtestület határozatképes. - , nos, 
egy ilyen mondattal nem lehet besározni vala-
kit. A Ferenczi László megfogalmazása egyér-
telműen az én édesapámat óhajtja a lehető leg-
negatívabb színben feltüntetni. Ezzel ne lenne 
tisztában egy újságíró? Ugyan már!

Az a lényeg, hogy kellőképpen befeketítse Fe-
renczi úr édesapámat, hiszen TISZAÚJVÁ-
ROSBAN MEGÁLLT AZ IDŐ.....még mindig 
folyik a lejárató kampány a napokon belül 86. 
életévét betöltő édesapám ellen. Miféle menta-
litás ez? 

Persze, teljesen logikus, hogy egy örömteli ese-
ményről úgy kell megemlékezni, hogy közben 
jól besározunk valakit. Nehogy kimaradjon, 
ha már egyszer lehetőségünk van rá! „...Az az 
éles, gúnyos szél, fülünkbe mit mesél?....”
Felszólítom Tiszaújváros jelenlegi polgár-
mesterét, hogy határolódjon el végre Ferenczi 
László kijelentéseitől, korrigálja a hibákat! 
És felszólítom Ferenczi Lászlót, hogy vég-
re kövesse meg édesapámat....annyi, annyi év 
után! 
Tisztelettel:
Tiszaújváros, 2021. 02. 01.

Vanyó Adél
egy egyszerű, szürke kis városlakó

Tisztelt Vanyó Adél!
Nem hiszek a szememnek! Ön az az „egy egyszerű szürke kis városlakó”, aki 2020 októbe-
rében „egyszerű pedagógusként” nyílt levélben írt a nyílt beszédről, a szülői felelősségről a 
Tiszaújvárosi Krónikában? Most pedig belém áll, mert ez a trend az Önhöz - írásából ez kö-
vetkezik - közel álló politikai közösségben. 
A Tiszaújvárosi Krónikát kritizáló gondolataira, állításaira nem tisztem reagálni. A szemé-
lyemet gyalázó, lejárató kijelentéseinek többségét is oda teszem, ahová valók...
A tényekhez, a nyílt beszédhez, az igazsághoz azonban ragaszkodom. 
Igen, kedves Adél, elnézett valamit. Jelen esetben a „Harminc éve lettünk tiszaújvárosiak” 
című írásomat. Pontosabban annak a városnév megváltoztatásáról döntő testületi ülésről szó-
ló részét. Még pontosabban annak első mondatát. 
Ahogy egy felvezető mondattal, majd írásjelekkel is jeleztem, a cikk ominózus szakasza a 
Krónika 1990-es tudósításának újraközlése volt. Egy kordokumentum. Hamisítottam vol-
na meg? 
De nézzük meg grammatikai szempontból is a kérdést!
„A Vanyó Pál távolléte miatt 18 fővel összeülő testület - nagyszámú érdeklődő jelenlétében - 
a város nevéről szóló állásfoglalás kialakításával kezdte munkáját...” mondat az Ön olvasa-
tában azt jelenti, hogy valami Vanyó Pál miatt történt, aki ráadásul nem is érdeklődött. Bűn-
bakká tettem édesapját, inkvizíciós bizottság elé állítottam. 
Kedves Adél, sem akkor (1990), sem most nem tettem ilyet.
Ez a mondat pusztán azt jelenti, hogy Vanyó Pál TÁVOLLÉTE MIATT ült össze 18 fővel 
a testület, melynek döntésére sokan voltak kíváncsiak a helyszínen. A miatt névutó ugyan-
is a vele jelzett szóval értendő együtt. Ezzel ne lenne tisztában egy pedagógus? Ugyan már!
Édesapja munkásságát, a városért, a TVK-ért végzett tevékenységét, annak jelentőségét - 
mind a rendszerváltás előtt, mind utána - soha nem becsültem le. Nem véletlenül volt 1993 
májusa és 1994 decembere között a TVK megbízott, majd kinevezett vezérigazgatója. Való-
ban nehéz, válságos idők voltak azok, s hogy a TVK végül kilábalt belőlük, abban Vanyó Pál 
is fontos szerepet játszott. Nem tudom, honnan veszi, hogy sajtóháborút indítottam ellene. 
Egyetlen konfliktushelyzetre emlékszem, ami a Krónika (és nem én), illetve a vezérigazgató 
között alakult ki. Szerkesztőségünk azt nehezményezte, hogy a sorsdöntő történések idején 
kevés információ, s az is késve jut el a sajtóhoz, ezáltal a nyilvánossághoz. Ez sajnos - né-
hány üdítő kivételtől eltekintve - azóta is így van. 
Megdöbbenve olvastam, hogy Ön szerint befeketítem, besározom, lejáratom édesapját. De-
hogy teszem!
Ezért megkövetnem sincs miért. Viszont tisztelettel, jó egészséget kívánva köszöntöm 86. 
születésnapja alkalmából. 
Tisztelt Vanyó Adél!
Végtelenül szomorú, már-már elkeseredett vagyok sorai olvasása után. Egy félreértelmezett, 
vagy szándékosan félremagyarázott névutó miatt a klaviatúra billentyűire csapott - s ez lett 
belőle. Gyűlölködés, lejáratás, sárdobálás. 
Visszakérdezek: egy örömteli eseményről így kell megemlékezni?
Tisztelettel: 

Ferenczi László

Aligha a miatt miatt
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Idén 55 éve, hogy településünket várossá 
nyilvánították. A rendelet 1966. március 13-
án jelent meg a Magyar Közlönyben, az ava-
tó ünnepség pedig egy tanácsülés keretében 
1966. április 2-án, szombaton volt a 2. Szá-
mú Általános Iskola tornatermében. Egy 
cikksorozatban szeretném bemutatni vá-
rosunk történetét emberközelből, olyan in-
terjúkon, elbeszéléseken keresztül, amelye-
ket első kézből, azoktól hallhatunk, akik át-
élték, és emlékeznek ezekre az időkre. A so-
rozat első részében arról kérdezem Éles Mi-
hályné Tóth Irma nénit, és a szomszéd né-
nit - aki nem szeretne név szerint bekerülni 
a történelembe -, hogy milyen volt az élet Ti-
szaszederkényben az iparosítás előtt, és mi-
lyen volt a község az ’50-es évek elején.

 Hogyan emlékeznek vissza kislánykorukra, mi-
lyen volt Tiszaszederkényben az élet az ’50-es 
évek elején, mielőtt elkezdett épülni az erőmű 
és a TVK?
Irma néni: Akkoriban az itteni emberek abból 
éltek meg, amit megtermeltek. Ha felesleget ter-
meltek, akkor azt eladták, vagy elcserélték. Vol-
tak tehenek, sertés is, meg aprójószág saját el-
látásra. A nagyszüleim idejében még sokféle 
mesterember volt. Emlékszem, ahol most az or-
vosi rendelő van, abban az utcában a rendelő-
vel szemben volt egy kis kovácsműhely. Mindig 
mentünk leskelődni kisgyerekként, hogy hogyan 
csinálják, amikor a levegőt fújják be. Cipész az 
még az én felnőtt koromban is volt, azt hiszem 
kettő is a faluban. Bábaasszony is volt. Az orvos 
pedig Hejőbábáról járt ki hetente.
Szomszéd néni: A tiszaszederkényiek mezőgaz-
daságból éltek, mindenki önellátó volt, megter-
melték a húst, zöldséget. Volt nagyon sok cu-
korrépa, azt elvitték Szerencsre a cukorgyárba, 
leadták, és cserébe cukrot kaptak. Vetőkrumpli-
ért eljártak Kisvárdára, ott volt egy olyan fajta, 
hogy Kisvárdai Rózsa, ami nagyon jó krump-
li volt, és azt ültették itt. Állatokat is tartottak, 
tehenet a tej és a kisborjú miatt, amit vagy le-
vágtak húsnak, vagy eladták. A faluban vol-
tak mesteremberek - ácsok, tetőfedők, hentes, 
mészáros, és volt még bábaasszony is, akit mi 
gyerekek csak gólyamamának hívtunk. Voltak 
asztalosok, akik bútorokat csináltak - ha egy 
lány férjhez ment, stafírungnak megcsinálták a 
konyhabútort, vagy a szobabútort.
Hogyan teltek a hétköznapok?
Irma néni: Minden nap, amikor hazaértek a 
földekről az emberek, az asszonyok vacsorát 
főztek. Ilyenkor gyorsan elkészülő ételek vol-
tak - rántott leves, lebbencsleves jó sűrűn, ez 
gyorsan megvolt. Ha nem leves, akkor tojásos 
galuska, ilyesmi, ami pillanatok alatt elkészül, 

de tartalmas. Vasárnap volt az, amikor húst főz-
tek. Voltak tyúkok, leginkább abból, vagy füs-
tölt húsból, amit a saját füstölésű, kamrában 
felakasztott húsból vágták, vagy kolbászból. 
Hűtő még nem volt, így a kútba engedték le, ha 
például maradt a húslevesből. A diner edény fa-
zonra olyan volt, mint a fazék, csak kicsit ma-
gasabb, és kétoldalt volt neki akasztója, arra 
kötöttek kötelet, és úgy engedték le. Amikor 
már lehetett kapni, és összegyűjtöttünk egy kis 
pénzt, akkor a hűtő volt az első háztartási gép, 
amit vettünk.
Szomszéd néni: A polgári híd felé volt a Kisdézs, 
aztán fölötte, a Sajó-torkolat felé pedig a Nagy-
dézs, ott voltak a gyümölcsösök. Csodálatosan 
szép, mindenféle gyümölcsfa, és szőlő is volt. 
Nagyon jó volt a talaj, mert minden évben ki-
öntött a Tisza, és hozta a hordalékot, az trágyáz-
ta a földet. A kertek úgy néztek ki a Nagydézsen, 
hogy mindegyik elején volt egy diófa. Utána ál-
talában koszorúvirág volt ültetve, mert azt sze-
rették a nők. Azután volt egy kunyhó, ott főztek 
az asszonyok, mert amíg az emberek dolgoztak, 
azoknak enni kellett. A kunyhó után a szőlőlugas 
volt, aztán egy zöldségeskert, és a szőlő után jöt-
tek a gyümölcsfák. Ez meghatározott sorrendben 
volt. A fák mögött mogyoróbokrok voltak, ahol 
már a Tisza folyt. Oda lehetett menni a gazdák-
hoz, és kérni egy kis gyümölcsöt a süteménybe. 
Mindig azt mondták: „Annyit szedjél, amennyi 
anyádnak kell a süteménybe!” Az ’50-es években 
még földutak voltak mindenhol. Amikor esett az 
eső, akkor nem szabadott az úton menni, hanem 
a füvön kellett menni mellette, mert nem szaba-
dott összemászkálni, vigyázni kellett az útra, mert 
az kellett a szekérnek. Szépen el volt gereblyézve 
minden, nagyon szép volt. Mivel közel van a Ti-
sza, az itteniek halászattal is foglalkoztak. A ha-
lászok ladikkal kimentek a Tiszára, és mögéjük 
volt kötve a háló. A Tisza közepén mentek végig, 
húzták a hálót. Rengeteg halat fogtak, és sokfélét. 
Mindig hétvégén mentek halászni, és utána szom-
bat este vagy vasárnap reggel mentek az asszo-
nyok kiválasztani, hogy melyik halat veszik meg 
a halásztól. Sok halat fogyasztottunk. Egy héten 
legalább egyszer volt hal. Inkább a halászlét sze-
rették ezen a vidéken, de olyat is sűrűn csináltak, 
hogy paprikás lisztbe forgatták, és kisütötték. Ser-
tés és marhahúst is ettek, de főleg borjút. Meg a 
baromfit is. A sertés akkor még csak a mangali-
ca volt. Azt azért szerették, mert sok volt a zsírja, 
mert kellett a zsír a főzéshez. A birkát is szerették, 
főleg a kisbárányokat. A tyúkok mellett kacsa és 
liba is volt, itt volt az ártér. Tehenet akkor vágtak, 
amikor lakodalom volt, mert az sok húst adott.
Amikor nem dolgoztak, mit csináltak az embe-
rek?
Irma néni: Télen, amikor nem volt mezőgaz-
dasági munka a hideg hónapokban, az emberek 
átjártak egymáshoz szomszédolni, úgy mond-
ták, tanyázni. Megbeszélték, hogy mikor ki-
hez mennek, és átvonultak a szomszédba. Mi 
gyerekek is mentünk, beültünk a sarokba, és 
kapóztunk. Ez olyan volt, hogy egy madzagra 
felfűztünk pár szem kukoricát, és összekötöt-
tük a madzagot. Ebből öt-hat darabot fogtunk 
a tenyerünkben, feldobtuk, és el kellett mindet 
kapni. Ezzel eltöltöttük az estét. A felnőttek be-
szélgettek, mi játszottunk.
Szomszéd néni: Akkoriban télen pihentek az 

emberek, átjártak egymáshoz tanyázni. A kony-
hák nagyon nagyok voltak, és ott zajlott a társa-
dalmi élet. Csemegekukoricát főztek, és azt et-
ték beszélgetés közben, vagy ősszel kint az ud-
varban rostán pattogatott kukoricát csináltak. 
A falu végén volt a kenderáztató. A kenderből 
szálat csináltak, és télen, akinek volt szövőszé-
ke, az az ágyneműtől kezdve a konyharuháig 
mindent meg tudott csinálni.
Milyen volt az iskola?
Irma néni: A régi iskola, ami itt van a tér mel-
lett, az két tantermes volt annak idején, a két 
tanteremben tanult nyolc osztály. Az első ta-
nító nénimre, Nagy Anci nénire nagyon szíve-
sen emlékszem, nagyon szerettük. Gulyás Ist-
ván igazgató bácsi is akkor kezdte a pályáját. 
Nagy élmény volt, hozta a fiatal, szép felesé-
gét is, és itt a templom mögött volt a tanítói la-
kás, ott laktak. Mindenre tanította a gyerekeket. 
Órán elvitt bennünket az udvarára, méhészettel 
foglalkozott, ott volt a sok kaptár, és magyará-
zott a méhekről. A felesége a főzést tanította, 
megmutatta, hogy mit főz éppen. Beszéltek ne-
künk a gazdálkodásról, de arról is, hogyan kell 
egy régi konyharuhát megjavítani, megvarrni.
Szomszéd néni: Az iskola nagyon jó volt. A régi 
iskola a templom mellett volt, az épülete még 
most is megvan. Két tanterem volt, együtt vol-
tak az elsősök a másodikosokkal, a másik te-
remben pedig a harmadikosok a negyedikesek-
kel. Ők jártak délelőtt, a felsősök ötödikesektől 
a nyolcadikosokig pedig délután. Nagyon jók 
voltak a tanárok. Gulyás István, később ő lett 
a 2. Számú Általános Iskola igazgatója. Szeret-
tem Kemenesinét és Mohácsi Klári nénit. Szi-
gorúak voltak, de jól tudtak tanítani.
A gyerekek, fiatalok hogyan töltötték a szabad-
idejüket?
Irma néni: A templom mögött volt a füzes, oda 
jártunk. A fiúk a fűzfaágakat összekötötték, és 
azon hintáztunk. Vagy az osztálytársakkal szám-
háborúztunk. De az iskolában színdarabokat is 
játszottunk. Volt egy olyan darab, amiben én 
voltam a mesélő, így az egész szöveget meg 
kellett tanulnom. Sokat segítettünk a háztartás-
ban is. Amikor már nagyobbak voltunk, kivittek 
a Tisza- partra szőlőt kacsolni, meg ilyen köny-
nyebb munkát, amit gyerekként el lehetett vé-
gezni. A munka az mindig jelen volt az életünk-
ben. Gyakran átjártam kereszt-nagyszüleimhez 
aludni, akik nagyon vallásosak, reformátusok 
voltak. Az volt az esti szórakozásunk, hogy az 
asztal közepén volt a petróleum lámpa, nagyapa 
elővette az énekeskönyvét, amiből a templom-
ban énekelnek, és sorban tanultuk az énekeket. 
Most is tagja vagyok a Tiszaújvárosi Reformá-
tus Énekkarnak, és előjönnek ezek a régi zsol-
táros énekek, amiket nagyapa tanított nekem. 
Amikor nem énekeltünk, akkor rajzoltam. Cso-
magolópapírból levágtak egy darabot, kiraktak 
egy fazekat az asztalra, amin motívumok voltak, 
és akkor azt lerajzoltam. Nem lett belőlem mű-
vész, de hasznos dolgokkal foglalkoztunk a lám-
pa mellett. A másik nagyapámék a bolttal szem-
ben laktak, és délután, amikor a bácsik kijöttek a 
templomból, leültek a kispadra a kerítés mellett, 
és beszélgettek. Egyszer az történt, hogy nagya-
pa verset mondott, valamelyik Petőfi verset, én 
pedig csodálkoztam, és kérdeztem, hogy hon-
nan tetszik ezt tudni. Hát még az iskolából, ott 
tanulta. Később már felnőttként elgondolkod-

tam azon, hogy ezeknek az embereknek, akik itt 
falun nőttek fel, nem volt semmi lehetőségük, 
hogy továbbtanuljanak. A szegénység nem en-
gedte őket. Mennyi értékes ember nem tudott ki-
bontakozni! Anyukám nagyon szerette a köny-
veket. Ami megmaradt emlékeimben, hogy es-
ténként, miután elrendezett bennünket, és lefe-
küdtünk, elővette A kőszívű ember fiait, és az 
volt a jutalom, ha jók voltunk, hogy olvasott be-
lőle. Alig vártuk az estét, hogy ágyba kerüljünk, 
és a lámpánál anyukám olvasson nekünk. A 
könyv szeretetét innen kaptam, tőlük, az öregek-
től, a nagyszülőktől, már akkor belénk oltották.
Szomszéd néni: A fiataloknak bálokat rendeztek. 
Akkor még úgy volt, hogy a lányos anyukák el-
kísérték a kislányukat a bálba. A művelődési ház-
ban a terem körbe volt rakva székekkel, és ott ül-
tek az anyukák, a fiatalok pedig táncoltak. Szólt 
a cigányzenekar, ment a pletykálás. Vasárnapon-
ként pedig a délutáni istentisztelet után a lányok 
összekarolva sétáltak az utcán, a fiúk pedig követ-
ték őket. Minden portánál, kint a kapu mellett volt 
egy kispad. Az anyukák ezen ültek, és figyelték a 
lányokat, hogy melyik fiú követik őket. Gyerek-
ként az egész határ a miénk volt. Nem maradtunk 
otthon, meg az udvaron, hanem megindultunk az 
erdőnek, a határnak csavarogni. Gyakran jártunk 
az erdőhöz, mert ott nagyon szép fűzfák voltak. 
Összekötöttük az ágait, és azon hintáztunk, vagy 
vittünk magunkkal plédeket otthonról, leültünk, 
és babáztunk. Amikor már felépültek a mai Sze-
derkényi út házai a városban, a városi gyerekek 
is oda jártak az erdő szélére játszani, mert olyan 
gyönyörű volt, olyan pázsit volt. Ők is ugyan-
úgy összekötötték a faágakat, és hintáztak, meg 
számháborúztunk. Utána viszont tanulni kellett. 
A tanulás az úgy zajlott majdnem minden család-
ban, hogy nagy asztalok voltak, és amikor példá-
ul édesanyám gyúrta a tésztát, mert épp káposz-
tás tésztát akart csinálni, akkor nekem ott kellett 
ülnöm az asztal másik végén, és ott kellett tanul-
nom. Aztán pedig felmondtam neki, amit tanul-
tam, kikérdezte a leckét. Ahogy átmegyünk a Sa-
jón, azt a részt úgy hívták, hogy Bakrak, ott volt 
egy tanya. Iskolából minden évben kivittek min-
ket oda egy napra, és azon a tölgyfás részen szed-
tük a makkot a disznóknak. Azt nagyon szerettük, 
mert akkor nem kellett iskolába menni. Volt ott 
egy révész is, a háza mellett pedig volt egy csör-
gőalma fa. Mindig meghagyta nekünk a csörgőal-
mát a fán, olyan volt a magháza, hogy csörgött 
benne a mag. Polgár felé volt a Sulymoshát, ott 
nőtt a vízben a sulyom, ami olyan volt, mint a sze-
lídgesztenye. Az asszonyok szedték, és annyi pió-
ca volt a vízben, hogy nem kellett félniük a trom-
bózistól...(folytatjuk)

Surányi P. Balázs

Ötvenöt év emberközelből: Tiszaszederkény 1.
2021. február 4. Történelem 9.

Tiszaszederkényi határ az ’50-es évek elején.                  Fotók: Magánarchívum

Szüret a Nagydézsen.

„Később már felnőttként elgondol-
kodtam azon, hogy ezeknek az em-
bereknek, akik itt falun nőttek fel, 
nem volt semmi lehetőségük, hogy to-
vábbtanuljanak. A szegénység nem 
engedte őket. Mennyi értékes ember 
nem tudott kibontakozni!” 

Irma néni

„Az ’50-es években még földutak vol-
tak mindenhol. Amikor esett az eső, 
akkor nem szabadott az úton menni, 
hanem a füvön kellett menni mellet-
te.” 

Szomszéd néni



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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap 

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

06-46/477-104

A Tiszaújvárosi Krónikában  is
 megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt  
a Tisza TV Képújságában  

legalább 5 napra 
(2500 Ft)  

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021.február

FEBRUÁR Helye Ideje Kinek a részére

08. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

09. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon 7.30 - 9.00 és 
14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

10. szerda Kazinczy-ház I. em. 73/1. 7.30 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkal-
mazott befizetés

Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

11. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Bölcsőde 3.sz.pavilon 9.00-12.00 Szociális étkezés

15. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

17. szerda Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

18. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

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

Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

23. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

24. szerda Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 8.00-15.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/1. 7.30 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

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

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

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

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

Egész nyáron 
bölcsőde

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 
hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „Napsugár” 
Bölcsődéje egész nyáron át biztosítja a gyermekek bölcső-
dei ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási munká-
latok elvégzésének ideje alatt összevont csoportban történik 
a gyermekek ellátása. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Nyári óvodai ellátás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy 
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron biztosít-
ja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása 
érdekében az épületek nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

Szederinda Óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2021. 
június 28. – július 23. között

Bóbita Óvodája
(Tiszaújváros, 
Kazinczy út 1.) 

2021. 
június 28. – július 23. között

Szivárvány Óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 

13.)

2021. június 28. – augusztus 
19. között

Tündérkert Óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány 

köz 1.)

2021. július 26. – augusztus 
19. között

Nyitva és összevont ellátást biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

    2021. június 28. - július 
23. között

Tündérkert Óvodája (Tisza-
újváros, Alkotmány köz 1.)

2021. július 26. - augusztus 
19. között

Szederinda Óvodája (Tisza-
újváros, Dózsa u. 9.)

Bóbita Óvodája (Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 1.)

2021. augusztus 23-ától minden épület teljes nyitva tartással 
üzemel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriumának 
döntése alapján az alábbi általános- és középiskolás tanu-
lók részesültek személyenként 30 ezer forint ösztöndíjban

Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola

Papp Szilvia Viktória 5.a, Varga Eszter 5.b, Viszóczki Fló-
ra 6.a, Ágoston Gabriella 6.b, Bordás Alexandra 6.c, Dömsö-
di Dóra Lili 7.a, Kertész Lia Blanka 7.b, Lengyel Laura 8.a, 
Barva Levente Péter 8.b, Juhász Roland Attila 8.c

Tiszaújvárosi Széchenyi István 
Általános Iskola

Veréb Emma 5.a, Zilahi Korina 5.b, Mészáros Anna 5.c, Bo-
dolai Emma 6.a, Kassai Bálint 6.b, Hadobás Örs 6.c, Tóth Ist-
ván 7.a, Zsandár Zénó Szabolcs 7.b, Répási Laura 7.c, Sze-
mán Anna Ramóna 8.a, Balogh Gergő 8.b, Veréb Ádám 8.c

Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola

Csehi Panna 5.a, Bagi Szilárd 5.b, Turjanicza Botond Bogdán 
6.a, Song Keqiu 6.b, Sipos Vilmos 7.a, Bagi Zoltán 7.b, Gál 
Gréta Vivien 8.a, Bodnár Panna Krisztina 8.b, Lukács Réka 
8.c

Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola

Ale Bence Attila 5.a, Jakab Szófia 5.b, Majoros Máté Regő 

6.a, Czap Roland János 6.b, Mérkőy Luca 7.a, Teslér Laura 
Zsófia 7.b, Deli Tünde 8.a, Galambos István 8.b

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium

Puskár Anna 7.H, Czap Hanna 8.H, Fülöp Kende 9.H, Hajdú 
Lili 9.A, Dienes Ivett 9.B, Béres Jázmin 9.D, Fedor Szabolcs 
9.E, Brunyánszky Réka 10.H, Krupa Orsolya 10.A, Hajdu 
Máté Bendegúz 10.B, Majoros Panna 10.D, Tóth Martina 
10.E, Kiss Fanni 11.H, Szatmári Réka 11.A, Bárány Zsanett 
11.B, Tóth Petra 11.D, Nagy Dominik Bence 11.E, Nagy 
Zsófi 11.M, Zsóri Ádám 12.H, Kuti Kíra 12.A, Orosz Zol-
tán 12.B, Szabó Alexandra 12.C,Ortó Krisztina Mónika 12.M

Szerencsi SzC Tiszaújvárosi
 Brassai Sámuel Technikum 

és Szakképző Iskola
Szabó Dániel 1/9.K, Ládi Dominik 1/9.V, Kulman Marcell 
2/10.SZ, Varga István 2/10.LV, Pénzes Gréta 3/11.SZ, Hadhá-
zi Tamás Máté 3/11.L, Kiss Dániel 3/11.H, Alföldi Zsombor 
3/11.V, Kaszai Péter 3/11.F, Demkó Milán 9.EI, Urbán Bene-
dek 9.GM, Szilágyi Anikó 9.Ü, Jakab Dóra 10.EK, Krajnyák 
Kevin 10.MG, Vitos Virág 10.T, Forgács Dániel 11.EK, Bó-
di Szilárd Milán 11.MG, Jávorszki Csenge 11.T, Csonka Dá-
vid 12.E, Vig Viktor 12.M, Mészáros Liza 12.TG, Muhi  Ré-
ka Katalin 12.KG, Szőke Máté 5/13.E, Boros Tamás 5/13.T, 
Molnár Zsolt 5/13.G, Kató Roland Lajos 5/13.M

Mecénás ösztöndíjasok
10. � Hirdetmény 2021. február 4.



Felkészülési döntetlen és győzelem
LABDARÚGÁS. Négy nap alatt két felké-
szülési mérkőzést játszott az FC Tiszaújvá-
ros felnőtt csapata. Putnokon a csoporttárs 
ellen egy döntetlent sikerült elérni, itthon a 
megyei I. osztályú Cigándot simán verte az 
Újváros.

Putnok - Tiszaújváros 
1-1 (0-1)

TFCT: Herceg P. (Tóth Cs) - Tóth M., Vincze 
Á., Gelsi L., Lőrincz P., Márton A., Vitelki B., 
Bene A., Lakatos L., Tóth Á., Kristófi S.
Gól: Tóth Á.
Cserék: Kundrák M., Vámos M., Tóth S., 
Bussy D., Csernák M., Benke N., Kulcsár H., 
Csoszánszki D.
Távol: Horváth T.
Sérült: Pap Zs.
Próbajátékos: Tóth Ádám (Nyíregyháza)
Az első félidőben a Tiszaújváros akarata érvé-
nyesült, frissebben, gyorsabban és veszélye-
sebben játszott, és a több ziccerből egygólos 
vezetésre is futotta. 
A második játékrészre 5 helyen változott az Új-
város felállása, majd fokozatosan mindenki já-
téklehetőséghez jutott. A játék kiegyenlítetté 

vált, az eredmény is egál lett. Összességében 
reális eredmény született
Könnyebb dolga volt a TFC-nek a Cigánd elle-
ni hazai mérkőzésen.

 Tiszaújváros - Cigánd
 4-0 (2-0)

TFCT I. félidő: Tóth Cs., Kundrák M., Vincze 
Á., Tóth M., Lőrincz P., Tóth S., Lakatos L., 
Vámos M., Vitelki B., Pap Zs., Kristófi S.
II. félidő: Fízer D., Bene A., Horváth T., Gelsi 
L., Márton A., Bussy D., Kulcsár H., Tóth Á., 
Csernák M., Csoszánszki D., Benke N
Gól: Kristófi, Vitelki, Benke (2)
Sérült: Herceg,
Próbajátékos: Tóth Ádám (Nyíregyháza)
A Cigánd a Borsod egyei bajnokság jelenlegi 3. 
helyezettje, de célja a feljutás.
A mérkőzésen a hazai csapatból mindenki 45 
perc játéklehetőséget kapott.
Az első félidőben lassan lendült játékba az Új-
város, a meddő mezőfölény kevés helyzetet 
eredményezett, az ellenfél pedig jórészt a véde-
kezésre koncentrált.
A második játékrészre sort cserélt a Tiszaújvá-
ros, a játék kiegyenlítettebb lett, sok volt a sta-
tikus passzolgatás, kevés beindulás fordult elő. 
A mérkőzés végéhez közeledve viszont újra 

mezőnyfölénybe került a vendéglátó és megér-
demelt győzelmet aratott a megyei színvonalú 
mérkőzésen.
Következik a szintén megyei I. osztályú MV-

SC (Fodor Péter, Foci csapata), ugyancsak ha-
zai pályán - lapzártánk után szerdán -, majd 
szombaton délelőtt a csoporttárs Tállya látogat 
Tiszaújvárosba.

Világkupa helyett Európa Kupa a Triatlon Nagyhéten
TRIATLON. A tervek szerint július 14-18. 
között ismét megrendezhetik Tiszaújváros-
ban az 1999-ben indult, de tavaly a Covid-19 
miatt elmaradt Triatlon Nagyhetet, melynek 
fénypontját ezúttal nem a világkupa futam, 
hanem az elit Európa-kupa futam jelentheti. 

Dr. Fülöp György polgármester, Márkus Ger-
gely, a nemzetközi szövetség sportigazgató-
ja, Lehmann Tibor főrendező és Márkus Ba-
lázs, a szervezőbizottság társelnöke január 28-
án online megbeszélést folytatott az idei Triat-
lon Nagyhét megrendezésének lehetőségeiről, 
a várható versenyekről, programokról. A meg-
beszélés eredményéről közös nyilatkozatot ad-
tak ki.

Biztonságosan, gazdaságosan

„A lassan egy éve elhúzódó koronavírus-jár-
vány sajnos 2021-re is sok bizonytalanságot 
ígér, ezért a rendezvények tekintetében is na-
gyon nehéz előre terveznünk. A járvány negatív 
gazdasági hatásai miatt - mint sok minden mást 
- a tervezett programjaink költségvetését is fe-
lelősen kell átgondolnunk és megterveznünk.
A Triatlon Világkupa és Triatlon Nagyhét hosz-
szú évek óta a tiszaújvárosi nyár egyik legki-

emelkedőbb kulturális- és sporteseménye. Egy 
jól összeszokott csapat rendkívül profi és lel-
kiismeretes munkájának köszönhetően a világ 
minden táján ismerik már városunk nevét, mi, 
Tiszaújvárosiak pedig évről-évre élvezhetjük a 
rendezvénysorozat gazdag kínálatát.
Az idei terveinkről ma délután tartottunk online 
egyeztetést Márkus Gergellyel, a Nemzetközi 
Triatlon Szövetség sportigazgatójával, Lehmann
Tiborral, az esemény főrendezőjével, illetve 
dr. Fülöp György polgármesterrel és Márkus 
Balázzsal a szervezőbizottság társelnökeivel. 
Mindannyian egyetértettünk abban, hogy az el-
sődleges szempont továbbra is a helyi lakosság, 
a sportszerető közönség egészségének védelme. 
A biztonsági szempontok mellett természetesen 
megvizsgáltuk azt is, hogy a színvonal megtar-
tása mellett hogyan tehetjük gazdaságosabbá és 
fenntarthatóbbá a rendezvény lebonyolítását.
Minden tényezőt, véleményt és érdeket figye-
lembe véve úgy döntöttünk, hogy amennyiben 
a járványügyi helyzet lehetővé teszi, idén a vár-
hatóan 5 napos (július 14-18.) Triatlon Nagy-
hét keretében egy Triatlon Európa Kupa kerül 
megrendezésre a kulturális és tömegsport-ren-
dezvények fénypontjaként.
Az előttünk álló időszakban folyamatos lesz az 
egyeztetés a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, Ti-
szaújváros Város Önkormányzata, valamint a 
Nemzetközi és a Magyar Triatlon Szövetség 
között annak érdekében, hogy 2021-ben a ki-
alakult körülmények ellenére is egy színvo-
nalas és tartalmas programsorozaton vehesse-
nek részt mind a tiszaújvárosiak, mind pedig az 
idelátogató turisták és versenyzők”- olvasható 
a közleményben.
A tervek szerint tehát lesz Triatlon Nagyhét - 
közvetlenül a szintén még bizonytalan megren-
dezésű (július 23. - augusztus 8.) olimpia előtt -, 
de nem világkupa-, hanem Európa Kupa ponto-
kért küzdenek majd a versenyzők. Ez - ahogy a 

közlemény is utal rá - egyúttal gazdaságosabbá 
(olcsóbbá) és fenntarthatóbbá teszi az eseményt.

Egy új kezdet

Lehmann Tibor főrendezőtől megtudtuk, hogy 
1997-től - 2020-at kivéve - megszakítás nél-
kül, 23 esztendőn át megrendezett világkupá-
val Tiszaújváros méretéhez, lehetőségeihez, 
infrastruktúrájához mérten a város által nyújt-
ható maximumot teljesítette. A település adott-
ságait figyelembe véve további növekedés ne-
hezen kivitelezhető. Ami a versenyek rangjá-
nak további emelését illeti: világbajnoki széria 
(WTS) futam, netán a több ezer fős age-group 
(korcsoportos amatőr kategória) versenyt is 
magával hordozó felnőtt világbajnokság meg-
rendezése egy kisvárosban nem valósítható 
meg. Természetesen ez a rendezés színvonalára 
nem vonatkozik, a magas minőséget a jövőben 
is garantálni szeretnénk.
- A pandémia felgyorsította a fenntarthatóság 
iránti igényt a versenyrendszerekkel kapcsolat-
ban - monta Márkus Gergely, a World Triath-
lon sportigazgatója. - A jövőben minél inkább 
a kontinentális és regionális versenyek lesznek 
előtérben. Ez a nemzetközi sportági szövetség 
által preferált törekvés egybevág az idei tisza-
újvárosi viadal jelenlegi státuszával.
Ebben a gazdaságilag is nehéz helyzetben az 
sem mellékes, hogy egy elit világkupa verseny 
és egy elit Európa Kupa futam jogdíja és a ki-
osztandó pénzdíjak között jelentős különbség 
van.
- Nem tudhatjuk, hogyan alakul a 2021-es sze-
zon, de Európából talán könnyebben el tudnak 
majd jönni hozzánk az élversenyzők - folytat-
ta gondolatait Lehmann Tibor. - A felnőtt Eu-
rópa-kupa egy új kezdet, amire lehet építkez-

ni. Előre lehet lépni egy prémium Európa Ku-
pa, vagy felnőtt kontinensbajnokság, esetleg is-
mét egy világkupa felé. A felnőttek mellett, az 
elmúlt években megszokott módon - a junior 
korosztály képviselői újra Európa Kupa futa-
mon versenyezhetnek majd nálunk.  A Triatlon 
Nagyhét szintén rendszeres programját képező 
Magyar Utánpótlás Gálára is készülünk.

Magas színvonalon

A rendezői csapat valamennyi tagja - a közre-
működő partnerekkel együtt - nagyon bízik az 
egészségügyi helyzet jelentős javulásában, a 
közvetlen járványveszély mielőbbi felszámo-
lásában. 
- Ebben a rendhagyó esztendőben is az eddig 
megszokott magas színvonalat szeretnénk biz-
tosítani a Triatlon Nagyhéten, melynek a kez-
detektől fogva egyaránt elévülhetetlen szerepe 
van a lokálpatriotizmus erősítésében, a közös-
ségépítésben - mondta Márkus Balázs, a szer-
vező bizottság társelnöke. - A minőség megtar-
tása vonatkozik a profi és az amatőr sportolók 
versenyeire, valamint a sport és kulturális ese-
ményekre érkező vendégek kiszolgálására egy-
aránt. A tömegsport eseményekkel és a koncer-
tekkel ezúttal is arra törekszünk, hogy minden-
ki megtalálja a számára megfelelő kikapcsoló-
dási lehetőséget. 

F.L.-SZIS
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Július 14-18. között tervezik az idei Triatlon Nagyhetet. 

Online megbeszélésen egyeztettek a 2021. évi Triatlon Nagyhét megrendezésének lehető-
ségéről.

Benke közelről lő a hálóba. Ezzel a találattal állította be a 4-0-s végeredményt a Cigánd ellen.

„Az előttünk álló időszakban folya-
matos lesz az egyeztetés a Tiszaúj-
városi Triatlon Klub, Tiszaújváros 
Város Önkormányzata, valamint a 
Nemzetközi és a Magyar Triatlon 
Szövetség között.”

„Egy elit világkupa verseny és egy elit 
Európa Kupa futam jogdíja és a ki-
osztandó pénzdíjak között jelentős 
különbség van.”



A téli égbolt ékessége: az Orion csillagkép
Akinek egy hideg, holdtalan, és közvilágítástól mentes éj-
szaka volt már módja feltekinteni a derült égboltra, egyet 
kell, hogy értsen velem, a téli égbolt legszebb csillagképe az 
Orion. Mindazon túl, hogy nagyon szép, és fenséges, nagyon 
sok tudományos, és néprajzi érdekességet rejt, ezért remé-
lem, hogy ezek rövid áttekintésével a Krónika olvasóinak ér-
deklődésére is számot tarthatok.

Az Orion az Égi Egyenlítőn fekszik, ezért a világ minden tájáról 
jól látható, Magyarországról nézve télen figyelhető meg legjob-
ban. Ősszel késő este kel, kora tavaszi esténként a nyugati ég-
bolton ragyognak csillagai. Ezt a markáns téli csillagképet sok 
fényes csillag alkotja, ennek köszönhetően pedig egyszerűen 
megismerhető az égbolton: középen három csillag van egy- vo-
nalban, ezt az Orion övének nevezik, ennek alapján pedig köny-
nyen behatárolható a többi része is. A három fényes csillagtól 
délre, majdnem merőlegesen elhelyezkedő, három halványabb 
objektum az Orion kardja. Utóbb csatolták hozzá a tőle nyugat-
ra ívet alkotó nyolc halvány csillagot, a pajzsát, és az északke-
letre látható három csillagot, a felemelt bunkót.
 

A két legfényesebb csillaga a Betelgeuse és a Rigel érdekes párt 
alkot, a két átellenben lévő sarokban. Míg a csillagkép bal fel-
ső részén lévő Betelgeuse egy vörös óriás, addig a vele átellen-
ben, jobbra lent található Rigel kékes árnyalatú. A köztük mu-
tatkozó színeltérés akkor igazán feltűnő, ha sötét égen egymás-
hoz viszonyítjuk őket. A Rigel egy forró, kékesfehér égitest, fel-
színi hőmérséklete 11000 C. Mintegy 60-szor nagyobb a mi csil-
lagunknál. Ezzel szemben a Betelgeuse egy élete vége felé járó, 
felfúvódott óriáscsillag, 3500 C-os felszínnel. Mérete 1000-szer, 
energiakibocsátása pedig 100 ezerszer nagyobb a Napénál. 
Mivel ez a csillagkép igazán ismert, már ősidőktől különböző tör-
téneteket szőttek az Orion fényes csillagai köré. A görög mitológia 
szerint Orion Poszeidón, a tengerek istenének fia volt, egy óriás ter-
metű és erős vadász, aki szerelmet táplált Atlasz hét leánya iránt. A 
leányok nem viszonozták érzéseit, és az égre menekültek, ők lettek 
a Plejádok, magyarul a Fiastyúk fényes csillagai. Később Artemisz, 
a vadászat szűz istennője iránt lobbant szerelemre, aki azonban íjá-
val lelőtte őt. A történet egy másik változata szerint Artemisz egy 
skorpiót küldött, mely halálra marta Oriont, ezért az istenek úgy he-
lyezték el őket az égen, hogy az égbolt két ellentétes pólusára kerül-
jenek, és amikor az egyik felkel, a másik éppen akkor nyugszik le, 
így sosem maradnak egyszerre az égen. A mellékelt csillagábra mu-
tatja a jelenlegi helyzetet: Orion a rátámadó bikával küzd, miköz-
ben az őt kísérő két kutya nyúlra és egyszarvúra vadászik.
 A magyar népnyelv az Oriont Kaszáscsillagnak is nevezi. Az 
öv három fényes csillaga a három kaszás. A megszemélyesített 
csillagok mennek az égen és aratnak, körülöttük négy ember - az 
Orion váll- és lábcsillagai - kévéket rak. Utánuk siet Sánta Ka-
ta - a Szíriusz nevű csillag -, aki az ételt viszi, de nem éri őket 
utol soha, mert belelépett egy kaszába, és megsántult. Sánta Ka-
tához kapcsolódik még egy monda, miszerint fel szeretne ülni a 
Göncölszekérre, de a kaszások nem hagyják, mindig a lába elé 
kapnak a kaszával. Egy másik magyar legenda szerint a csillag-
képet eredetileg Hunor és Magor apja, a legendás vadász, Nim-
ród után nevezték el, aki a magyarok és hunok ősapja. Itt jegy-
zem meg, hogy a Szíriusz az égbolt legfényesebb csillaga. Fel-
tűnő fényessége segít az Orion felkeresésében is. Erős szcintil-
lációja, vagyis vibrálása adhatott alapot a „sánta” minősítésre.
Az Orion csillagképben nagyon sok szép és érdekes objektum 
található, már csak emiatt is nagy kedvence az amatőr- és szak-
csillagászoknak egyaránt. Legszebb és legismertebb objektuma 
az Orion köd (tudományos nevén M42 és M43) mely a vadász 
tőrének középső, kissé ködös csillaga. Szabad szemmel éppen 
csak hogy látszik, távcsőben viszont lenyűgöző látvány. Az 1350 
fényévre fekvő csillagköd csupán néhány millió éves, és benne 
most is csillagkeletkezés folyik. Az új csillagok fénye gerjesz-
ti világításra a por és gázködöt, így remek helyszín a csillagfor-
málódás tanulmányozására. Az objektum vizsgálata segíthet an-
nak megértésében is, hogy mi történt, amikor a Nap 4,6 milliárd 
éve megszületett. A digitális fotótechnika robbanásszerű fejlő-
dése lehetővé tette, hogy amatőr csillagászok is profi szintű csil-
lagászati felvételeket készítsenek. Ehhez persze komoly techni-
ka, kellő szaktudás és nem kevés türelem szükséges. A cikkhez 
mellékelt fényképek túlnyomó többségét amatőrök készítették. 
Az Orion csillagképben nemcsak világító, hanem sötét ködök is 
előfordulnak, ezekben csillagfejlődés még nem folyik. Amennyi-
ben egy sötét felhő egy világító ködösség előtt fekszik, látványos 
árnyékhatások jöhetnek létre. Jó példa erre a híres Lófej-köd.  
Ezt a jól ismert alakzatot két köd együttesen adja ki: a távolab-
bi fénylő ködösség előtt lévő sötét porköd alakja emlékeztet min-
ket a sakk ló figurájának a fejére. Nagy távcsövekkel is igen ne-
héz megpillantani, nemcsak a halványsága miatt, hanem mert az 
öv bal oldali csillaga, a Zeta Orionis közvetlen szomszédságában 
látszik. Itt helyezkedik el a Láng-köd is. Ezeket a halvány ködö-
ket már csak hosszú expozíciójú fotó segítségével lehet észlelni.
Az Orion - tőlünk nézve bal - vállát alkotó csillag, a vörösben ját-

szó csillagóriás, a Betelgeuse fénye soha nem látott mértékben és 
sebességgel halványul. A feltételezések szerint több belső folya-
mat ritka, együttes megjelenéséről van szó, amelyek jelezhetik, 
hogy a Betelgeuse eljutott élete végéhez, és „hamarosan” (ez per-
sze akár több százezer évet is jelenthet) óriási szupernóva-robba-
nást produkálva látszólag megsemmisül egy néhány kilométer át-
mérőjű szupersűrű objektumot, azaz neutroncsillagot hoz létre. A 
Betelgeuse „halálsikolya” tehát igencsak ritka, és pazar látvány 
lenne: a telihold fényével világítaná be az égboltot és még nappal 
is láthatnánk szabad szemmel. Egy ilyen látványosság azonban 
veszélyeket is hordozhat a Földre nézve. Egy szupernóva-robba-
nás olyan iszonytató energia felszabadulással jár, hogy 50 fényév 
távolságon belül minden élőlényt elpusztít. 2016-ban jelent meg 
az a tanulmány, melyben a szakértők az ősi tengerfenék 60-as va-
sizotópjainak vizsgálati eredményeiről számoltak be. Az adatok 
alapján a kutatók megállapították, hogy 2,6 millió évvel ezelőtt 
egy viszonylag közeli, 150 fényév távolságúra becsült szupernó-
va-robbanás a Földön is nyomot hagyott, kisebb kihalási hullámot 
idézve elő. Az azonban nem tisztázott, hogy a robbanás közvetlen 
módon végzett-e ezen élőlényekkel. A sugárzás ugyanis számta-
lan egyéb módon, például a klíma befolyásolásával is veszélyez-
tetheti a helyi létformákat. A Bételgause négyszer távolabb, 600 
fényévre van tőlünk, így remélhető, hogy robbanásának a földi 
életre gyakorolt hatása elhanyagolható. Adja Isten, hogy ez le-
gyen a legnagyobb kockázat, ami létünket veszélyezteti. 
Az Orion csillagkép március végéig még megtekinthető a DNY- 
Ny-i égbolton. Javaslom, hogy aki teheti, menjen ki egy sötét 
helyre, és az itt leírtakat figyelembe véve figyelje meg ezt a pa-
zar csillagképet. Aki ezt megteszi, remélhetőleg éppúgy rabjá-
vá válik, mint jómagam, és a csillagászattal foglalkozók túlnyo-
mó többsége.

Szutor István csillagászati klubvezető

A Tisza TV műsora 

Február 4., csütörtök

9:00 HétHatár: Járvány: nyithatunk már? - Oltások a város-

ban - Újraindul az egynapos sebészet - Műanyagmentesen - 

Polgármesteri döntések - FCT felkészülés közben

9:15 Hétről-Hétre: Vírus ellen vakcina -  Élelmiszerpazar-

lás - Élj maradéktalanul!  - Bemutatkozik a TIK igazgatója - 

Sport: Lesz Nagyhetünk! 

9:40 Polgármesteri fogadóóra

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Február 10., szerda

18:00 HétHatár: Járványhelyzet - Lakossági oltás - Teszt ott-

hon - Toronymagas árak az ingatlanpiacon - Sport 

18:15 Hétről-Hétre: Citerazene - Segítség a közösségi olda-

lon - Sport 

12. � Paletta 2021. február 4.

Az Orion mitológiája.

Az Orion-köd.

Az Orion öve.

Tájkép az Orionnal. 
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