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Megnyitott a hétvégén a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfür-
dő termál részlege. A pünkösdi hosszú hétvégén ennek az 
időszaknak megfelelő forgalmat bonyolítottak, a háromna-
pos pihenőben naponta közel 300 vendég látogatott el a für-
dőbe. 

- Már nagyon vártuk, hogy jöhessünk - mondta Andrási László, 
aki feleségével együtt rendszeres látogatója a létesítménynek. 
- Miskolc mellett lakunk, így nem vagyunk messze, ezért min-
den tavasszal és ősszel kúraszerűen itt töltünk néhány napot. Jót 
tesz nekünk ez a gyógyvíz, már nagyon hiányzott. Ilyenkor leg-
inkább ketten jövünk, nyáron pedig hozzuk az unokát is, persze 
akkor a strandot vesszük célba. 
A fürdőbe csak azok a felnőttek léphetnek be, akiknek van vé-
dettségi igazolványuk, a tizennyolc év alattiak pedig védettségi 
igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében. 
- A járványügyi szabályokat természetesen betartjuk - mondta 
Bártfai Béla, aki szintén rendszeres látogatója a gyógyfürdőnek. 
- Biztonságosnak gondolom a vírus szempontjából, mert csak 
azok jöhetnek be, akik védettek.
- A védettségi igazolvány ellenőrzése az egyetlen szabály, amit 
be kell tartanunk - nyilatkozta lapunknak Fodor-Somodi Gabri-
ella a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő üzemeltetési vezető-
je. - Ezt a belépéskor a pénztárnál kell felmutatni, személyiga-
zolvány kíséretében. A távolságtartás és a maszkhasználat csak 
ajánlott a fürdő területén, ezt a vendégekre bízzuk. Amennyiben 
biztonságosabbnak érzik, hogy maszkban legyenek, mondjuk az 
öltözőben, akkor természetesen ennek nincs akadálya. 
A Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdőben nem csak a magyar 
védettségi igazolványt fogadják el, hanem azét a tizenegy or-
szágét is, amelyekkel kölcsönös megállapodása van Magyaror-
szágnak. 
A tiszaújvárosi nyugdíjasok kedvezményét továbbra is igénybe 
lehet venni. A jegypénztárnál kell felmutatni a lakcímkártyát. A 
kedvezményes időszak minden nap reggel 9 órától délig tart. Er-
re az időszakra egységesen 600 forintot kell fizetniük.

Csendesedik a járvány

Nem kell a maszk a szabadban, és nincs 
már kijárási tilalom sem. Kilenc ponton 
enyhítette a kormány a járványügyi 
szabályokat. Újabb szolgáltatások 
nyithattak és indulhattak újra. Akinek 
van védettségi igazolványa, annak a 
lehetősége is több.  

 A miniszterelnök szerint az ötmillió beoltott 
korszakhatár, ezért az operatív törzs pénteki 
ülésén kilenc főbb lazításról döntöttek.
• megszűnt a kijárási tilalom; 
• megszűnt a vendéglátóhelyeknek és az üz-
leteknek a kötelező zárási időpont; 
• eltörölték a közterületi maszkviselési kö-
telezettséget; 
• szabad a sport a közterületeken, legyen az 
egyéni vagy csapatsport; 
• 50 főig korlátozás nélkül megtarthatók a 
családi rendezvények, a lakodalmak pedig 
200 fős korlátozással; 
• szállodában, étteremben családi rendezvé-
nyek elkülönítve tarthatók; 
• védettségi igazolvánnyal látogathatók a 
szabadtéri rendezvények; 

• szabadtéri rendezvény 500 főig korlátozás 
nélkül tartható (tüntetés is lehet), zenés, tán-
cos rendezvény védettségi igazolvánnyal lá-
togatható; 
• a 16–18 évesek felnőttek nélkül is mehet-
nek moziba, színházba. 
A tiszaújvárosi prevenciós bizottság is meg-
tartotta hét eleji ülését, ahol a polgármester 
a legfrissebb városi adatokról számolt be, 
amit hivatalos facebook oldalán is közzétett. 
 - Az elmúlt egy héten újabb 6 koronavírus-
sal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak az il-
letékes hatóságok, 20 főt gyógyultnak nyil-
vánítottak, így az aktív esetek száma jelen-
leg 19. Egy gondozott korábbi megfertőző-
dése miatt az Ezüsthíd Gondozóház és Idő-
sek Otthona valamennyi lakóját és dolgozó-
ját letesztelték május 18-án, kedden, mely-
nek során nem találtak további pozitív ese-
tet.
Május 20-án háromnapos, úgynevezett 
tömeges oltás kezdődött a rendelőintézetben 
kialakított oltóponton, Pfizer vakcinával. A 
további időpontokkal kapcsolatban várjuk 
a központi intézkedéseket. - mondta dr. 
Fülöp György.  

A hétvégén megnyitotta kapuit a gyógyfür-
dő, a strand június 26-ától várja majd a ven-
dégeket.  
Sportolni is lehet már a közterülete-
ken, legyen az egyéni vagy csapatsport. 
A Sportcentrumba is újra bemehetnek a 
szabadidősportolók a kinti pályákra és a 
termekbe is. Az uszodában a medencetér 
után hétfőtől a wellness részleg is meg-
nyílt azok előtt, akiknek van vakcinaiga-
zolványuk. Lakossági úszás is van újra a 
reggeli időszakban is (hétköznapokon 6-8 
óráig). 
- A jelenleg érvényben lévő központi jog-
szabályok értelmében egyelőre csak a vé-
dettségi igazolvánnyal rendelkező ven-
dégek látogathatják az említett létesítmé-
nyeket, de bízunk benne, hogy hamaro-
san szélesebb körben is elérhetővé válhat-
nak a szolgáltatások - tette hozzá a pol-
gármester.
Sok tilalmat feloldottak és enyhültek a 
járványügyi szabályok, ám a veszély-
helyzetet őszig  meghosszabbította a kor-
mány.    
- Május 21-én jelent meg az a törvény, 
ami még a februárban elrendelt veszély-
helyzet meghosszabbításáról döntött - 
nyilatkozta lapunknak dr. Juhos Szabolcs, 
Tiszaújváros jegyzője.
- Ennek határideje a parlament őszi 
ülésszakának első napját követő tizen-
ötödik nap, így a korábbiakkal ellentét-
ben nem egy pontos naptári napban je-
lölték meg a veszélyhelyzet végét, ha-
nem szeptember második felére, október 
elejére tehető ez a dátum, tekintettel arra, 
hogy a parlament általában szeptember 
első, vagy második hetében szokott ülé-
sezni. Az önkormányzat, illetve a testület 
működését illetően ez az jelenti, hogy a 
testület nem ülésezhet szeptember végé-
ig, október elejéig, mert a vonatkozó jog-
szabály értelmében, amikor veszélyhely-
zet van, akkor a polgármesterek gyako-
rolják a képviselő-testület feladat- és ha-
táskörét. 

Tiszaújváros hetilapja      2021. május 27.      XXXIX. évfolyam, 21. szám

Veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja a testület feladat- és hatáskörét. 

Már nagyon várták a nyitást. 

A prevenciós bizottság e héten is ülésezett. 

A napi 200-300 fős vendéglétszám megfelel a „békeidőben” 
tapasztalt ünnepi látogatottságnak. 
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot május 30-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd május 31-től (hétfőtől) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) 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

Masszázs Tiszaújvárosban 
időpont-egyeztetéssel!

Rugalmas időbeosztás  06 - 20 óráig
Igény esetén vidékre is  házhoz megyek!

Időpontot egyeztetni az alábbi 
telefonszámon lehet:

Kiss Tamás masszőr 3580 Tiszaújváros, Örösi út 
18. 2/2. 

06-70/553-1752

Római katolikus

A szentmisék a megszokott időpontokban: vasárnap 11.00, 
szerda 8.30, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 óra. 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor vannak szentmisék.
Májusban a szentmisék után közösen végezzük a májusi li-
tániát. 
A Szent József évhez közösségünk úgy csatlakozik, hogy az 
erre a célra megáldott szobrot útjára indítottuk a jelentkező 
családokhoz. A szobor átvétele és átadása minden hét vasár-
napján a szentmise keretében történik. További családok je-
lentkezését várjuk!
Keresztelések egyéni megbeszélés alapján történnek. 
Bérmálkozók szülei számára május 28-án rövid megbeszélés 
17.00-kor. Bérmálkozás időpontja május 30. 11.00 óra. Fel-
készítők: május 28., péntek 16.00, május 29., szombat 10.00 
a plébánia szabadtéri közösségi terén.
Plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csütör-
tök, péntek: 15.30-17.30.
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!

Református
Istennek hála templomainkban már összegyülekezhetünk. 
Egymás iránti felelősségünk érdekében Magyarország Kor-
mánya hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így 
az előírt biztonsági szabályokat a zárt térben betartjuk. Kér-
jük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készüljenek Is-
tent dicsőítő alkalmainkra. A városi alkalmakat élőben is 
közvetítjük az ismert internetes médiafelületeinken (face-
book és Youtube)
Istentiszteletek rendje a következő:
Tiszaújváros:
• 2021. május 30-án, vasárnap 11 órától úrnapi istentiszte-
let.
• KONFORMÁCIÓI felkészítő alkalmak: 2021. május 27-
én, csütörtökön 17 óra és 2021. május 30-án, vasárnap 15 
óra.
Tiszaszederkény:
• 2021. május 30-án, vasárnap 10 órától úrnapi istentiszte-
let.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el 
Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Görögkatolikus

Pénteken 7.50 Szent Liturgia, 17.30 Akathisztosz Hymnosz. 
Vasárnap 7.00 Utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn 17.30 
paraklisz. Kedden 7.50 Szent Liturgia.

Apadnak a folyók, feloldották az útzárat
Kesznyétennél 396 cm-rel tetőzött a Sa-
jó, kedden már 370 centimétert mér-
tek. A folyóink apadnak, a helyzet ja-
vul. A közútkezelő a hét második felé-
re tervezte az útzár feloldását, ám ezt a 
gyors apadásnak köszönhetően szerda 
délelőtt megtették. A rövid távú időjá-
rás-előrejelzés komolyabb csapadékot 
nem mutat, így az apadásnak indult fo-
lyóinkon újabb árhullám már nem vár-
ható. 

- A Tisza, a Sajó, és a Hernád is apad 
már a térségben, Kesznyétennél a Sajó 
vízállása a tetőzés óta 26 cm-t csökkent, 

az úton persze még van vízátfolyás, 
de remélhetőleg egy-két nap múlva ez 
is megszűnik - kaptuk az információt 
kedd délután Pusztai Sándortól, az 
Alsó Zempléni Polgárőr Egyesület 
ügyeletesétől. - A vízszint szépen lassan 
csökken, most az ártéren van még sok 
víz, aminek át kell folynia az út felett 
és alatt, ez általában két napot szokott 
igénybe venni, így akár már csütörtökön 
fel is oldhatja a közútkezelő az útzárat 
Tiszaújváros és Kesznyéten között. 
A komp jelen pillanatban még nem 
üzemel, sem a girincsi, sem a körömi, 
de Tiszalúcnál is áll a komp, mert sok 

az uszadék, úgy látom, ha marad ez a 
helyzet, csapadék utánpótlás nélkül, 
akkor el tudnak indulni a hét második 
felében. A múltkori árvíz után jókora 
takarítást kellett végezniük az áradás 
után, most tisztább a helyzet. Nincs annyi 
zöldhulladék, de az majd a közútkezelő 
döntése lesz, hogy mekkora takarításra 
lesz szükség. Sajnos az előző árvíz után 
az út mellett semmilyen karbantartást 
nem végeztek, az útpadka már akkor 
is sérült volt, ez a mostani árvíz pedig 
nem segített rajta, majd ha megtörténik a 
bejárás, akkor derül ki milyen állapotban 
van az út.                                         berta

Köszönet
az útért

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
Tokaji Edit képviselő asszonynak, azért, 
hogy a házunk előtt a padok alját és a 
hozzájuk vezető keskeny utat lebetonoz-
ták. 
Így már nem kell fűcsomókban botladoz-
nunk, sárban járnunk, ha egy kicsit be-
szélgetni akarunk. 

A Tisza út 30-34. lakói

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal 

Tiszaújvárosi Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 (49) 341-244, (49) 341-168

Kőszív
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik máju-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hónap 

végén egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

2. � Sokféle 2021. május 27.

Egyházi hírek 

Az ártereken még bőven van víz. 

Felszabadult a kesznyéteni híd. 



Új orvosigazgató 
a tiszaújvárosi rendelőintézetben

Új orvos igazgatója van a Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézetnek.  Dr. Nagy 
Filomela december óta tölti be ezt a po-
zíciót. Munkájáról, tiszaújvárosi min-
dennapjairól félév tapasztalattal a há-
ta mögött beszélgettünk a pszichiátriai 
szakrendelést is ellátó vezetővel. 

- Ha megengedi egy személyes kérdéssel 
kezdeném a beszélgetést, hiszen a külön-
leges keresztnevére bizonyára nem csak 
én kaptam fel a fejem. Filomela. Milyen 
eredetű nevet választottak önnek a szülei?
- A keresztnevem eredete görög, édes-
anyámnak nagyon megtetszett, így ezt 
a nevet kaptam. Úgy tudom, nagyon so-
kat gondolkodott rajta, a végén pedig el-
fogadta. Nagyon sokszor elírják, átírják, 
de már megszoktam. Szeretem ezt a ne-
vet, valószínű, hogy ráérzett anyukám a 
névválasztáskor, mert a jelentése, csicser-
gő madár, aki szereti a szabadságot, és ez 
körülbelül rám is illik.
- Sokat gondolkodott rajta, amíg elfogad-
ta ezt az állást?
- Igen beletelt néhány napba, mire úgy 
döntöttem, hogy tudom és akarom vállal-
ni ezt a megtisztelő feladatot, ami felké-
résként jött. 2020 decemberétől vagyok a 
tiszaújvárosi rendelőintézet alkalmazásá-
ban, addig vállalkozóként ismerkedtem a 
feladatokkal. 2021 áprilisától voltam or-
vosigazgató megbízással, májustól hiva-
talos kinevezéssel töltöm be ezt a pozíci-
ót. Azt látom, hogy a kollégáim nagyon 
segítőkészek, megértők, odaadóak, így 
lehet tanulni, dolgozni. 
- Azt mondta tanulnia kell. Van korább-
ról vezetői tapasztalata, vagy ez egy új ki-
hívás? 
- Ekkora nagy vezetői pozícióban nem 
voltam még, ezért nagy kihívás. Pszi-
chiátriai rehabilitációs részleget vezet-
tem már 2009-ben Miskolcon, a megyei 
kórházban, nagyobbat pedig Izsófalván, 
2020 decemberéig ott voltam a fekvő re-
habilitációs részlegen vezető.
- December óta itt van nálunk, hogy ér-
zi magát?
- A járvány közepette érkeztem, ezért az 
elején furcsa volt, hogy nem nagyon ta-
lálkoztam senkivel, de rövid időn belül 
megismerkedtem az emberekkel és el-
mondhatom, hogy eddig csak jó tapaszta-
lataim vannak. Öt és fél hónapja vagyok 
itt, de bevallom, többnek tűnik, annyira 
hamar beilleszkedtem. Köszönhető ez an-
nak is, hogy a kollégák a rendelőintézet-
ben nagyon befogadóak és tisztelettudó-
ak, a páciensek nyugodtak, figyelmesek. 
Jó érzéssel jövök ide, most már olyan ott-
honosan érzem magam.
- Egy orvos igazgatónak mi a feladata a 
mindennapokban?
- Az orvosi gárda munkájának felügyele-
te, áttekintése, a munkarend, a szakmai 
felügyelet, a továbbképzések ellenőrzé-

se, konferenciák, továbbképzések terve-
zése a kollégák igényeivel egyeztetve, a 
főigazgató távollétében az ő teljes körű 
helyettesítése, egy oltópont megszervezé-
se, folyamatos felügyelete a központi igé-
nyek szerinti ütemben az oltások szerve-
zése.  
- Nem könnyű időszakban érkezett hoz-
zánk, hiszen a járvány közepette orvoso-
kat, asszisztenseket vezényeltek át covid 
osztályokra, aztán jött márciustól az új 
egészségügyi szolgálati jogviszony, ami 
miatt több ezren el is hagyták a pályát, az 
egészségügyet. Mindezek befolyásolták a 
rendelőintézet mindennapjait? Szembe-
sültek-e például szakorvoshiánnyal? 
- Én úgy érzem, hogy a főigazgató-asz-
szony, Nagyné Kántor Judit nagyon jól 
megoldotta ezt a helyzetet mielőtt idejöt-
tem. Jelenleg az orvosi státuszok be van-
nak töltve, új kollégák érkeztek, illetve a 
régi kollégák közül, akik közalkalmazot-
ti, vagy valamilyen vállalkozói formá-
ban végeztek tevékenységet, áttértek már 
az új jogállásba. Jelenleg minden egyes 
szakrendelésünkön vannak szakorvosok, 
összességében úgy gondolom, hogy sta-
bil a helyzet.
- A járványhelyzet hogyan befolyásolja az 
intézmény életét? Hál’ istennek a járvány-
görbe lefelé megy, a lassú, óvatos nyitás-
sal többek között az egynapos sebészet is 
újraindulhatott. 
- Szerencsére enyhült az a feszült lég-
kör, ami tavaly, illetve december környé-
kén volt, jó látni, hogy jönnek újra a pá-
ciensek. Az egynapos sebészet ismét mű-

ködik, amit a betegek is nagyon vártak 
már, fokozatosan nő az ellátottak száma 
is. Mindemellett nagyon odafigyelünk a 
járványügyi szabályokra, és azt tapasztal-
juk, hogy nagyon fegyelmezettek, együtt-
működők és szabálykövetők itt az embe-
rek is. A rendelőintézetünk felkészülten 
várta, hogy engedélyt kapjunk az oltó-
pontok megnyitására, ami meg is történt 
a múlt hét közepén. A lakosságnak lehe-
tősége van online regisztrálni a kívánt ol-
tásra. Jelenleg Sinopharm és Pfizer vakci-
nák érkeztek oltópontunkra.
- Az oltópontok megnyitása a háziorvosa-
inkat terheli? Kérdezem ezt azért is, mivel 
ők az elmúlt hónapokban oroszlánrészt 
vállaltak és vállalnak az oltásszervezés-
ben a gyógyítás mellett.
- Az oltások beadásának ütemezése köz-
pontilag van irányítva, arra nincs ráha-
tásunk, a háziorvosok munkáját tőlünk 
függetlenül irányítják. Igyekszünk a há-
ziorvos kollégákat nem terhelni, így a 
szakrendeléseinken dolgozó szakorvos 
kollégákat vontuk be az oltásba. Úgy 
készülünk a beosztással, hogy azokról 
a szakrendelésekről próbáljuk mozdíta-
ni a szakorvosainkat, ahol nincs maxi-
mális leterheltség. Azt gondolom, na-
gyon fontos, hogy az oltás és a szakren-
delések is zavartalanul működjenek, így 
próbálunk odafigyelni az előjegyzésre.
- Önnél, a pszichiáter szakorvosnál na-
gyon sűrű az előjegyzés? 
- Szerintem jól működik az előjegyzé-
sünk, a páciensek türelmesek, figyel-
mesek, illetve kompromisszumképe-
sek. Nem mondhatom, hogy nagyon le-
terheltek vagyunk, azt mondom inkább, 
hogy jól beosztjuk, meg tudjuk közösen 
velük beszélni a változásokat is. A jár-
vány szempontjából a decemberi, janu-
ári időszak kritikus volt, viszont jelen-
leg a pácienseim is nyugodtabban jön-
nek. 

berta

Népszerű volt 
a Pfizer

A legnépszerűbb vakcinával oltottak a tiszaújvárosi oltó-
ponton. A múlt héten nagy mennyiségű Pfizer vakcina érke-
zett, amiből három napon keresztül naponta 120 adagot ol-
tottak. Jelentkezni ide is az interneten lehetett, de a nyitás 
után  nem sokkal már csak néhány szabad időpontra lehe-
tett foglalni. 

- Megmondom őszintén, én annyira nem siettem az oltással - 
mondta Sándor György, aki szintén az amerikai oltóanyagra je-
lentkezett. - Otthon dolgozom, nem nagyon járok emberek kö-
zé, így nem éreztem úgy, hogy az elsők között kell beoltatnom 
magam. Viszont, amiért most mégis itt vagyok, annak az az oka, 
hogy nyáron fog születni a gyermekem, és bent szeretnék lenni 
a szülésnél, annak viszont az oltás a feltétele. 
A legtöbben még mindig a Pfizerre várnak, nekik ez egy jó lehe-
tőség volt, hogy megkapják az oltást. 
- Az én praxisomban körülbelül negyvenen-ötvenen várnak er-
re az oltásra - nyilatkozta lapunknak dr. Iszlai Zoltán háziorvos. 
- A népszerűségének szerintem az lehet az oka, hogy ez volt a 
legelső oltóanyag, ami megjelent a piacon, és az Európai Unió 
is azonnal felvette az engedélyezett oltóanyagai közé. Másrészt, 
minket, egészségügyi dolgozókat is ezzel a vakcinával oltottak, 
ezért sokan úgy vannak vele, hogy ők is azt szeretnék, amit mi 
kaptunk.
- Elértük az ötmillió beoltottat. Hogyan látja, csökken az oltási 
kedv, vagy vannak még jelentkezők?
- Az oltási kedv szerintem nem csökken. Annyiban más most 
a helyzet, hogy van elég oltóanyag és nem torlódnak fel a vak-
cinára várók. Pár napon vagy egy héten belül mindenkire sor 
kerül, aki regisztrált és kéri az oltást, sőt már most azt is el-
mondhatjuk, hogy szinte mindenki azt kapja, amit szeretne, mi-
vel nem kell már várni a házorvosokra, hanem lehet jelentkez-
ni az oltópontokra is.
A Pfizer oltási akció keddig tartott, de Sinopharmra továbbra is 
lehet jelentkezni a tiszaújvárosi oltópontra. 
(Lapzártánk után kaptuk a hírt, hogy újabb 720 Pfizer vakcina 
is érkezett.)
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Élelmiszert 
osztottak

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezető-
jének kezdeményezésére, az elhúzódó járványhelyzetre tekin-
tettel a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyilvántartása alap-
ján rászoruló egyének, családok számára élelmiszercsomagokat 
osztottak a Kazinczy-ház udvarán. 
A polgármesteri határozat értelmében a csomagokba alapélel-
miszerek kerültek, melyeket a helyi élelmiszerboltokból szerez-
tek be, összesen 1,2 millió forint értékben. 
Ezzel támogatja az önkormányzat a pandémia miatt nehéz hely-
zetbe kerülteket, enyhítve a családokra, egyénekre nehezedő 
anyagi terheket. Nem első alkalommal, hiszen tavaly - hason-
ló feltételek mellett - szintén kaptak élelmiszercsomagot a rá-
szorulók.
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Minden szakrendelésen van szakorvos. 

Újraindult az egynapos sebészet is. 

Három napig Pfizert oltottak a tiszaújvárosi oltóponton.  
Sinopharmra és Pfizerre is lehet még jelentkezni.  

Dr. Nagy Filomela

„A rendelőintézetünk felkészül-
ten várta, hogy engedélyt kap-
junk az oltópontok megnyitásá-
ra, ami meg is történt a múlt hét 
közepén.”



 Tisza Triatlon harmincadszor!
Kevés hazai település mondhatja el 
magáról, hogy három évtizede, meg-
szakítás nélkül triatlonversenynek ad 
otthont, Tiszaújváros azonban tagja 
ennek az illusztris társaságnak. A má-
jus utolsó hétvégéjén megrendezendő 
XXX. Tisza Triatlon apropóján vissza-
pörgettük kicsit az idő-kerekét.

Történt egyszer, még a ’80-as évek végén, 
hogy egy háromgyermekes tiszaújváro-
si fogorvos, lelkes amatőr sportoló lévén, 
tudomást szerzett arról, hogy Miskolcon 
Bolyai Triatlont rendeznek. Dr. Márkus 
Gábor nem habozott sokáig, úgy döntött, 
ő bizony azt a számára még újdonságot 
jelentő műfajt személyesen is meg akar-
ja tapasztalni. 1990-ben, Fadd-Dombori-
ban, az akkor 15 éves Gábor és 10 eszten-
dős Balázs fiával már hármasban álltak a 
rajtvonalnál. Ez a közös élmény megha-
tározónak bizonyult. Dr. Márkus Gábor 
1991-ben mert nagyot álmodni, elkezdte 
lerakni a tiszaújvárosi triatlonsport alap-
jait. A barátaival - élükön Bukovinszki 
Józseffel - megalakított egyesülettel, csa-
ládja és a város támogatásával belevá-
gott az életre szóló kalandba, melynek el-
ső jelentős állomása, 1992. május 10-én 
az I. Tisza Triatlon volt, a Tiszai Erőmű 
Tisza-parti strandján kialakított verseny-
központtal. Az első győztes Harangi Pet-
ra és Bók Tamás volt.

Nyert, majd ide igazolt

Az 1993-as esztendő több szempontból is 
mérföldkőnek számított, a verseny felke-
rült az országos sportági szövetség prog-
ramjába, sőt rögtön válogató volt a rövid 
távú Európa-bajnokságra. Ez utóbbiból 
adódóan mindenki ott volt a 300 fő fölöt-
ti mezőnyben a Tisza-parton, aki számí-
tott, köztük a férfi versenyt megnyerő él-
versenyző, Lehmann Tibor is.
- Ez volt az első tiszaújvárosi élményem 
versenyzőként, és úgy éreztem magam, 
mintha egy világbajnokságon lennék - 
mondta Lehmann Tibor. - Ez után dön-
töttem úgy, hogy Tiszaújvárosban foly-

tatom a pályafutásomat, 1994-től lehetek 
részese az itteni „nagy utazásnak”. Köz-
ben persze sok-sok emlékezetes pillana-
tot élhettem meg barátaimmal, csapattár-
saimmal, tanítványaimmal, partnereink-
kel. 2010-ben, amikor mindössze 9 Cel-
sius-fok volt és szakadt az eső, nem győz-
tem fogadni edzőkollégáim telefonját, 
hogy induljanak-e, lesz-e verseny? Volt, 
megcsináltuk! Ifj. Márkus Gábor 1998-
as elvesztését követően 2014-ben újabb 
kegyetlenül nehéz időszakot kellett meg-
élnünk a Márkus-családdal és a hosz-
szú évek alatt összekovácsolódott rende-
zői csapattal. Ez volt az első év, amikor 
az előző nyáron elhunyt „Triatlonos Do-
ki”, vagy, ahogy szeretetből többen be-
céztük, az „Öreg” nem lehetett velünk. 
Egymást segítve igyekeztünk legjobb tu-
dásunk szerint tovább vinni dr. Márkus 
Gábor örökségét. Azzal is az ő és Gábor 
fia emléke előtt tisztelgünk mindannyian, 
hogy 2021-ben már a harmincadik Tisza 
Triatlont rendezzük.
A már Lehmann Tibor által is említett 
2010-es viadalról dr. Varga Bélának, a ti-
szaújvárosi versenyek több olimpiát meg-
járt vezető versenybírójának is volt egy 
sztorija.
 - A tavaszi tartós esőzések miatt a Sa-
jó áradt, ezért a verseny napján az emel-

kedő vízszint miatt versenyszámról ver-
senyszámra kellett módosítani a kerékpá-
ros fordítópontot, rövidítve ezzel futam-
ról-futamra a kerékpáros pályát. Izgal-
mas feladat volt - emlékezett a versenybí-
ró. Azt már Márkus Balázs, a tiszaújváro-
si egyesület elnökségi tagja, a versenyek 
egyik „motorja” tette hozzá: a rendezők 
között az számított„menőnek”, aki gumi-
csizmával is készült a rendkívüli időjárás-
ra.

Tisztelet a „B-középnek”

A középső Márkus-fiú, Gergely kezdettől 
fogva segítette édesapját a versenyek elő-
készítésében, lebonyolításában, miköz-
ben megtanulta a sportág csínját-bínját.
 - Hiába szakadt az eső 1992-ben a ver-
seny idején, annál jobb volt a hangulat - 
emlékezett vissza az évek során kiváló 
munkájának köszönhetően a Nemzetkö-
zi Triatlon Szövetség, a World Triathlon 
sportigazgatójává avanzsált Márkus Ger-
gely. - Jó visszapillantani az 1993-as el-
ső Tisza-úszásra, a Hotel Olefinben meg-
rendezett nagy tésztapartira. Komoly lé-
pést jelentett, amikor 2000-ben beköltöz-
hettünk a termálfürdőbe, mely azóta is, az 
idők során kétnaposra (klubcsapat OB, il-
letve egyéni ranglistaverseny, majd para 
OB, egyetemi-főiskolai OB) bővült Ti-
sza Triatlon „otthona”. A sok-sok hazai 
győzelem mellett az is felejthetetlen szá-
momra, ahogy 2011-ben, az egy évvel ko-
rábbi budapesti világbajnokság után sú-
lyos autóbalesetet szenvedett sporttár-
sunk, Benedek Laci megsegítésére ösz-
szefogott Tiszaújváros sportszerető kö-
zönsége és a triatlonos társadalom. Büsz-
ke vagyok az elmúlt 30 év segítői, rende-
zői csapatára, vagy, ahogy mi hívtuk őket, 
a „B-középre”, csakúgy, mint azokra a fi-
atalokra, akik folyamatosan vették át tő-
lük a fontos feladatokat. Sokszor áztunk 
meg, sokszor sültünk pecsenyévé a ver-
senyeken, de ez sosem szegte kedvünket.

Férfit faragott a Tisza 

A tiszaújvárosi egyesület sok-sok ver-
senyzőt adott a korosztályos és felnőtt vá-
logatottakba, köztük volt Török Dániel is.
 - A Tisza Triatlonokon én még versenyez-
tem az erőműben, a strand medencéjében, 
majd a Tiszában is – mondta Dani. - A 
Tiszában úszni gyerekfejjel igazi élmény 
és kihívás volt. Mai fejjel azt mondhatom, 
hogy az erős sodrással, iszapkóstolás-
sal színesített folyami úszás a fiúkból bi-
zony férfit faragott. Izgalmas volt minden 
évben a „győzni akarásunk”, sok arany 
mellett 2-3 ezüst is besikerült a klubcsa-
pat országos bajnokságon, egyszer példá-
ul mindössze 1 másodperccel szorultunk 
a második helyre. Nagyon jó visszaemlé-
kezni arra is, amikor egyéniben nyertem, 
miután a későbbi olimpiai 20. helyezett 
bajai Faldum Gabit hatalmas hajrában si-
került megelőznöm.

SZIS

Szúnyogirtás 

Az elmúlt napok áradásai kedveztek a szúnyoglárvák sza-
porodásának. Hétfőn tetőzött a Tisza és a Sajó, azóta folya-
matosan húzódik vissza mindkét folyó. A megmaradt pangó 
vizek pedig tökéletes élőhelyet nyújtanak a szúnyogok szá-
mára. 

- Egy liternyi vízben akár több száz szúnyoglárva is kikelhet 
- mutatja a vödörben összegyűlt vízben úszkáló lárvákat 
Kerékgyártó István, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. - Ezeket a mai napon, szerdán elkezdjük irtani 
biológiai lárvairtóval. Két csapat indul útnak, az egyik az erőmű 
felé, a gát mentén halad, a másik pedig Sajóörös felé írtja a 
szúnyoglárvákat a visszamaradt tócsákban. Az elmúlt napokban 
negyven hektárt kezeltünk irtószerrel, most a tervek szerint 
száz hektáron irtunk, két ütemben. Az előzetes tájékoztatás 
szerint a katasztrófavédelem is elkezdte a szúnyogirtást, légi 
biológiai irtást végzett a Tisza-tó környékénél és a Balatonnál. 
Az interneten elérhető a lista, ahol meg lehet nézni milyen 
útvonalon haladnak. Ezen a héten Ároktő és Tiszakeszi 
térségében lesz földi, kémiai szúnyogirtás, így várható, hogy 
a következő hetekben ide is elérnek. Azt szeretnénk elérni, 
hogy még az előtt megtörténjen az irtás, mielőtt elárasztanák a 
szúnyogok a várost, ehhez azonban már most szükség lenne a 
védekezésre. Ebben a folyamatban mi nem tudunk részt venni, 
a katasztrófavédelem saját szakembereikkel monitoroznak 
a területen, ha a vizsgálatuk azt mutatja, hogy szükség van a 
védekezésre, akkor elrendelik azt.
Problémát jelent a szomszédos Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet-
ben élő szúnyogok gyérítése is, hiszen természetvédelmi terü-
letként ott ez nem lehetséges. A Városgazda Kft. a Kormányhi-
vataltól írásban kért engedélyt arra, hogy a területen lévő pan-
gó vizekből mintát vehessenek, választ azonban csak június kö-
zepére ígértek. 
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Az időjárás sokszor tette próbára a versenyzőket és a rendezőket.

A sok-sok tiszaújvárosi siker egyike, Putnóczki Dorka a célban. 

A verseny otthona 2000 óta a strandfürdő. 

A pangó vizek kiváló tenyészhelyek. 

Kerékgyártó István ellenőrzi a szúnyogcsapdát. 

Szúnyoglárvák tömkelege. 

Száz hektárt kezelnek két ütemben.



Utolsó virágzás
Április végén ismét virágba borult a cso-
dafám, amit csaknem egy évtizede min-
den tavasszal láthatok az irodám ablaká-
ból. Brutális mennyiségű rózsaszín szir-
mot ont ez a fa, ilyenkor a legszebb a ki-
látás. Nincs függöny az irodám ablakán 
szándékosan, így egész évben láthatom 
a természet változását. Télen a dísztó-
ra is pompás kilátás nyílik, hiszen olyan-
kor csupaszok a fák, átlátni az ágak közt. 
Tulajdonképpen mindent látok az irodám 
ablakából, az egész város életét, lükteté-
sét. Békeidőkben meleg nyárestéken ha-
talmas koncerteket hallgatok a kitárt ab-
lakból. Tömve a tér, színes forgatag tán-
col a színpad körül. De látom azt is, ami-
kor koromfekete felhők közelednek szél-
viharral, nagy zivatarokkal. December-
ben pedig forralt bor és kürtőskalács il-
lata lengi be a teret, hát persze, hogy nyi-
tott ablaknál hallgatom a gyerekek betle-
hemi énekét! És hogy fokozzam, egész de-
cemberben ünnepi fények közt dolgozha-
tok, csak felemelem a tekintetem a számí-
tógépről, és máris egy gyönyörűen feldí-
szített karácsonyfa áll előttem. Idáig a ta-
valyi tetszett a legjobban, pazar, formás 
fácska volt, csakúgy ragyogott, a reményt 
hordozta, hogy egyszer vége lesz ennek a 
vírusőrületnek, és majd mindenki vissza-
tér köré. 
Minden egyes nap más-más arcát mutat-
ja ez a kisváros az ablakomból. A város, 
amelyiktől most elköszönök.
A kezdetektől egy különleges szigetként 
tekintettem Tiszaújvárosra, minden olyan 
szép volt, rendezett, azt tapasztaltam, 
hogy egész más világ van itt, mint oda-
kint a „szigeten” túl. Most már azt is el-
árulom, hogy miskolciként az első mun-
kanapomon, hát, na, eltévedtem egy ki-
csit, nem a második, hanem a harmadik 
kereszteződésen hajtottam be a 35-ösről, 
és keringtem a városban egy ideig, mire 
idetaláltam a Tisza Média épületéhez, pe-
dig lássuk be, nem olyan bonyolult az út. 
Szóval kissé idegennek éreztem magam, 

de ez az érzés „percekig” tartott csak, és 
ezért nagyon hálás vagyok az itt élőknek. 
Nem találkoztam még olyan befogadó, 
segítőkész emberekkel, amilyenek önök, 
olyan közösséggel, ahol ilyen mértékben 
kiállnak egymásért, vagy akár egy fon-
tos ügyért az emberek, ahol tényleg iga-
zi közösségként funkcionálnak az itt élők. 
Szerencsés vagyok, hogy az elmúlt 9 és fél 
évet itt tölthettem, jó emberek között, iga-
zán meghatározó szakasz volt ez az éle-
temben.  
Most viszont válaszút elé értem. Egy saját 
magam által állított válaszút elé. Az egyik 
irányból azt suttogták, járt utat a járatla-
nért ne hagyj el! A másik irányból a sa-
ját kisördögöm molesztált folyton, elein-
te huncutul, hogy térj csak le a járt út-
ról, majd egyre jobban erősködött, pró-
báld csak meg, ha meg sem próbálod, ho-
gyan fogod megtudni, hogy tényleg ezt 
akarod-e? Idővel már győzködnie sem 
kellett, magamtól is tudtam, hogy válta-
ni szeretnék. Nem csak munkahelyet, ha-
nem szakmát, hivatást. Így esett, hogy hu-
szonnyolc médiában töltött csodás év-
nek most a végéhez értem, az évtizedek-

ben mérhető élményeimet egy képzeletbe-
li polcra teszem, és amikor hiányozni kez-
denek, egyet-egyet leveszek majd közülük.  
A szó, ami most eszembe jut az, hogy kö-
szönöm. 
A városvezetőknek a bizalmat és a nyu-
galmat. Hogy biztonságban dolgozhat-
tam, mind a gazdálkodás, mind a szakmai 
feladatok terén. Hogy döntéseikkel min-
den esetben támogatták a terveinket, így 
azok meg is valósulhattak. 
A kollégáimnak a bizalmat, a befektetett 
munkát, plusz még a barátságukat! Ren-
geteg dolgot elértünk együtt, műhelymun-
ka folyt mindvégig, felsorolni is lehetet-
len, hogy mennyi mindenben számíthat-
tam rátok, és nemcsak a munka terén! 
A tiszaújvárosiaknak pedig köszönöm, 
hogy befogadtak, hogy a közösség tag-
ja lehettem, hogy az utca túloldaláról is 
rám köszöntek, és megkérdezték, hová si-
et Zsuzsika?
Most másfelé visz az utam. Elvisz a város-
ból, Tiszaújvárostól mégsem szakadok el. 
A szívemben ugyanis elég nagy helyet 
foglal el.

Radácsi Zsuzsa

Egyszer majd helyreállnak a dolgok
Másfél év óta a tiszaújvárosi volt az el-
ső koncertjük közönség előtt. Niko-
la Parov, a Tavaszi Fesztivál nyitánya-
ként fellépett Herczku Ági és a Banda 
zenekarvezetője szerint az embereknek 
volt elég bajuk mostanában, mint hogy 
zenehallgatással foglalkozzanak.

- Hogy élték meg azt, hogy nem csinálhat-
ták amit szeretnek, és ami még fontosabb, 
hogy ez a szünet a megélhetésüket is ve-
szélyeztette?
- Vannak, akiknek a zenekar mellett főál-
lásuk van valahol, ők viszonylag köny-
nyebben oldották ezt meg - tanítanak, ze-
neiskolában dolgoznak. Az anyagi részét 
illetően mindenképpen katasztrófa volt 
mindenki számára, erőpróba volt nagyon 
sokaknak. Sok dráma és tragédia is tör-
tént ez alatt az idő alatt. Ezzel a kényszer-
szünettel éreztük igazából, hogy mennyi-
re függünk, mennyire rá vagyunk utalva 
a mindenkori kormányzat jóindulatára, 
azokra a pénzekre, amelyeket kulturális 
célokra szétosztanak. Jelenleg szerencsé-
re van egy akarat, egy pozitív hozzáállás 
a hagyományőrzés, a hagyományos zene, 
és más hagyományos művészetek irányá-
ban, ezért békeidőben úgymond egészen 
jól el vagyunk. Az elmúlt másfél éves 
kényszerszünetben is kaptunk némi segít-
séget, támogatásokat, pályázatok formá-
jában, de nagyon elgondolkodtató volt a 
helyzet.
- Néhány hete, amikor elkezdtem koncer-
teket szervezni a zenekaromnak nyárra, 
attól féltem, hogy majd tömeg lesz, mert 
az emberek ki vannak éhezve a zenére, de 
most nem ezt látom. Mintha még mindig 
félnének, nem mernek kijönni.

- Valóban, ez a vírus nagy pusztítást vég-
zett az emberek önbizalmában, bezárkóz-
tak. Hiába lesz most nyitás, úgy érzem, 
hogy az amúgy is parázásra hajlamos ma-
gyar ember még inkább megfélemlített 
lett, és nagyon óvatos. Nagyon lassan fog 
visszaépülni a közönség.
- Ön szerint is inkább jövő nyárra lesz itt 
valami, akkorra tér vissza az élet?

- Jó esetben. Szerintem nem kizárt. Ne fe-
lejtsük el, hogy a gazdaság, a büdzsé na-
gyon nagy összegeket áldozott be arra a 
tavalyi év folyamán, hogy megmentse az 
embereket ettől a rettenetes sokktól, hogy 
elvesztették a munkájukat, nincs bevéte-
lük, ugyanakkor fizetni kell a számlákat, 
hiteleket. Nagyon mélyre nyúltak a kasz-
szába, tartok tőle az idén már nem tudják 
ezt megtenni, és ahogy már tudjuk, ahogy 
mindig is volt, a művészek a sor végé-
re kerülnek. Hiába kapálózok, tudomá-
sul vettük, hogy ez így van. Egyszer majd 
helyreállnak a dolgok. Várunk, és nézzük, 
hogy mi történik.
- Mit fogunk ma hallani Önöktől?
- A legutóbbi, Kamara című lemezünk-
ről fogunk játszani egy vegyes reperto-
árt. Lesz hagyományos zene, és lesz vi-
lágzenének titulált olyan típusú zene, ami 
hagyományos zenére épül, de más ze-
nei környezetbe helyeztük. Ez egy kicsi-
két hozzáférhetőbbé teszi a népzenét azok 
számára is, akik nem feltétlenül szeretik. 

Valljuk be őszintén, a népzene nem a leg-
kedveltebb, nem a leghallgatottabb mű-
faj, de vannak nagyon jó zenei módsze-
rek, amikkel fel lehet puhítani a nyerses-
ségét, hogy olyanok is meghallgassák, 
akik kommerszebb zenéhez vannak hoz-
zászokva.
- Nem nagyon hallani eredeti népzenét a 
tévében, rádióban.
- Van egy internetes rádió, a Folkrádió, a 
srácok nagyon szépen összegereblyézték 
azt, ami hozzáférhető. Jó, hogy van, mert 
az emberek nagy része a magyar népze-
nét összetéveszti a cigányzenével, vagy a 
magyar nótával. De nem is csoda, az isko-
lákból eltűnt a népzeneoktatás. Kodály és 
Bartók országában ez egyszerűen skan-
dalum. Ugyanakkor a mindenkori kor-
mányzat elvárja, hogy nemzeti érzelmű-
ek legyenek az emberek. Könyörgöm, így 
hogyan? 

Surányi P. Balázs

Férfinapot tartott 
a Taghleef

Sokak szerint az év minden napja férfinap. Persze ez nem 
így van, de hasonlóan a nemzetközi nőnaphoz és az anyák 
napjához, június harmadik vasárnapján az apákat ünnepel-
jük, valamint létezik férfinap is.

A nemzetközi férfinap hivatalos dátuma november 19-e, de Ma-
gyarországon két férfinap is van. Ezt a másikat, a „magyar férfi-
napot”, május 19-én, Ivó napján szokták megtartani. 
Az idén 15. születésnapját ünneplő Taghleef Industries Kft.  
most köszöntötte először férfi kollégáit ebből az alkalomból. 
A MOL Petrolkémia területén működő, BOPP fóliák gyártásá-
val foglalkozó multinacionális vállalatnál sok éves hagyomány, 
hogy nőnap alkalmából köszöntik a hölgy kollégákat. A veze-
tőség ezt a szokást szeretné kiterjeszteni a férfi munkavállalók 
számára is, ezért hagyományteremtő szándékkal, május 19-én 
a vállalat hölgy dolgozói köszöntötték a férfi kollégákat, akik 
meglepetés-ajándékban is részesültek.

Idén is a szabadtérre szervez gyermeknapot a város. A ter-
vezéskor még nem volt meg az 5 millió beoltott, így nem le-
hetett nagyban gondolkodni. Az elmúlt napokban azonban 
feloldották a rendezvények megtartására is vonatkozó jár-
ványügyi szabályokat. A gyermeknap forgatókönyvén már 
nem változtattak, de a következő hetek, hónapok rendez-
vényterve úgy tűnik zöld utat kap. 

Tavaly május utolsó hétvégéjén négy keréken gurult el minden 
városrészbe az a gyermeknapi meglepetés, amit a város terve-
zett. Bár a forgatókönyv a B verzió volt, a koronavírus köze-
pette született. A szervezők idén sem gondolkodhattak másban. 
- Mindenképpen gondolkodtunk gyermeknapban, ha nem is 
olyan nagyban, mint az elmúlt évtizedekben, de nem akartuk 
programok nélkül hagyni a kicsiket. Ha hamarabb jön a járvá-
nyügyi feloldás, akkor gondolkodhattunk volna nagyobban - 
mondja Molnár István alpolgármester. - A tavalyihoz hasonló 
zenés mesekaraván fog felvonulni a város utcáin, minden város-
részben vasárnap. Terveink szerint le is parkol majd egy-két he-
lyen csoki esővel, és közben lehet majd fotózkodni is az óriási 
mesefigurákkal - árult el részleteket az alpolgármester. 
Ez még csak a kezdet, ezután jön az igazi nyitás a kultúrában. A 
részletekről Mátyás Zoltánt, a Derkovits Művelődési Központ 
igazgatóját kérdeztük. 
- Elkészült a nyári programtervünk, és a mini tavaszi fesztivá-
lunk és a gyermeknap után meg is tartjuk ezeket. Visszatérhet 
sok régi szabadtéri rendezvényünk. Június 18-án indul a szabad-
téri mozi a Szent István szobornál, június19-én nyit az ízek és 
élmények utcája, a Gasztrokorzó. Június 25-én a Derkó teraszán 
kezdjük a Nyáresti korzó koncertsorozatunkat, melynek vendé-
ge a Red One House Music zenekar lesz, június 26-án, a Ma-
gyarországi Tájházak Napján pedig Kiss Sándor emlékkiállítás 
nyílik a tájházban és újra megrendezzük a nagysikerű Nyárspar-
tit Szederkényben, ez június 11-én lesz - nyilatkozta lapunknak 
az igazgató.

berta

Gyermeknap 
és egyebek
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„Az iskolákból eltűnt a népzeneokta-
tás. Kodály és Bartók országában ez 
egyszerűen skandalum.”

Nikola Parov

A mesekaraván idén is felkeresi a gyerekeket. 



Ötvenöt év emberközelből - Tizenévesnek lenni Leninvárosban 2.
Idén ötvenöt éve, hogy településünket város-
sá nyilvánították. Egy cikksorozatban sze-
retném bemutatni városunk történetét em-
berközelből, olyan interjúkon, elbeszélése-
ken keresztül, amelyeket első kézből, azoktól 
hallhatunk, akik átélték és emlékeznek ezek-
re az időkre. Cikkünk előző részében arról 
beszélgettünk Versényi Miklóssal, hogy mi-
lyenek voltak a hétvégi bulik, hogyan törtek 
a székek a koncerteken a Derkóban - most 
lesz trapéznadrág, hosszú haj, és megtud-
juk, mitől zöldült be a fröccs.

- A ’70-es évek közepétől nagyot nőtt a város, 
hogyan változtak a szórakozási lehetőségek?
- Rengeteg szórakozóhely nyílt a városban, 
mert nagy beruházások, gyárépítések voltak, és 
kint a kettes telepen sok vendégmunkás volt. 
Nagyon sok nem idevalósi ember lakott mun-
kásszállón, és bejártak szórakozni a városba. 
Akkoriban nyílt a Szőke Tisza. A Birkacsárda 
folyamatosan üzemelt, megnyílt a Néva étte-
rem és presszó, ami az első hajnalig nyitva tar-
tó hely volt hétvégén. Ott volt a Hotel Olefin 
az úri közönségnek, magasabb árkategóriában. 
A Szőke Tisza nagyon jó étterem volt, oda járt 
ki egy srác Miskolcról egy orgonával. Bejártuk 
mindegyiket, amilyen hangulatunk volt. Ha ro-
ma zenét akartunk hallgatni, akkor mentünk a 
Birkacsárdába. A legtöbb helyen élő zene volt. 
Csak a Gyöngye volt csendesebb, mert ott in-
kább a zenegép ment. Dobáltuk be a pénzt, it-
tuk a forró grogot. Marhára tetszett, hogy lán-
golva hozták ki, akkoriban az nagyon sikeres 
volt. Felforrósították a rumot és meggyújtották.
- Milyen italok mentek akkoriban, miket szeret-
tek a tizenévesek?
- Nekünk a sör és a rum ment. A csajoknak 
kommersz cseresznye, barack, meg a cherry 
brandy. Nagyon nagy szó volt, ha valakinek 
volt egy üveg viszkije, és akkor azt megkós-
toltuk. Boroztunk, a fröccsöt nagyon sokan it-
tuk. Borsodi Vízzel hozták ki, attól meg ráadá-
sul bezöldült a bor, úgyhogy ilyen zöld löttyöt 
ittunk, de jó volt.
- Balhék is voltak?
- Néha összeverekedtünk az idegenekkel. Mi, 

városiak nagyon összetartottunk. Ha mentünk 
máshová bulizni, ahova elkísértük a zenekart, 
és ott valaki beszólt, vagy kikezdett valame-
lyik haverunkkal, rögtön ott voltunk mellette, 
és védtük. Ide a városba nem nagyon jöttek be 
az idegenek, tudták, hogy itt pillanatok alatt le-
rendezzük őket. Általában csajokon vesztünk 
össze, és akkor jött az, hogy na, gyere ki, játsz-
szuk le. Ilyenkor a Derkovits félig kiürült, min-
denki lement a parkba nézni a verekedést. Fog-
tuk, leszólóztuk, amelyik győzött az győzött, 
de olyan nem volt, hogy öten-hatan nekiállnak, 
és össze-vissza verik, hanem sportszerűen, egy 
az egybe. Úgy, hogy még a rendőr is végignéz-
te, és csak utána lépett oda. Mondjuk elég volt, 
ha megjelentek, mert volt két hatalmas rendőr, 
ha ők odajöttek, akkor még a cigarettacsikk is 
vigyázzban állt a szánkban.
- Hol lehetett csajozni?
- Általában a hétvégi bulikban. Hét közben 
nem nagyon engedték el őket a szülők, mert 
ugye azért tanulni kellett, csak hétvégeken, és 
akkor úgy tudtunk találkozni. Kicsi volt a vá-
ros, ismertük egymást, együtt jártunk sportolni, 
tehát lehetett azért csajozgatni. Hét közben in-
kább csak olyan csajokkal találkoztunk, akik-
nek a testvére is ott volt a csapatban, és akkor 
úgy már elengedték a szülők, hogy na, akkor 
vigyázz a nővéredre.
- Milyen ruháik voltak, hogy öltözködtek? Ment 
a divatolás?
- Az itteni fiatalok nagyon jól öltöztek, mert 
Pestről a srácok mindig a legújabb divatot hoz-
ták haza. Sokan dolgoztak, meg tanultak Pes-
ten, és alig vártuk, hogy hazajöjjenek a hétvé-
géken. Akkoriban volt divat az óriási lengőnad-
rág. Úgy kellett varratni, rendes szövet anyag-
ból. Combközépig szűk volt, és onnan ameny-
nyit bírt az anyag, a cipőt is teljesen eltakarta a 
szára. Volt még spanyolöves nadrág is, ez azt 
jelenti, hogy magas, tíz centis hasi része volt. 
És hozzá az úgynevezett durábel bőr cipő. Az 
egy magasított talpú, és magas sarkú cipő volt, 
szögletes orral. Félhavi fizetésbe került, mert 
csak maszekok gyártották, de itt minden menő 
fiatalnak ilyen biztos, hogy volt. Meg a lengő- 
nadrágból kettő-három is. Próbáltunk divato-
san öltözni. Mindig szépek voltunk, elegánsak.
- A magas talpú cipőhöz és trapéznadrághoz 
milyen inget vettek föl?
- Szűkített inget. Mindegy, hogy egyszínű, 
vagy kockás, a lényeg az volt, hogy hátul kar-
csúsítva legyen, össze legyen húzva. Divat volt 
az úgynevezett bordás pulóver is. Kötött pul-
csi volt, környakas, elől fűzős mell közepéig, 
és harang ujja volt.
- Akkoriban a hosszú haj lázadásnak számított, 
erre hogyan reagáltak a felnőttek?
- Volt egy időszak, amikor bizony megfogtak a 
rendőrök, bevittek a fodrászhoz, és lenyíratták 
a hajunkat. Ez még a középiskola elején volt, 
a ’60-as évek végén, akkor az iskolában még 
nem lehetett hosszú haj, komoly balhék voltak 
emiatt. Például nekem is adott a tanár pénzt, és 
mondta, menjek, nyiratkozzak meg. Én meg el-
mentem, megittam egy féldecit, és visszamen-
tem hosszú hajjal. Mondtam neki, ha apám 
megengedi, akkor ne haragudjon meg, de ebbe  
nem fog beleszólni. Nagy nehezen beletörőd-

tek. ’71 körül már elfogadták, hogy a fülünk-
re ráért a haj, aztán azt, hogy leért a vállunkig. 
Utána már nem volt probléma, de volt időszak, 
amikor az utcáról a rendőrök hazazavarták, aki-
nek hosszú haja volt, vagy bevitték és lenyírat-
ták a haját. A suliban is nagyon tiltakoztak ez 
ellen, aztán, mint minden új, egyszer betörtek, 
jött egy áttörés, és nem tudtak vele mit kezdeni, 
ugyanúgy, mint a cigarettázással. A suliban ti-
los volt a dohányzás, kivéve annak, aki otthon-
ról hozott igazolást, hogy megengedik a szülei. 
Na, hát nekem például nem volt soha ilyen iga-
zolásom. Lementem, és az első megnyilvánu-
lásom az volt, hogy Vajda tanár úrtól tüzet kér-
tem. Adott tüzet, ezek után melyik tanár mer-
te megkérdezni, hogy mutassam a papíromat?
- A városban, amikor megjelent az utcán maga-
sított cipőben, trapéznadrágban, hosszú hajjal, 
mit szóltak a konzervatív melósok? Nem kerget-
ték meg?
- Nem, nem! Az idősebb mamákon nevettünk 
elég sokat, azok szörnyülködtek, hogy jajj, 
hosszú haj! Elmentünk egy-két faluba, ott a bál 
úgy nézett ki, hogy az anyuka vagy a nagyma-
ma kísérte a lányt. Rendesen ott ültek a fal mel-
lett a széken, és tőle kellett elkérni a lányt tán-
colni. Amikor egy olyan fazon, mint mi, ahogy 
kinéztünk, odament, hát nem nagyon akarták 
elengedni a lányt táncolni. Huligánnak mond-
tak minket. Hippik vagytok, meg huligánok, 
hogy néztek ki?
- Közben meg csak a cipőjüknek félhavi fizetés 
volt az ára…
- Volt úgy, hogy én is elmentem Pestre megven-
ni a cipőt, vagy Miskolcon a Sötétkapuban volt 
egy maszek, nagyon jó cipőket csinált. Kézzel 
varrták, azért az egy nagyon komoly dolog. Az 
volt a lényege, hogy minél nagyobb bunkós or-
ra legyen, és magas talpa. Ez a cipő és a trapéz-
nadrág, sokáig ez volt a divat, aztán visszajött a 
sima, egyszerű farmer.
- Jó volt a ’70-es években tizenévesnek lenni 
Leninvárosban?
- Úgy érzem, és a többiekkel is, ahogy beszél-
getünk, boldog fiatalkorunk volt. Nem érez-
tük azt, hogy korlátozva lennénk. Az akko-
ri viszonyoknak megfelelően megvolt a sza-
badságunk, a lehetőségeket ki tudtuk használ-
ni, úgy tanulásban, mint munkában, és szóra-
kozásban is. Én még most is azt mondom, hogy 
mi boldogabb fiatalok voltunk, mint a mosta-
niak. Esténként kint voltunk az Ifjúsági park-
ban a nyolcemeletesek mellett, a csajokkal üve-
get pörgettünk, szalonnát sütöttünk, ami hülye-
séget el lehet képzelni, azt mindent megcsinál-
tunk. Alig vártuk a hétvégét, mert akkor tudtuk, 
hogy valamilyen buli lesz. Mentünk szépen csi-
nosba’, meg kinek milyen arcszesze volt, mert 
az sem volt mindegy. Vagy az, hogy a hajad 
hogy áll - belvárosi frizurát csináltunk. Pestről 
jöttek le ezek a divatok. Középen kellett elvá-
lasztani, az volt a belvárosi frizura. Sörrel meg 
citrommal lőttük be. Tudod, hogy mostak so-
kan hajat? Mivel nem akarták állandóan mos-
ni, rászórták a hintőport, és összeborzolták. A 
hintőpor összeszedte a zsírt a hajadról, utána 
kiporoltad, és mintha hajat mostál volna. Aki-
nek nem volt pénze, nem számított, jött velünk, 
mert akinek volt, az adott neki. Olyan nem volt, 

hogy most azért nem iszol egy sört, mert nincs 
lóvéd. Volt, aki már dolgozott, hazajött, és tele 
volt pénzzel, akkor meghívta a csapatot. Ami-
kor matrózként dolgoztam Pesten, én is haza-
jöttem, a fizetésem tartott két napig. Ennyi, el-
buliztuk.
- Ezt a kérdést nem hagyhatom ki, hogy lett 
matróz a gimnázium után?
- Akkor rengeteg munkalehetőség volt a fiata-
loknak, tényleg bárhová lehetett menni, volt 
munka, én meg mindent kipróbáltam. Először 
a TVK-hoz kerültem, gondoltam szerzek va-
lami irodai melót, erre közölték, hogy két le-
hetőség van: műgyanta üzem a festékgyár-
ban, négy műszakban, vagy zsákoló a műtrá-
gyagyárban, ami azt jelenti, hogy jönnek a 25 
kilós zsákok, és 8 órán keresztül pakolás van. 
Így kerültem a festékgyárba. Bírtam is egé-
szen 6 hónapig, aztán kitaláltam, hogy elme-
gyek Pestre a ládagyárba, de anyám mondta, 
hogy arról szó sem lehet, inkább menjek át 
a műanyaggyárba raktárosnak. Na, az jó me-
ló volt, mentem neki targoncával mindennek, 
jó élet volt. De közben a haverok megfűtöttek, 
hogy menjünk el festőnek. Ecset az életemben 
nem volt a kezemben, mégis otthagytam azt a 
jó raktáros munkahelyet. Ott úgy kezdődött a 
munkanap, hogy reggel hatkor létszámellenőr-
zés a Hatcsöcsű kocsmában, és ha jó idő volt, 
akkor mentünk horgászni az Örösi tóra, ha 
rossz, akkor mentünk dolgozni. Itt sem sokáig 
voltam, mert kitaláltam, hogy bútorbolti eladó 
leszek. Első nap bementem, a főnökasszony 
mondta, hogy a Birkacsárda mögött van a rak-
tár, ott jelentkezzek Laci bácsinál. Lementem, 
ott volt három kamion, tele háromajtós szek-
rényekkel. Mondta az öreg, hogy akkor pa-
koljam le ezeket a sofőrrel. Én bírom a me-
lót, de azt hittem megszakadok. Délben elen-
gedtek ebédelni, hogy majd menjek vissza egy 
óra múlva. Na, én azóta is megyek, mint Láng 
Vince, még mindig várnak. Más munkát kel-
lett keresni. Akkoriban nyílt a Néva étterem. 
Jelentkeztem, és tökéletesen megfeleltem, 
mert zsákostól tudtam behordani a krumplit. 
Nappal konyhalegényként dolgoztam, éjszaka 
meg kidobóként. Nagyon jól kijöttünk a főnö-
kasszonnyal, snóbliztunk, közben húzták a fü-
lünkbe a hegedűt. Ott a bárnak volt egy külön 
vezetője, és ő sokszor mesélt arról, hogy régen 
matróz volt, és az milyen szép, meg jó élet. 
Na, gondoltam, elmegyek matróznak. Fel is 
vettek a Folyamszabályzó és Kavicskotró Vál-
lalathoz, ami tényleg szép volt, a Dunán ha-
józtam Budapest és Zebegény között. De vé-
gül az is olyan volt, hogy egy hét meló, egy hét 
szabad, meguntam, és egy év után hazajöttem. 
Itt a Városgazdálkodáshoz vettek föl, kívülről 
szigeteltük a tízemeleteseket egy függőpalló-
ról. Hozzáteszem, nekem tériszonyom van, te-
hát ha fel kell lépni egy hokedlire, én ott ha-
lok szörnyet, itt meg lógtunk kint a tízemele-
tesről. Innen szerencsére bevittek katonának, a 
legjobbkor egyébként, mert ott embert farag-
tak belőlem. Onnan már kormánykitüntetéssel 
jöttem el, háromszoros kiváló katonaként. Ez-
után jött a rendőrség. Szóval voltam én min-
den, csak akasztott ember nem.

Surányi P. Balázs
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A ’70-es évek fiataljai a Derkónál.

Trapéznadrág, magasított cipő és szűkített 
ing.

A hosszú haj lázadás volt.



A Tisza TV műsora 
Május 27. csütörtök 

10:00 A polgármesteri döntések közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése

HétHatár: Fürdőnyitány - Újra maszkmentesen - Járványhely-
zet, veszélyhelyzet - Pfizer-roham -  Apadnak a folyók - Szú-
nyoghelyzet - Élelmiszerosztás a rászorulóknak - Gyermek-

nap újragondolva  
 Hétről-Hétre: Fesztiválprogramok egy csokorban - Bemutat-
kozik a rendelőintézet új orvos igazgatója - Városarchívum a 

neten - Koncertnyitány Herczku Ágival
Utána: a polgármesteri döntések ismétlése

Május 28. péntek
19.00 Tiszaújváros Retró magazin  

Május 31., hétfő
18:00 Sporthétfő: Termálfürdő FC Tiszaújváros - Gyöngyös 

bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Június 2., szerda
18:00 Héthatár: Polgármesteri döntések - Járványhelyzet - 

Gyermeknapi horgászverseny - Sport
18:15 Hétről Hétre: Tiszaújváros a képzőművészet tükrében - 

Gyermeknap - Tisza Triatlon - Labdarúgás  

Június 3., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Kicsit másképp, de fesztiválozunk
Rendhagyó módon, de idén is meg-
rendezi a Derkovits Művelődési Köz-
pont a Tavaszi Fesztivált. A nyitó na-
pon Herczku Ági és a Banda koncerte-
zett a konferenciateremben és több ki-
állítás is nyílt ebből az alkalomból, sőt 
egy nosztalgiakisfilm is készült a Tava-
szi Fesztivál idei, harmincadik szüle-
tésnapjára, amit az interneten nézhet-
nek meg az érdeklődők. 

A kisfilmhez kapcsolódik a Március 15. 
parkban a Fesztiválsétány, ami, az elmúlt 
három évtized programjait, emlékezetes 
pillanatait jeleníti meg újra. Aztán, ahogy 
a Derkó felé haladunk, egy érdekes kiál-
lításba botlunk, a teraszon, a napernyők 
alatt. A Tiszaújváros 55 - Ahogy én lá-
tom című pályázatra beérkezett alkotá-
sok vannak közszemlére téve. A városhoz 
valamilyen módon kötődő alkotók mutat-
ják meg, hogy ők hogyan látják Tiszaúj-
várost. A munkákat egy szakmai zsűri is 
értékelte.
- Igazság szerint nagyon nehéz dolgunk 
van - mondta Kovács Anikó, a zsűri el-
nöke, aki maga is több kézműves techni-
kában otthon van. - Szerencsére nagyon 
szép számmal érkeztek be pályamunkák, 
és látszik az alkotásokon az érzelmi kötő-
dés. Rengeteg gondolatiság fogalmazódik 
meg a képeken. Egy számítógépes grafi-
ka érkezett a többi festmény, tehát igazá-
ból a technika hasonló a legtöbb kép ese-
tében, mégis nagyon sokoldalúak az alko-
tások, ami azt mutatja, hogy minden al-
kotó másképpen látja ugyanazt, jeleneset-
ben Tiszaújvárost. 
A zsűri, bár értékelt és fel is állította a 
sorrendet, az eredményt azonban június 
1-jén hirdetik ki, amikor a képeket átvi-
szik a Városi Kiállítóterembe, ahol egy 
nagyobb tárlat részévé válnak. 
A művelődési központ terasza után meg-
kerüljük az épületet és az oldalán lévő ab-
lakokban is festményekre leszünk figyel-
mesek, amiket Tóth Ferenc készített. 
- A kiállítás itt kezdődik az ablakgalériá-
ban, amit kintről is meg lehet nézni - ve-

zet minket körbe Tóth Ferenc, aki a mű-
velődési központ művelődésszervezője, 
de szabadidejében vászonra festi gondo-
latait, pillanatnyi hangulatát. - Ennek az 
az oka, hogy vannak olyan vendégeink, 
akik nem rendelkeznek vakcinaigazol-
vánnyal, ezért nem jöhetnek be az intéz-
ménybe. Viszont, hogy ne maradjanak ki 
a programokból, a kiállítás egy részét ki-
tettük az ablakokba. A képeket az elmúlt 
húsz év munkáiból válogattam. A legele-
jén az első munkák láthatók, bent pedig a 
mostani időszakom alkotásai.
- Elkülöníthetők az alkotói korszakaid? 
Én azt látom, hogy a színvilág látványo-
san változik.
- Igen. Mindenkinek vannak különböző 
korszakai, amik lehetnek könnyebbek és 
nehezebbek is. Van, aki zenét ír, vagy ver-
set fogalmaz, és olyan is van, aki lefes-
ti azt, ami fontos számára. Persze, ahogy 
változnak az idők, a hangulatok, úgy vál-
tozik a megjelenítés is. Kezdetben na-
gyon szerettem a pirossal és a sárgák-
kal dolgozni, mostanában inkább a zöld 
és szürke árnyalatai dominálnak a képei-
men. Nincs rá igazából magyarázat, most 
ezek tetszenek. 
A Derkovitstól Tiszaszederkénybe vezet 
utunk, ahol fából készült dísz- és hasz-

nálati tárgyak fogadnak minket. Ezek 
szintén az ablakokban foglalnak helyet. 
Az Óvárosi KULT Galéria ablakaiban 
Remecz János munkái láthatók. Ő avat be 
minket a fa esztergálásának csinjába-bin-
jába. 
- Nincsenek rajzok, tervek mindig a sze-
rint alakítom a munkát, ahogy a fa hibái 
megkívánják - meséli János. - Egészséges 
fa nem létezik, ezért nem én határozom 
meg, hogyan fog kinézni a készülő gyer-
tyatartó vagy a kínáló, hanem a fa formá-
ja, jellege. Ebből adódik, hogy nem lesz-
nek szimmetrikusak a munkák, de szerin-
tem ettől lesz szépek. 
- Melyek azok a fa fajták, amikkel szíve-
sen dolgozik?
- A diófát nagyon szeretem, az égert is, de 
mostanában, amivel szívesen dolgozom, 
az a fenyő, mert könnyen lehet vele dol-
gozni. 
- Mióta foglalkozik faesztergálással?
- Tizennyolc évvel ezelőtt kezdtem. Bár 
szakmám szerint villanyszerelő vagyok, 
és abban is dolgoztam, amíg le nem szá-
zalékoltak. 
- Hogyan derült ki hogy jól bánik a fával?
- Korábban egy kárpitosműhelyben bese-
gítettem, és az egyik kanapénak kitört a 
lába, én esztergáltam neki egy újat. Nem 
tudom hogyan, de sikerült. 
- Mi lesz a kiállított tárgyak sorsa, ha vé-
ge a kiállításnak?
- Vannak közöttük olyanok, amiket aján-
dékba készítettem, azok mennek az új tu-
lajdonosokhoz. Amit otthon használunk, 
azok is visszakerülnek megszokott he-
lyükre. Viszont vannak olyanok, amiket 
meg lehet majd venni. A befolyt összeg 
felét pedig szeretném felajánlani a tisza-
újvárosi mentősöknek. A feleségem és 
én is nagyon sokat köszönhetünk nekik, 
ezért én ezzel szeretném meghálálni azt, 
amit értünk tettek. 
A Városi Kiállítóteremben a 25 éves Ti-
szavirág Foltvarró Kör munkáiból nyílt 
tárlat, amit május 28-áig lehet megtekin-
teni. Tóth Ferenc festményei a Derkó Mi-
niGalériában és Szederkényben Remecz 
János famunkái június 28-ig várják az ér-
deklődőket.

ema 

Jelentkezés 
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a 
szülőket, hogy a 2021/2022-es tanévre várja minden korosz-
tályban a zenét tanulni vágyó növendékeket. 
Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a na-
gyobbakat furulyára, fuvolára, oboára, klarinétra, szaxofon-
ra, hegedűre, trombitára, harsonára, zongorára, gitárra, ütő-
hangszerekre várjuk. 
Jelentkezni 2021. június 4-ig lehet a http://eugyintezes.e-kre-
ta.hu/kezdolap oldalon. (A jelentkezési lap letölthető az isko-
la honlapjáról.)

Hok Csaba intézményvezető

RetroLeninváros
Január óta ezrével szkenneli be dr. Kákóczki Balázs történész 
azokat a fotókat, amiket a TVK archívumában őriztek. Nem 
csak képek, hanem filmtekercsek is vannak százával, valameny-
nyi a helytörténeti gyűjtemény tulajdonába került, egyelőre Ti-
szaszederkényben a Dózsa György úti épületben vannak a rak-
tárban. A technikai lehetőségek miatt nehézkesebb a filmek dig-
italizálása, de már azt is elkezdték. Mindezeket közkinccsé is te-
szik, tesszük. A Krónika hasábjain is találkozhatnak ezentúl ar-
chív fotókkal, a Tisza TV képújságában is „pereg” majd a film 
és a képek. Az archív „mozikat” pedig autentikus riportalanyok 
nosztalgikus történetei színesítik majd a Tisza TV szerdai adása-
iban. Az interneten az alábbi címeken és linkeken Önök is bön-
gészhetnek településünk és az épülő iparváros, gyárváros múlt-
jában. 
http://www.dkk.tiszaujvaros.hu/index.php/htgyblog/a-ti-
szai-vegyi-kombinat-fotoarchivuma
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Remecz János

Fesztiválsétány a Március 15. parkban. 

A 25 éves foltvarró kör is kitett magáért.

A Tiszaújváros 55 pályázat eredményét június 1-jén hirdetik ki. 

Nagy munka vár reátok...



A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályá-
zatot hirdet a 2020/2021-es tanév II. félévére A TISZAÚJVÁ-
ROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FŐIS-
KOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁ-
MOGATÁSÁRA 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2020/2021-es 
tanév II. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati 
feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
•  tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy álla-
milag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 
féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2020/2021-es tan-
év I. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a fel-
sőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több fél-
év eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).

A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2021. május 31. (hétfő)
Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelye-
zett Mecénás gyűjtődobozba    
(Kérjük zárt borítékban benyújtani a pályázatot.)
- vagy elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu e-mail címre.
(A koronavírus-járvány miatt az épületben tartózkodás ide-
je alatt az orr és száj takarására alkalmas arcmaszk használa-
ta kötelező!)
Kötelezően benyújtandó mellékletek: 
• pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat  (letölthető a www.me-
cenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; 
weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 
2020/2021-es tanév I. félévi leckekönyv/elektronikus lecke-
könyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt,
• a 2020/2021-es tanév II. félévére szóló hallgatói jogviszony-
ról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támo-
gatás mértékéről és módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

Mecénás ösztöndíj

Pályázat a civileknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
tájékoztatja a civil szervezeteket, hogy 
Tiszaújváros Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete pályázatot hir-
det a civil szervezetek számára. 
A pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek 2021. má-
jus 1. és 2021. december 31. között meg-
rendezendő rendezvényeit támogatja, va-
lamint az érintett szervezetek 2021. évi 
működési költségeihez kíván hozzájárul-
ni.
Pályázhatnak:
- civil szervezetek, amelyek az illetékes 
megyei bíróság által tiszaújvárosi szék-
hellyel bejegyzésre kerültek, és Tiszaúj-
városban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormány-
zat sporttámogatási alapjából, az önkor-
mányzat által létesített közalapítványtól 
azonos pályázati céllal támogatásban ré-
szesült,
- önkormányzati fenntartású költségveté-
si intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző 
évi támogatással a megállapodásban fog-
laltak szerint, szabályszerűen nem szá-
moltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázat-
tal együtt - a pályázati felhívás mellékle-
tében található - a pályázó szervezet be-

mutatására szolgáló civil adatlapot nem 
nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyek tekinte-
tében a közpénzekből nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített ösz-
szeférhetetlenség fennáll. 
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését, vagy az ifjúság tartal-
mas szabadidő-eltöltését, illetve a helyi 
identitás fejlesztését szolgálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi 
kiadványok támogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
A pályázatok benyújtásának módja, helye 
és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros 
Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala által erre a célra kiadott pályáza-
ti adatlapon és a kötelező dokumentumok 
csatolásával, papíralapon nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pá-
lyázó szervezet bemutatását tartalmazó 
formanyomtatvány (civil adatlap), illet-
ve a közpénz nyilatkozat, közzétételi ké-
relem letölthető a www.ugyfelterminal.
tiszaujvaros.hu honlapról, illetve szemé-
lyesen átvehető ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
 A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfo-
gadási időben.
 A benyújtás határideje:
2021. május 31.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2021. júniusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározzák a támoga-
tásra biztosított összeget, a kiutalás felté-
teleit, a felhasználás célját és határidejét, 
az elszámolás módját és határidejét.
 A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Szünidei 
gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvé-
nyes képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étke-
zés a nyári szünetben június 16-tól augusztus 31-ig valameny-
nyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrész-
ben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaúj-
város, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe helyben történő elfo-
gyasztással.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényel-
hető 2021. június 15. napjáig, ezt követően a nyári szünet idő-
tartama alatt folyamatosan benyújtható.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges 
nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
talban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) lehetséges. 
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szüni-
dei gyermekétkezetést nem kí-vánja igénybe venni, a nyilat-
kozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót 

UH, RTG ASSZISZTENS
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő ki-
kötésével. 
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
- röntgen asszisztens
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- Részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
ráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. június 7.
- Elbírálás határideje: 2021. június 11.
- Az állás betölthető: 2021. június 14.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító 
számát: 5/50179-5/2021. , valamint a munkakör megnevezé-
sét: „UH, RTG ASSZISZTENS”

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót 

LABORATÓRIUMI ANALITIKUS
munkakör betöltésére

Teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határo-
zott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz 
- érvényes működési nyilvántartás
- kamarai tagság
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. június 7.
- Elbírálás határideje: 2021. június 11.
- Az állás betölthető: 2021. június 14.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító 
számát: 5/50185/2021., valamint a munkakör megnevezését: 
„laboratóriumi analitikus”

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót
TAKARÍTÓ

munkakör betöltésére
részmunkaidős (napi 4 óra) egészségügyi szolgálati jogvi-
szonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hó-
nap próbaidő kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• 8 általános
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• önéletrajz
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
• Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
• Beérkezési határidő 2021. június 4.
• Elbírálás határideje: 2021. június 9.
• Az állás betölthető: 2021. június 10.
• A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 5/50176-2/2021., valamint a munkakör megnevezését: 
„TAKARÍTÓ”

Nagyné Kántor Judit főigazgató 
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Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót

KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő 

kikötésével. 
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- villanyszerelő/műszerész vagy lakatos szakképzettség, 
- büntetlen előélet, 
- egészségügyi alkalmasság
- „B” kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent: 
- egyéb karbantartással kapcsolatos szakmai ismeretség
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- Szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő: 2021. május 28.
- Az elbírálás határideje: 2021. június 3.
- Az állás betölthető: 2021. június 4.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító szá-
mát: 5/50174-3/2021., valamint a munkakör megnevezését: 
„KARBANTARTÓ”

Nagyné Kántor Judit 
főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót 

LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározatlan időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő 
kikötésével. 
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- általános laboratóriumi asszisztens
- felsőfokú laboratóriumi asszisztens
Előnyt jelent: 
-  MESZK tagság
- gyakorlattal rendelkező  
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz 
- érvényes működési nyilvántartás
- kamarai tagság
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. június 7.
- Elbírálás határideje: 2021. június 11.
- Az állás betölthető: 2021. június 14.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító 
számát: 5/50184/2021., valamint a munkakör megnevezését: 
„laboratóriumi asszisztens”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

Polgármesteri döntéshozatal
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a jár-
vány miatt kihirdetett veszélyhelyzet-
ben a képviselő-testület és a mellet-
te működő bizottságok feladatkörét a 
polgármester látja el a szükségesség és 
arányosság követelményének figyelem-
be vételével. 

A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihir-
detéséről és a veszélyhelyzeti intézkedé-
sek hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 
29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzetre, valamint a koronaví-
rus-világjárvány elleni védekezésről szó-
ló 2021. évi I. törvény 2021. május 18-
án elfogadott módosítására figyelemmel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét gyakorolva a 2021. 
május 27-ére tervezett képviselő-testü-
leti ülés alábbi napirendi pontjaiban hoz 
döntést a polgármester, összhangban a 
Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
9. §-ában meghatározott jóhiszeműség 
és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő 
joggyakorlás elvével, illetve a szükséges-
ség és arányosság követelményével.
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 

2. Javaslat bölcsődei ellátás iránti kére-
lem elutasítása miatt benyújtott panasz 
elbírálására
3. Beszámoló az önkormányzat 2020. évi 
zárszámadásáról
4. Javaslat az önkormányzat 2020. évi 
maradványának jóváhagyására és egyéb 
pénzügyi tárgyú döntésekre
5.  Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvodában indítható óvodai csopor-
tok számának meghatározására
6. Javaslat Tiszaújváros Helyi Esély-
egyenlőségi Programjának felülvizsgála-
tával kapcsolatos döntés meghozatalára
7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok javadalmazási sza-
bályzatainak jóváhagyására
8. Javaslat a Tisza Média Kft.-vel kapcso-
latos személyi döntésre
9. Beszámoló az önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról
10. Beszámoló a helyi közforgalmú autó-
busz-közlekedés 2020. évi közszolgálta-
tási feladatainak ellátásáról
11. Beszámoló a közrend, közbiztonság 
helyzetéről, valamint tájékoztató a Vízi-
rendészeti Rendőrőrs Tokaj 2020. évben 
végzett tevékenységéről
12. Tájékoztató az éjszakai járőrszolgálat 
ellátásáról
13. Tájékoztató a kamerás térfelügyele-
ti rendszer működésének tapasztalatairól
14. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás 

Közalapítvány 2020. évi munkájáról
15. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. 
tevékenységéről, a 2020. évi mérleg és 
eredménykimutatás jóváhagyása
16. Beszámoló a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. tevékenységéről, a 
2020. évi mérleg és eredménykimutatás 
jóváhagyása
17. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevé-
kenységéről, a 2020. évi mérleg és ered-
ménykimutatás jóváhagyása
18. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft. tevékenységéről, a 
2020. évi mérleg és eredménwykimutatás 
jóváhagyása
19. Beszámoló az Épületfenntartási Alap 
elmúlt időszaki felhasználásáról
20. Összefoglaló éves ellenőrzési jelen-
tés Tiszaújváros Város Önkormányzatá-
nál 2020. évben végzett belső ellenőrzé-
sek tapasztalatairól
21. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy 
a döntést megalapozó előterjesztések az 
Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben 
az „Anyagok” fül alatt megtekinthetőek, 
valamint a polgármester által hozott dön-
tések 2021. május 27-ét követően az Ön-
kormányzati Tájékoztató Rendszerben, 
illetve a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal „Koronavírus” oldalon is megtalál-
hatóak. 

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

Június Helye Ideje Dolgozó neve Kinek a részére
01.kedd Kazinczy Ház (Gimná-

zium)
07.30-16.00 Nácsa Anna Minden étkező

02.szerda Kazinczy Ház (Gimná-
zium)

07.30-16.00 Nácsa Anna Minden étkező

07. hétfő Kazinczy Ház
(Hunyadi iskola)

07.30-16.00 Nácsa Anna Gyerek és alkalmazott 
befizetés

08. kedd Kazinczy Ház
(Széchenyi iskola)

07.30-16.00 Nácsa Anna Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Tisza-parti Szabadidő-
ház

11.00-12.00 Szép Józsefné Szociális étkezők

Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30-9.00 és 14.00-
16.30

Szép Józsefné Bölcsődés gyerek és 
alkalmazott befizetés

09. szerda Kazinczy Ház 
(Hunyadi iskola)

07.30-16.00 Nácsa Anna Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Kazinczy Ház I.em.73/4. 07.30-16.00 Szabóné Vass Szilvia Bóbita, Tündérkert, 
Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalma-
zott befizetés

Őszirózsa Idősek Klubja 07.30-8.00 Szép Józsefné „Esély” Napközi Ott-
hon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30-12.00 Szép Józsefné Szociális étkezők
10. csütörtök Kazinczy Ház

(Széchenyi iskola)
07.30-16.00 Nácsa Anna Gyerek és alkalmazott 

befizetés
Bölcsőde 3.sz. pavilon 09.00-12.00 Szép Józsefné Szociális étkezők

16. szerda Kazinczy Ház 
(Gondozóház)

08.00-15.00 Mannheim Renáta Szociális étkezők

Központi Étterem 09.00-12.00 Szép Józsefné Szociális étkezők
07.csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szép Józsefné Szociális étkezők
22. kedd Tiszaszederkény Idősek 

Klubja
10.45-12.15 Szép Józsefné Szociális étkezők

23. szerda Kazinczy Ház I.em.73/4. 07.30-16.00 Szabóné Vass Szilvia Bóbita, Tündérkert, 
Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott 
befizetés

Kazinczy Ház (Gondo-
zóház)

08.00-15.00 Mannheim Renáta Szociális étkezők

Kazinczy Ház (Közpon-
ti Étterem)

12.00-13.00 Szép Józsefné Pótbefizetés és alkal-
mazott étkezés meg-
rendelés

24. csütörtök Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30-12.00 Szép Józsefné Pótbefizetés és alkal-
mazott étkezés meg-
rendelés

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

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

2021. május 27. Közlemények � 9.

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



CSATORNAHASZNÁLATI KISOKOS
Az ÉRV. Zrt. a minél magasabb színvonalú szolgáltatás elérése érdekében az alábbi 
tájékoztatást nyújtja a közműves szennyvízelvezető rendszer rendeltetésszerű 
használatának szabályairól, annak érdekében, hogy a szolgáltatást Ön is mindenkor 
problémamentesen vehesse igénybe.

A HÁZI SZENNYVÍZBEEMELŐ ÉS SZENNYVÍZELVEZETŐ-HÁLÓZAT SÉRÜLÉ-
KENYSÉGE MIATT KÉRJÜK AZ ALÁBBIAK BETARTÁSÁT:

1. A szennyvízelvezető-hálózat nem alkalmas szilárd hulladék „eltüntetésére”. 
Ezek az anyagok elzárják a víz áramlását, tönkreteszik az átemelőben lévő szivattyúkat. Kérjük, 
ezeket ne helyezzék a szennyvízgyűjtő hálózatba!
Ilyen anyagok többek között: 
- bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag palack, 
- macskaalom, építési törmelék, homok, kavics, 
- vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon, nedves popsitörlő, pelenka, stb.), 
- egyéb háztartási hulladék, textil, fültisztító, gyufaszál, növény, gyümölcsmag, szárnyasok 
tollazata. 
A jelenlegi időszakban megváltozott lakossági szokások, a higiénés célú törlőkendők fokozott 
használata kiemelt körültekintést igényel, és semmiképp ne dobják a közműhálózatba!
2. A csatornahálózat nem alkalmas olaj és olajszármazékok „eltüntetésére”. 
A zsírok, olajok az aknában kihűlnek, kemény szappanszerű lerakódást képeznek, amely 
üzemeltetési zavart okoz a szivattyúk úszókapcsolóinál, és a gravitációs csatornahálózat 
elzsírosodásához vezet. Kérjük, ezeket ne öntsék az elvezető rendszerbe! 
Ilyen anyagok többek között: 
- sütésnél használt növényi olaj, vagy állati eredetű zsír, 
- hígító, benzin, festék, 
- fáradt gépolaj. 
3. A csatornahálózat nem alkalmas a talajvíz, illetve csapadékvíz „elvezetésére”. 
Az átemelők - így a háztartási szennyvízbeemelő is - egy meghatározott szennyvízmennyiség 
szállítására kerültek kialakításra. Amennyiben hirtelen, nagy mennyiségű csapadékvíz kerül 
a rendszerbe, az túlterhelődik és előre nem meghatározható helyen kilép a szennyvízelvezető 
rendszerből (kiönt). Ez nem csak bűzhatással, hanem szennyezéssel, fertőzésveszéllyel is jár. 
Kérjük, hogy a talajvizet és a csapadékvizet ne vezessék a szennyvízelvezető hálózatba! 
4. A szennyvízcsatorna hálózatába juttatni szigorúan tilos az alábbiakat: 
- mérgek, mérgező anyagok; 
- tűzveszélyes anyagok; 
- gyógyszerek, növényvédő szerek; 
- nehézfém tartalmú folyadékok. 
Kérjük, amikor igénybe veszi a közműves szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatásunkat, és 
ezzel együtt a szennyvíz tisztítását, gondoljon arra, hogy a fentiek betartásával a közös jövőnket 
is óvja!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.ervzrt.hu
KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT.
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Remek játék, mégis vereség a vége
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjának 37., azaz utolsó előtti fordu-
lójában Füzesgyarmatra látogatott a 
Termálfürdő FC Tiszaújváros. A sár-
ga-kékek jól játszottak, de végül egy-
gólos vereséget szenvedtek.

A legutóbbi fordulóban hazai pályán a 
Hatvan ellen hosszú idő után ismét győ-
zelmet ünnepelhetett a tiszaújváro-
si együttes, mely a 11. helyet foglalta el 
a játéknap előtt. Gerliczki Máté tanítvá-
nyai így joggal bízhattak abban, hogy a 
múlt heti siker erőt ad a folytatáshoz és 
idegenben is bekasszírozza a 3 pontot a 
csapat. A mostani ellenfél a Füzesgyar-
mat azonban nem ígérkezett könnyű el-
lenfélnek, hiszen a Békés megyeiek a for-
duló előtt a 4. helyen álltak és a legutób-
bi fordulóban a DVSC II. otthonában is 
nyertek 3-2-re. A mérkőzés kezdete előtt 
félórával jeget is hozó felhőszakadás zú-
dult a gyarmati pályára, amely alaposan 
feláztatta a játékteret. Ennek is köszön-
hető, hogy egy rossz becsúszást követő-
en tizenegyeshez jutott a Tiszaújváros. 
A 9. percben Lakatos állt a labda mögé, 
de Fildan a jól helyezett labdát bravúrral 
hárítani tudta. A folytatásban sem játszott 
jól a hazai alakulat, az újvárosiak pedig 

főképp középpályán nyújtottak jó teljesít-
ményt. Az első félidőben nem akadt hely-
zete a házigazdáknak, a vendégeknek an-
nál inkább, ám a füzesgyarmati kapitány, 
Fildan többször is nagy bravúrral védte az 
újvárosi kísérleteket.
A szünetben kettőt cserélt a hazai tréner, 
és a második játékrész első lehetőségét 
nyomban gólra is váltotta a vendéglátó. 
Az 51. percben Achim ugratta ki Cigant 
a jobb szélen, utóbbi pontosan kanyarin-
totta középre a labdát, ahol Popescu érke-
zett, aki 8 méterről fejelt Tóth Cs. kapujá-
ba, 1–0. A gól után egy ideig egyik csapat 
sem veszélyeztetett, a hazai gárda vissza-
húzódott saját térfelére és kontrákkal ope-
rált. Helyzet akadt itt is, ott is, de igazán 
nagy bravúrt csak a Tiszaújváros kapusá-
nak kellett bemutatnia. Végül a házigaz-
dák 1-0-ra győztek és otthon tartották a 3 
pontot. Gerliczki Máté együttese 48 pont-
tal a 12. helyen áll, és a 2020/2021-es sze-
zon 37., utolsó fordulójában május 30-án, 
vasárnap este 6 órától a Gyöngyös együt-
tesét fogadja.

Füzesgyarmat - Tiszaújváros 
1-0 (0-0)

Füzesgyarmat, 80 néző. V.: Takács.
Füzesgyarmati SK: Fildan - Kis, Achim 

Á., Cigan, Tóth O. (Raducu), Popescu, 
Achim S., Lippai, Pataki, Csörgő (Ra-
mos), Hussein. Edző: Boros Tibor.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - 
Tóth M., Vincze, Tóth Á. (Pap), Vitelki, 
Csernák, Benke, Márton, Lőrincz, Laka-
tos, Vámos. Edző: Gerliczki Máté.
Boros Tibor: A szezonban még senki 
nem futballozott le minket annyira, mint 
a Tiszaújváros. Remekül játszott a ven-
dégcsapat. Egy nagyszerű kapusteljesít-
ménynek köszönhetően a második félidő-
ben visszajöttünk a meccsbe. A győzel-
met nem kell megmagyarázni.
Gerliczki Máté: Az a véleményem, hogy 
a mai futballban fantasztikus dolog, ha 
öt éven keresztül közös az útja egy klub-
nak és egy edzőnek. Ez a közös út nyár-
tól viszont szétválik, mivel mindkét fél-
nek megújulásra van szüksége. A mérkő-
zésről annyit, hogy a szezon legjobb já-
tékával nemhogy nem nyertünk, de még 
pontot sem sikerült szereznünk, ezért na-
gyon sajnálom a fiúkat.

A 37. forduló további eredményei:
BVSC-Zugló - Balassagyarmat 0-0

Sényő - Tiszakécske 2-3
DVSC II. - Gyöngyös 2-1

Putnok - Cegléd 2-1
Tállya - Kisvárda II 1-1

Eger - SBTC 2-1
Mezőkövesd II. - Tiszafüred 0-1

Hatvan - Sajóbábony 3-0
Jászberény - DVTK II. 0-1

Lehmannt lerúgták 
Lisszabonban

TRIATLON. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeit képvise-
lő Lehmann Csongor is ott volt május 21-én, pénteken Lisz-
szabonban a mix-váltó olimpiai kvalifikációs viadalon indult 
magyar válogatottban, de sajnos nem járt sikerrel. A kerék-
pározás végén, a depózás megkezdésekor mexikói ellenfele 
kirúgta Csongor kezéből a kormányt, melynek csúnya bu-
kás és a verseny feladása lett a vége.  

- A portugáliai versenyen szuper-sprint táv (300 méter úszás, 7 
km kerékpározás, 1,63 km futás) várt a 2-2 női és férfi verseny-
zőből álló 15 nemzet váltójára - tudtuk meg a helyszínen tartóz-
kodó Lehmann Tibortól, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai 
alelnökétől, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedző-
jétől. -  A nő-férfi-nő-férfi sorrendből adódóan nálunk Kovács 
Zsófia kezdett, aki jól úszott, de sajnos a középső számban rög-
tön az elején leszakadt a többiektől, és a végén a 10. helyen be-
futva adta át a képzeletbeli stafétabotot Lehmann Csongornak. 
Csongi felúszott három emberre, akikkel együtt mentek a kerék-
pározás során. Közvetlenül a depózás megkezdése előtt, amikor 
45 km/órás sebességgel haladtak, a mexikói Crisanto Grajales 
figyelmetlenül úgy lendítette le a lábát kerékpárjáról, hogy köz-
ben kirúgta a kormányt a fiam kezéből. Csongi ebben a kivédhe-
tetlen szituációban meglehetősen nagyot bukott, végigcsúszott 
a kordonon és a verseny feladására kényszerült, így Bragmayer 
Zsanettnak és Bicsák Bencének nem maradt dolga erre a nap-
ra. A kórházban megröntgenezték fiam zúzódott könyökét, me-
lyet a legjobban beütött, ellátták a horzsolásos sebeit, de az első 
vizsgálatoknál még nem tudták megmondani mennyi idő kell a 
gyógyuláshoz és mikor térhet vissza a porondra. Ami a rendkí-
vül gyors és látványos verseny végkimenetelét illeti, nagy csatá-
ban nyertek a belgák, az azonos időt elérő olaszok és a svájciak 
előtt, míg a múlt heti, yokohamai világbajnoki széria versenyt 
(WTS) megnyerő Kristian Blummenfelt nevével fémjelzett nor-
végok a negyedik helyen zártak. Érdekesség, hogy mindössze 9 
váltó tudta befejezni a küzdelmet. Reálisan nézve nem sok esé-
lyünk volt az itteni top háromra. A fentiekből adódóan tehát mi 
sem tudtuk bebiztosítani magunkat, de amennyiben Tóth Tamás 
meg tudja tartani egyéni helyét a kvalifikációs rangsorban, ak-
kor magyar csapatnak is szurkolhatunk majd a felkelő nap or-
szágában.
Végeredmény: 1. Belgium 1:23:58, 2. Olaszország 1:24:48, 
3.Svájc 1:24:48 

Hát, gyors, vegyes
ÚSZÁS. Négy aranyérmet szereztek a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub versenyzői a közelmúltban rendezett VIII. Miskolci Spor-
tiskola Kupa úszóversenyen. 
A 2007-2008-as születésű fiúk mezőnyében Bagi Zoltán három 
aranyat „mosott ki” a medencéből. A 100 gyors, a 100 hát és a 
200 vegyes után egyaránt a tiszaújvárosi tehetség állhatott a do-
bogó legmagasabb fokára. 
Hajdú Gréta Emma a 2010-es születésű lányok 100 méteres há-
túszó számát nyerte meg. 

Nevezési csúcs várható a Tisza Triatlonon
TRIATLON. A jubileumi, XXX. Tisza 
Triatlont május 29-30-án rendezi meg 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub. A több 
magyar bajnokságot és az E.ON után-
pótlás ranglistaverseny-sorozat nyitá-
nyát is magába foglaló esemény iránt 
olyan hatalmas az érdeklődés, hogy a 
szervezők nevezési csúcsra számítanak. 

- Az eseménynek otthont adó Tiszaúj-
városi Gyógy- és Strandfürdő hivatalo-
san csak június végén nyit meg, de há-
la és köszönet a város vezetésének, va-
lamint az üzemeltetőnek, a Tisza Triat-
lonra ideiglenesen felkészítik és rendel-
kezésünkre bocsátják az 50 méteres me-
dencét, annak környékét, a kiszolgáló 
épületeket - fogalmazott Lehmann Tibor 
főszervező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
elnök-vezetőedzője. -  A strandra az ak-
tuális járványügyi szabályok szerint le-
het majd belépni és a bent tartózkodók 
esetében is ügyelünk ezek betartására. A 
XXX. Tisza Triatlon lehet egyfajta új kez-
det a COVID-őrületet követően.  A 2020-
as kihagyás után szombaton visszatérünk 
a klubcsapat országos bajnoksággal. Vár-
ható volt, hogy nevezési csúcsokat fogunk 
dönteni, több kategóriában már az elmúlt 
hétvégén nem tudtunk új nevezőket fo-
gadni. A verseny létszámát - némi túlzás-
sal - a medence mérete, a pályák száma és 
a nap hossza határozza meg. A klubcsa-
pat ob-n a Lehmann Bence, Lehmann 

Csongor, Sinkó-Uribe Aurél, Sinkó-Uri-
be Ábel alkotta elit férfi csapatunk a cím-
védő. A Lisszabonban megsérült Csongor 
indulása egyáltalán nem biztos, így lehet, 
hogy három fővel kell megoldanunk ezt 
a feladatot. Utánpótlás csapatunk minden 
korosztályban lesz, és amatőrjeink is rajt-
hoz állnak. Vasárnap nálunk indul az idei 
E.ON  Triatlon Utánpótlás Versenysoro-
zat, melynek eredményhirdetésénél vár-
hatóan bemutatkozik a Magyar Triatlon 
Szövetség május 26-án, szerdán megvá-
lasztandó új elnöke is. Ezen a napon lesz 
a sprint távú ranglistaverseny, az Amatőr 
Kupa, a Para Triatlon Országos Bajnok-

ság és az Egyetemi Országos Bajnokság 
is. A sprint ranglistaverseny elit férfi ka-
tegóriájában a Sinkó-Uribe testvéreknek 
szurkolhatunk, míg a junioroknál Bóna 
Kinga, Vágási Zoltán, az ifjúságiaknál 
pedig Kovács Gyula indul éremeséllyel. 
Mindent egybevéve mozgalmas és izgal-
mas két napnak nézünk elébe. Az útlezá-
rások miatt ezúton is kérjük a lakosság 
megértését, irányítással, áteresztő pon-
tokkal gondoskodunk arról, hogy min-
denki el tudjon jutni a pályát keresztezve 
oda, ahová szeretne a városban. (Részle-
tesen lapunk 12. oldalán.) 

A Sportcentrum eseményei   
2021. május 29., szombat

Labdarúgás
11:00 FCT - Gyöngyös U17-es csapatok bajnoki mérkőzése 

Füves pálya 
13:00 FCT - Gyöngyös U19-es csapatok bajnoki mérkőzése

Füves pálya 
2021. május 30., vasárnap 

Labdarúgás
10:00 Bozsik Fesztivál U7, U9-es csapatok részére 

Füves pálya 
18:00 FCT - Gyöngyösi AK-Mátra Beton felnőtt bajnoki 
mérkőzés

Centerpálya 

Az NB III Keleti csoport állása

1. Tiszakécske  37 29 4 4 90-26 91
2. Zugló   37 23 6 8 73-38 75
3. Jászberény  37 21 9 7 75-38 72
4. Füzesgyarmat  37 22 3 12 66-44 69
5. Kisvárda II.  37 18 11 8 55-45 65
6. Balassagyarmat  37 18 10 9 46-31 64
7. Eger    37 18 9 10 60-36 63
8. DVTK II.  37 15 9 13 65-55 54
9. Sényő   37 15 9 13 64-58 54
10. Cegléd   37 14 7 16 44-46 49
11. Tiszafüred  37 14 6 17 58-66 48
12. Tiszaújváros  37 14 6 17 48-58 48
13. DVSC II.  37 12 9 16 55-56 45
14. Tállya  37 11 9 17 51-56 42
15. Putnok  37 11 9 17 55-70 42
16. Hatvan  37 11 5 21 45-61 38
17. SBTC  37 10 8 19 51-74 38
18. Gyöngyös  37 9 9 19 50-77 36
19. Sajóbábony  37 7 3 27 41-98 24
20. Mezőkövesd II. 37 5 5 27 41-100 20
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Rekord létszámú mezőny indul a versenyen. 

Az utánpótlás eredményei
U19

Jászberény - Tiszaújváros
 1-2 (0-0)

Gól: Hankó T., Erős T.
Jók: Fízer D. és az egész csapat

U17
Jászberény - Tiszaújváros

 0-0 
Jók: György K., Szmicsek L., Szűcs M.

U15
Tiszaújváros - Loki Focisuli 

0-3 (0-2)
Jók: az egész csapat

U14
Tiszaújváros - Loki Focisuli

0-5 (0-2)
Jók: Pusztahelyi L., Elek M., Novák 

M. Pásztor Z., Kovács M.



A mókuskerékről szamárra váltott
Évek óta vándorolt, járta a Szent Jakab 
zarándokutat, mégis az ország csak ak-
kor ismerte meg, amikor szamarával fel-
szállt egy Gárdonyba tartó vonatra, ott le-
fényképezték, és mémmé vált. A miskolci 
származású Banka Roland úgy érezte, ele-
ge lett a fogyasztói társadalomból, az ezzel 
járó mókuskerékből, és 2013 augusztusában 
úgy döntött, kilép abból a ketrecből, mely-
be a kapitalista világ kényszerítette. A tör-
ténet három hónap vándorlással kezdődött 
a Caminón, melyből végül közel hat év lett. 
Dolgozott önkéntes kommunákban, zarán-
dokszállásokon, árult kézműves ékszereket, 
majd 2019 tavaszán hazajött, és megírta él-
ményeit A szamaras zarándok című könyvé-
ben.

- Amikor készültem erre az interjúra, és elolvas-
tam minden fellelhető beszélgetést veled, ezek-
ből nekem az jött le, hogy van benned egy da-
rabka hippi, és valamennyi anarcho-punk. Ha-
tással voltak rád ezek a mozgalmak, vagy saját 
tapasztalataid alapján jutottál el oda, hogy ki 
akarsz lépni a társadalomból?
- Nem olvastam Bakunyint, ha erre célzol. Nem 
mozgalmakat követek, vagy nem olyan embe-
reket, akik hatással vannak rám. Az érzéseimet 
követem, és az, hogy ebben van egy állati se-
gítőm, az rengeteget jelent, mert ő természete-
sen viselkedik, ő a természetnek a része, és ez 
nagyon sok tanulsággal jár. Tehát én elsősor-
ban a szamaram, Rocinante tanításait próbálom 
követni.
- Mielőtt eljutottál ahhoz a ponthoz, hogy el-
indulsz az úton, és ehhez szerzel egy szamarat, 
valami nagy törésnek kellett lenni az életedben, 
hogy utána közel hat évig bolyongjál. Mi tör-
tént?
- Sok minden összejött, amiből egy személyes 
válság alakult ki, nem éreztem jól magamat a 
bőrömben. Közben láttam azt is, hogy a társa-
dalom sem arra halad, hogy én ennek bármi-
kor is konstruktív részét tudjam, vagy akarjam 
képezni. Van egy társadalomkritikai él abban, 
amit csinálok, de azért nagyon sok mindent a 
véletlen vezet. Amit út közben megtanulok, azt 
próbálom hasznosítani, és a szerint alakítani a 
következő lépésemet.
- Ha jól értem, akkor próbálsz úgy élni, hogy 
minél kevesebb pénzt használsz, kicsit kijjebb 
állsz a kapitalizmusból, és próbálsz zöld, fenn-
tartható lenni?
- Úgy gondolom, hogy ez a globális kapitaliz-
musnak nevezett őrültség nem fenntartható. 
Nem azt mondom, hogy mindenki csinálja ezt, 
amit én, hogy fogjon egy szamarat, és sétálgas-

son vele fel-alá Európa-szerte, de hosszú távon 
mindenki megtalálhatja az útját, hogy valami 
fenntarthatóbb életmód felé haladjon. Ha eb-
ben példát tudok mutatni, akkor nagyon büsz-
ke vagyok.
- Egy átlag miskolci vagy tiszaújvárosi ember 
mit tud tenni, hogy zöldebb legyen, vagy ki-
szálljon a kapitalizmusból?
- Nem gondolom, hogy ki kell szállni belőle, 
inkább a képünkre kell formálni. Nyilván meg-
vannak az előnyei is, az ember azért egy ké-
nyelmes élőlény, és ezek a kényelmi faktorok 
mindenkinél szerepet játszanak. Úgy gondo-
lom, hogy minden egyes cselekedetünkkel lete-
szünk egy szavazatot - mondjuk a vásárlásunk-
kal, hogy milyen terméket választunk. Én pél-
dául nagyon propagálom azt, hogy ne vegyünk 
új ruhát. Az elmúlt nyolc évben nem is vettem 
egyáltalán ruhát - vagy ha már veszünk, akkor 
vegyünk használtat. Van egy csomó csoport er-
re az interneten, tehát használjuk az internetet, 
a technológiai eszközöket is arra, hogy jobban 
éljünk.
- 2019 decemberében jöttek a hírek, hogy egy 
új vírus jön Kínából, és amikor 2020 márciusá-
ban már az egész világon jelen volt ez a vírus, 
csak akkor kezdtek el kapkodni vezetőink, hogy 
mi történik. Mintha az embereknek a saját bő-
rükön kellene megtapasztalni, érezni egy prob-
lémát, hogy reagáljanak rá. A fenntarthatóság-
gal kapcsolatban majd meg kell várni azt, hogy 
nappal ötven fok legyen, kifogyjon az olajkész-
let, hogy ne legyen kamion, ami szállítja a ke-
nyeret meg a husikát a boltba, és csak akkor 
fogunk elkezdeni gondolkodni a klímaváltozás-
ról?
- Ezzel kapcsolatban egy kicsit pesszimista va-
gyok. Afelé hajlok, hogy igen, akkor fognak 
az emberek a fejükhöz kapni, amikor már ég 
a ház. Ebben nyilván a vezetőinknek van na-
gyobb felelősségük, és most nem csak a poli-
tikusokra gondolok, hanem inkább az üzlet-
emberekre, akik a nyugati világban irányítják 
a politikusokat. Szerintem az a tragédia, hogy 
ez egy nagyon szűk rétegnek jó, ők a világ urai, 
és ők érdekeltek ennek a fenntartásában. Meg-
veszik a politikusokat, hogy olyan döntéseket 
hozzanak, hogy nekik az anyagi hasznot hoz-
zon. Arra szeretném felhívni a figyelmet - va-
lójában ez is csak egy közhely, csak hát ugye 
az ember, ha személyesen látja, tapasztalja, ak-
kor mégiscsak megtelnek ezek a közhelyek tar-
talommal -, hogy az anyagi siker, a haszon, a 
profit az nem minden. A harmónia felé vezető 
úton vannak egyéb faktorok is, akár még fonto-
sabb faktorok is, és ha ezen az emberek elgon-
dolkodnak, akkor úgy gondolom, hogy nem sé-
tálgatunk mi itt hiába.

- Ezt alulról kezdeményezve meg lehet oldani?
- Nincsenek illúzióim a siker tekintetében, de 
attól függetlenül, bukott harcba is bele kell 
menni. Ha veszítünk, akkor is harcolni kell. 
Nekem Don Quijote a példaképem. A szama-
ramat is Don Quijote lováról neveztem el Ro-
cinanténak. Don Quijote volt az a hős, aki be-
lement a veszett harcba, nyilván szélmalmokat 
nem lehet legyőzni, de az eszményeinkért har-
colni kell.
- 2013 augusztusában indultál el, mesélj az el-
ső napodról, hogy sikerült?
- Szigetfesztivál után voltam egy héttel, és húz-
tam az időt, hogy mikor indulok el stoppal a 
francia-spanyol határhoz, hogy akkor Camino 
zarándoklat, meglátogatom Szent Jakab sírját, 
hátha ad majd valami jó tanácsot a személyes 
krízishelyzetemben. Eljutottam Budaörsig, ott 
kezdtem stoppolni. Nem vett fel senki, és egy 
árokban töltöttem az éjszakát, egy benzinkút 
mellett. Akkor még se csacsi, se pénzem nem 
volt, csak felettem a csillagos ég. Amikor fel-
keltem, ott volt a fejem alatt a Szlovénia felira-
tú tábla, mert azt írtam fel először, hogy talán 
odáig el tudok innen jutni Spanyolország fe-
lé, azt átírtam Siófokra. Tíz perc után megállt 
egy autó, hogy Olaszországba megy, és akkor 
Siófokon jó lesz-e ott az M7-esnél ki tud rak-
ni. Mondtam neki nem, vigyen Olaszországig.
- Említetted, hogy azért indultál el, hogy hát-
ha Szent Jakab tud neked adni valami tanácsot. 
Adott tanácsot?
- Nem megérkezve világosodik meg az ember, 
hanem útközben. Kapja az irányokat, az útmu-
tatást, én tartom magam ezekhez. Úgy érzem, 

hogy azokat a dolgokat, amiket ott átéltem, 
ésszel, vagyis az intellektusommal már sejtet-
tem, tudtam, vagy afelé gondolkodtam, de a 
személyes megélés az nem fogható semmihez, 
az feltétlenül szükséges ehhez.
- Ezután még közel hat évet bolyongtál ezen az 
úton. Miért nem jöttél haza három hónap után, 
hogy a tapasztalatokat hasznosítsd az életed-
ben, miért kellett még hat év?
- Olyan helyeket találtam, ahol jól éreztem ma-
gam, és hasznosnak is éreztem magam. Amikor 
ez megszűnt, és úgy éreztem, hogy elég volt, 
akkor jött el az, amiről most beszélsz, hogy ezt 
itthon próbálom meg hasznosítani. Most va-
gyok ebben a helyzetben, tehát már hazaköltöz-
tem, és ez a könyv, aminek most lesz a bemu-
tatója a városi könyvtárban, ez tulajdonképpen 
egy híd, hidat próbálok képezni az eddig meg-
élt társadalomból kilépett életmód, és a társada-
lom közé. Most a könyvemet árulom, tehát én 
is része lettem ezzel a rendszernek, de amúgy 
gyalog érkezünk meg, a csacsira pakolom fel a 
könyveket, és méltányossági alapon próbálom 
az árat is belőni. Ki mennyit gondol érte, any-
nyiért megveheti. Mindig elmondom, hogy én 
mennyiért veszem a kiadómtól, mennyibe ke-
rül a boltban, és kinek mennyit ér az élmény, 
meg ki mennyit engedhet meg magának, ezt 
így mindenki súlyozza. És akkor egy kicsit a 
bizalmi légkör is talán jobban kialakul. Nekem 
ez hiányzik ebből az embertelen rendszerből, 
amiben élünk. Tehát nem próbálok én anarchis-
taként tetszelegni, hanem próbálok változtatni 
a magam kis szintjén.

Surányi P. Balázs

Tisztelt Városlakók!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy 2021. 
május 29-én, szombaton 12:45 - 19:00  óra kö-
zött, míg május 30-án vasárnap 8:45 - 17:00-
ig bonyolítjuk le a 30. Tisza Triatlon versenyt.

A verseny központja hagyományosan a ter-
málfürdőben lesz. A verseny kerékpáros szá-
mát a Lévay úton - (a termálfürdő és Szent Ist-
ván úti körforgalom között) - a Szent István 
úton (a körforgalom és az Örösi út között) - 
az  Örösi úton (a Szent István úttól Kesznyé-
ten irányába) - és a  kesznyéteni úton rendez-
zük meg. 
Kérjük, hogy ezen az útvonalon a fent jelzett 
időpontokban ne parkoljanak, és ne közleked-
jenek, hogy a versenyt balesetmentesen tudjuk 
lebonyolítani. A Lévay és Szent István úton a 
keresztirányú áthaladást átengedő pontokon 
biztosítjuk.
 A verseny futószámát a termálfürdő és a tisza-
szederkényi volt általános iskola közötti útsza-
kaszon bonyolítjuk le, ezért kérjük, hogy ezt 
az útvonalat a verseny ideje alatt ne használ-
ják.
Kerülési lehetőség Tiszaszederkény felé az 
ipari parkon keresztül lehetséges.

ÚTLEZÁRÁSOK:

Szombaton ( 2021. május 29.) 
Lévay út, Szent István út, Örösi út és Kesznyé-
teni út 12:45-tól 18:30-ig.
Tiszaszederkény és Tiszaújváros között: 
12:45 - 19:00-ig.
Vasárnap (2021. május 30.)
Lévay út: 08:45 - 15:30 
Szent István út: 09:10 - 15:30 
Örösi út és kesznyéteni út: 09:40 - 15:30
Tiszaszederkény és Tiszaújváros között: 
08:45 - 16:00-ig.

Mindkét napon rendezők és rendőrök fogják 
irányítani a forgalmat és igény esetén további 
információval fogják Önöket ellátni. 

Kérjük Önöket, hogy együttműködésükkel se-
gítsék a rendezvény sikeres lebonyolítását.
Mindkét napon állandó, rendőri irányítással 
történő áthaladást biztosítunk:
• a Kertvárosból a régi városrészbe, a Bethlen 
Gábor út és Lévay út kereszteződésében (re-
formátus templom, Castello Cukrászda)
• a Kertváros keleti és nyugati része között, a 
Margit sétány és a Szent István út keresztező-
désében

• Tiszaszederkény és Tiszaújváros között 
Külön felhívjuk a SPAR szupermarketben vá-
sárlók figyelmét, hogy a verseny ideje alatt 
az áruházhoz legközelebb a Sajó úton tudnak 
parkolni.
Bízunk megértésükben, és köszönjük, ha tü-
relmükkel hozzájárulnak immár 30. éves ren-
dezvényünk sikeres lebonyolításához!

Tisztelettel:
Lehmann Tibor

a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke
főrendező

Hétvégi útlezárások

12. � Paletta 2021. május 27.

Banka Roland és Rocinante a piacon baktat. 
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