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Kétnapos véradást szervezett a görögkatolikus parókia kö-
zösségi házában a Magyar Vöröskereszt. Az első napon 50-
en, a másodikon 51-en adtak vért. Még nem állt vissza a ré-
gi rend, a véradókkal telefonon egyeztetnek és időpontra is 
érkeznek. 

- Idén a triatlon nagyheti 
véradás elmaradt - mondta 
el lapunknak Laták Kamil-
la, megyei koordinátor -, 
ezért szerveztük meg ezt 
a véradást, hogy valami-
lyen módon pótoljuk azt a 
mennyiséget, amivel ak-
kor a város segíteni szo-
kott. Nehéz volt a szerve-
zés, hiszen sokan a nyá-
ri szabadságukat töltik, és 
nemrégiben is volt egy vé-
radás. Vérre pedig szükség 
van, hiszen az egészség-
ügyi ellátásban az ütemez-
hető műtéteket elhalasztot-
ták, ezek most pótolva lesznek, szükség van a vérre. Hálás kö-
szönettel tartozunk Orosz Atanáz püspök atyának és Jeviczki 
Ferenc parókus úrnak, hogy segítőkész, rugalmas hozzáállásuk-
kal segítettek nekünk abban, hogy a parókia közösségi házában 
lehessen a véradás.
Késő őszig már csak munkahelyi véradásokat szervez a helyi 
vöröskereszt a MOL Petrolkémia Zrt.-nél és a Jabil-nál, remé-
lik, hogy novemberben már a korábban megszokott rend szerint 
tudják megszólítani a donorokat. 

Részvétnyilvánítás
Mély megrendüléssel értesültem Koncz Ferenc országgyű-
lési képviselő halálhíréről. 
Tiszaújváros Város Önkormányzata nevében őszinte rész-
vétemet fejezem ki a képviselő úr családjának, barátainak 
és kollégáinak. 
Nyugodjon békében, Képviselő Úr! 

Dr. Fülöp György
Tiszaújváros polgármestere

Búcsú Koncz Ferenctől
Búcsúzunk a tiszaújvárosi Fidesz szervezet nevében or-
szággyűlési képviselőnktől, Koncz Ferenctől, aki azon sze-
rethető képviselők egyike volt, aki elsősorban jó ember, se-
gítőkész barát, mindenkivel szót értő, megbízható vezető 
volt. Sikeres választókerületi elnökünk volt, jó és eredmé-
nyes volt vele dolgozni, mindannyian tiszta szívből szeret-
tük, és emlékét örökre megőrizzük.

Steinerné Vasvári Éva
volt képviselőtárs

Az Örösi úton napok óta zajlik a kátyúzás, bóják jelzik, ho-
va érkezik hamarosan a melegaszfalt. A Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. aszfaltkonténere (melyről múlt hé-
ten írtunk) tehát munkába állt. 

- Az Örösi út elég forgalmassá vált az utóbbi években - mondta 
lapunknak Kerékgyártó István, a Városgazda Kft. ügyvezetője 
-, elég sok a kátyú. A miskolci keverőtelep beindult, onnan szál-
lítjuk a melegaszfaltot, melyet a konténer segítségével melegen 
tudunk tartani. Ha a 170 fokos aszfalt hőmérséklete 120 fok alá 
csökken, akkor az anyag bekérgesedik, nem lehet jó minőség-
ben bedolgozni. A megsérült részeket kivágjuk, majd egy emul-
ziót permetezünk a felületre, ami segíti a két réteg megragadá-
sát, utána pedig úthengerrel eltömörítjük az anyagot - mondta.
Az utaknak nem csak a kemény téli fagyok ártanak, hanem a 
nagy nyári esőzések is, hiszen az apró repedésekbe befolyik a 

víz, így könnyebben szétverődik az aszfalt. A kátyúzás foly-
tatódik, folyamatosan dolgoznak majd a Városgazda szakem-
berei. 

Nem tudjuk pótolni a tenger hűs 
habjait és a szuper nyári koncer-
teket sem, most fesztiválokból is 
mindannyian hiányt szenvedünk. 
De azt megpróbáljuk, hogy egy 
finom capuccino mellett, meleg 
nyári estéken a hűvös szobában 

szórakozást nyújtsunk önöknek. Az elkövetkező hetekben is-
mét Bodzaszörp című műsorunk friss adásait láthatják, emel-
lett olyan magazin összállításokkal jelentkezünk, amelyeket a 
korábbiakban láthattak már, de most csokorba gyűjtve mutat-
juk be ismét a számunkra valamilyen ok miatt kedves, vagy 
fontos műsorszámokat hétről-hétre.

Július 15. Bodzaszörp: Lendvay Viktorral és karanténrádiós 
csapatával

Ismétlés másnap reggel 10-óráig,
Július 22. Bodzaszörp: Brézai Zoltán és a tiszaújvárosi futball 
ikonok
Ismétlés másnap reggel 10-óráig,
Július 29. Friss Héthatár, majd válogatás korábbi magazinok-
ból
Ismétlés másnap reggel 10-óráig,
Augusztus 5. Válogatás korábbi magazinokból
Ismétlés másnap reggel 10-óráig
Augusztus 12. Válogatás korábbi magazinokból
Ismétlés másnap reggel 10-óráig
Augusztus 19. Friss Héthatár és Hétről-Hétre
Ismétlés másnap reggel 10-óráig
Szép nyarat, tartalmas időtöltést kívánunk!

Tisza Média Kft. szerkesztősége

Folyamatosan kátyúznak 

Nyári televíziós koktél
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Az Örösi úton kezdték a kátyúzást. 

Az elmúlt hetek időjárása meghozta a szúnyoginváziót, szinte már várjuk a lehűlést és az esőt, hogy kicsit fellélegezhessünk. 
Légi úton már nem lehet irtani a vérszívókat, marad a meleg ködös eljárás és a biológiai lárvairtás. Az elmúlt héten váro-
sunkban is lezajlott az állami, katasztrófavédelem által koordinált szúnyoggyérítés, kedd este pedig az önkormányzat által 
megrendelt, szintén meleg ködös irtás. Cikkünk az 5. oldalon. 
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Gáspár Istvánné
a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, ba-

rát életének 81. évében, méltósággal viselt betegségével 
szemben alulmaradt és július 7-én csendesen elaludt.
Utolsó útjára július 16-án 14 óra 30 perckor kísérjük 

Tiszaszederkényben.
Köszönjük, hogy volt nekünk!

A gyászoló család

Július 10-én reggel motorbalesetben elhunyt választókerüle-
tünk országgyűlési képviselője, Koncz Ferenc.
A politikus 2018-tól volt Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. 
számú, Tiszaújváros székhelyű választókerületének országy-
gyűlési képviselője. 
 Koncz Ferenc 1959-ben született Tornaszentjakabon. 1978-
ban a miskolci Gépipari Szakközépiskolában érettségizett és 
gépgyártás-technológusi szakképzettséget szerzett. A Borsodi 
Állami Építőipari Vállalatnál kezdett dolgozni, 1980-ban ké-
pesítés nélküli nevelő lett a ragályi általános iskolában. A kö-
telező sorkatonai szolgálata után, 1983 és 1987 között végez-
te el a főiskolát, két évig a nyíregyházi Bessenyei György Ta-
nárképző Főiskolán, két évig az ELTE Tanárképző Főiskolai 
Karának matematika-fizika szakán tanult, majd szerzett taná-
ri diplomát. Egy évig Budapesten, majd a szerencsi Rákóczi 
Zsigmond Általános Iskolában tanított.
Politikai pályafutása a rendszerváltás után kezdődött, 1990 és 
2010 között önkormányzati képviselő volt Szerencsen, 2001 
és 2002 között a város alpolgármestere, időközben volt bizott-
sági elnök, tanácsnok. 2010-ben Szerencs polgármesterévé 
választották, négy évvel később újrázott.

A városvezetést 2018-ban hagyta el, amikor országgyűlé-
si képviselővé választották. 1998 és 2002 között is dolgo-
zott parlamenti képviselőként, akkor a Fidesz Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei területi listájáról jutott be az Országgyű-
lésbe. A politikus Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2002 és 
2006 között a megyei közgyűlés tagja, 2006-2010 között al-
elnöke volt.

 „Már hat éve pihensz néma hant alatt,
a végtelenség őrzi csöndes álmodat.

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben élsz, és végig ott maradsz.”

Fájó szívvel emlékezünk 
vásárI József 

halálának 6. évfordulóján.
Szerettei, a gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot július 19-ig (vasárnapig) a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd július 20-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.   Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja 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 8-20  8-20 8-15

Egyházi hírek
Római katolikus
Szentmise 2020. július 18-áig hétköznapokon nem lesz, va-

sárnap 11.00 órakor kez-
dődik.
A nyilvános szentmisék 
alatt kérjük az orrot és 
szájat takaró maszk hasz-
nálatát, templomba belé-
pés előtt és után kézfer-
tőtlenítés az előtérben, il-
letve a mosdóban.

A Szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a 
másfél méter távolság megtartását.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA:
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap: 09.00 –19.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Az iroda nyári ügyeleti nyitvatartása:
kedd : 09.00-11.00, csütörtök: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező!
Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102 
Sürgős esetben (temetés): 70-3337451

Görögkatolikus
Vasárnap 8:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia, 
17:30 esti istentisztelet.
Hétfőn Szent Illés prófétát ünnepeljük: 8:00 reggeli istentisz-
telet, 9:00 Szent Liturgia. Szerdán 8:00 Szent Liturgia.
Július 25-én zarándoklatot szervezünk Máriapócsra. Az úti-
költség 2500 Ft. Jelentkezni a parókusnál lehet (340-681; 30 
846 4428).

Református
Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaújváros
• 2020. július 19-én, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztele-
tet tartunk.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentiszteletünk 2020. július 19-én, vasárnap 10 óra-
kor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Játék- és ruhagyűjtés
 
Az MSZP tiszaújvárosi szervezete és nőtagozata játék- és ru-
haadományokat gyűjt, valamint telefonos bejelentés alapján 
bútort és egyéb háztartási eszközöket közvetít a rászorultak 
részére.
A gyűjtés 2020. július 17-étől július 24-éig, minden nap 9 órá-
tól 18 óráig tart, vasárnap kivételével a Tisza út 2/c szám alatt 
(a NAV korábbi épülete).
 A hátrányos helyzetben lévők is jelentkezhetnek a gyűjtési ak-
ció ideje alatt, személyesen, vagy a 70/333-8122-es telefon-
számon bejelentve, hogy mire lenne szükségük. 

Aranylakodalomra fel!
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2020. évi 
Idősek hete programsorozat részeként ismét megszervez-
zük az

ARANYLAKODALMAT.
Várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik ebben az 
évben ünneplik 50, illetve 60 éves házassági évfordulójukat 
és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
Jelentkezni 2020. augusztus 28-ig lehet a Tiszaújvárosi 
Nyugdíjasok Egyesületében (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
a hétfői és keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660

Varjas Lászlóné elnök

Elhunyt Koncz Ferenc országgyűlési képviselő

Helyesbítés
Múlt heti számunkban tévesen közöltük a Zabos Géza Emlék-

nap horgász csapatverseny eredményeinek ismertetésekor az 

egyik versenyző nevét. Az emléknapon a harmadik helyezett 

csapat az Öregek lett, tagjai pedig (immár helyesen): Nemes 

Béla, Dobos Károly, Krizsán Ferenc. 

Tekint
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre. 

2. � Sokféle 2020. július 16.



Láthatatlanul a levegőben
Baktériumok, vírusok, csírák, mikroorganizmusok - látha-
tatlan dolgok, melyek  körülvesznek bennünket. Mindenhol. 
Hiába az alapos takarítás, a folyamatos odafigyelés. 

Egy budapesti cég most az Ezüsthíd Gondozóházban mutatta be 
felület- és légtisztító berendezéseit, melyek segítségével vegy-
szerek nélkül lehet fertőtleníteni a felületeket, illetve a levegőt . 
A mérések egy-egy felületen átlagosan 15-16 ezer közötti csíra-
számot jeleznek, itt most a gondozóház étkezőjében egy szék-
párnáról vettek mintát, ami 1500-as csíraszámot mutatott. Az 
R-FILTER felületfertőtlenítő berendezésével ezek 90 százalékát 
el lehet tüntetni. 
- A készülékkel minimálisra csökkenthető a csírák száma - 
mondta Pap Zsolt alpolgármester -, ebben az időszakban, ami-
ben most élünk, nagyon nagy segítségére lehet a gondozóház-
nak. Lesznek még kontrollmérések, egyeztetünk, utána pedig 
dönthetünk a beszerzésről, folytatás tehát következik.

Fodor Petra

A Tiszaújváros önkormányzata által 
létrehozott Épületfenntartási Alap to-
vábbra is előnyös finanszírozási feltéte-
leket nyújt a társasházak számára épü-
leteik kisebb költségigényű karbantar-
tási feladataihoz. Ezt az alap elmúlt 
időszaki felhasználásáról szóló beszá-
molót tárgyalva állapította meg a kép-
viselő-testület. 

Lassan 25 éves múltra tekint vissza az 
Épületfenntartási Alap, melynek létreho-
zásáról, az ebből folyósítható támogatá-
sok rendszeréről 1996 júniusában döntött 
a képviselő-testület, egyúttal a Társashá-
zak Lakásszövetkezetek és Egyedi La-
kástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesüle-
tét bízva meg az alap kezelésével, mely-
hez 37 millió forintot kapott az egyesület. 
Az egyesület évente számot ad a testület-
nek az elmúlt évi felhasználásáról. Általá-
ban márciusban, de idén - a veszélyhely-
zet miatt - júniusi ülésén tájékozódott a 
testület. Tavaly az önkormányzattól ka-
pott, már említett 37 millió forint tőké-
vel és több mint 3,4 millió forint kamat-
tal gazdálkodhatott az egyesület. A köl-
csönt igénylő társasházaknak kihelyezett 
felújítási támogatás 2019. december 31-
én 33.377.600 forint volt. Felújítások-
ra 2019-ben 10 lakóközösség pályázatot, 
az egyesület számukra 21 millió forintot 
hagyott jóvá. Két lakásszövetkezeti épü-
letnél 2018-ról ütemeztek át összesen 4,5 
millió forintot. Egy további társasház pe-
dig egy egyszer már átütemezett 2 mil-
lió forintos kölcsönét kérte 2020-ra átüte-
mezni. Az átütemezések elsődleges oka - 
áll a beszámolóban - az általános kivitele-
zői szakemberhiány. 

Mindent összevetve tavaly 12 társasház 
részére 25.028 ezer forintot utaltak ki az 
alapból. 
A lakóközösségek a kedvezményes köl-
csönt a korábbi évekhez hasonlóan vég-
fal-, homlokzat-, tetőszigetelésre, lépcső-
házak burkolására, alagsorok festésére, 
vízvezeték javítására, faszerkezetek ja-
vítására, előtető készítésére, alapvezeték, 
illetve strangok cseréjére, bejárati ajtók, 
pinceablakok cseréjére használták fel. 
A kölcsönt igénybe vevő társasházak a 
visszafizetési kötelezettségüknek többsé-
gében rendszeresen, határidőben eleget 
tettek. 
A beszámoló kitér arra is, hogy az Épület-
fenntartási Alapnak, valamint az önkor-
mányzat által nyújtott energiatakarékos-
sági pályázati rendszernek köszönhetően 
az elmúlt években javult a lakóépületek 
külső- és belső megjelenése. A felújítások 
következtében az épületek energetikai és 

műszaki jellemzői is kedvezőbbek lettek. 
A képviselő-testület további „épületes 
kérdéseket” is tárgyalt. Kiírta például az 
energiatakarékosságot célzó és gépészeti 
beruházásokat, felújításokat támogató pá-
lyázatát. (Lásd múlt heti számunkat!)
Két lakásszövetkezeti épület és két tár-
sasház esetében pedig az említett pályá-
zatban szereplő támogatásnak megfelelő 
összegű hozzájárulást nyújtott rendkívüli, 
halasztást nem tűrő felújításokra. 
A Kiwi és a Fenyő társasház esővíz 
alapvezeték cseréjére kapott egyenként 
186.952 forint vissza nem térítendő tá-
mogatást. Ugyancsak esővíz alapvezeté-
ket cserélnek a II. sz. Lakásszövetkezet 
Deák tér 12. sz. és az I. sz Lakásszövet-
kezet Deák tér 14. sz. épületénél. Itt a tá-
mogatás összege 173.011, illetve 160.754 
forint. 

F.L.

Az elmúlt hetekben több megkeresés érkezett szerkesztősé-
günkhöz azzal kapcsolatban, hogy városunkban a csapból 
folyó víz sárgás-barnás színű. Sorra születtek a közösségi ol-
dalakon a bejegyzések, kommentek a víz színével kapcsolat-
ban, sokan aggodalmukat fejezték ki, hogy vajon mi történ-
hetett. 

Kérdéseinkkel megkerestük az ÉRV Zrt.-t, amely közlemény-
ben válaszolt. 
„A Tiszaújváros ivóvíz-ellátását is biztosító Tiszaújvárosi  Víz-
műben homokszűrő-felújítást végzünk, ezért a hálózati ivóvíz-
ben átmenetileg megemelkedett a vas- és mangántartalom, mely 
esetlegesen a víz elszíneződését okozhatja. Az ivóvíz-szolgál-
tatás tekintetében Tiszaújváros területén az önellenőrzési terv-
nek megfelelően végzett vízvizsgálatok alapján a hálózati ivó-
víz megfelel a 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet szerint az em-
beri fogyasztásra.
 Szíves tájékoztatásul jelezzük, hogy Tiszaújváros társashá-
zi övezetében a használati melegvíz-szolgáltatást nem az ÉRV. 
Zrt. látja el, így azzal összefüggésben illetékességgel nem ren-
delkezünk.
 Amennyiben Társaságunkhoz a hálózati hideg ivóvíz minősé-
gével kapcsolatos bejelentés érkezik, akkor azt soron kívül  ki-
vizsgáljuk, és megtesszük a szükséges intézkedéseket.
 Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy ha bármilyen problémát 
észlelnek az ivóvízzel összefüggésben, akkor arról mihamarabb 
értesítsék Társaságunkat a honlapon (www.ervzrt.hu) található 
elérhetőségeken. Az ütemezett munkálatok ideje alatti esetleges 
kellemetlenségekért elnézésüket és szíves megértésüket kérjük! 
Tisztelettel: ÉRV. Zrt.”
Az ügyben tájékoztatást kértünk az önkormányzattól is. 
 - A víziközművekre vonatkozóan egy 15 éves, úgynevezett gör-
dülő fejlesztési terve van az önkormányzatunknak, melyet a 
képviselő-testületnek kell elfogadni és a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalnak évente meg kell küldeni jóvá-
hagyásra - nyilatkozta Vismeg Mónika, a Polgármesteri Hiva-
tal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályának osz-
tályvezető helyettese. - A tavaly augusztusban jóváhagyott terv-
ben a szolgáltató 2027-re tervezte be a szűrők cseréjét, de az 
ÉRV idén februárban szóban, majd márciusban írásban arról tá-
jékoztatta a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1977 óta üzemelő 
4 db vas-mangántalanító szűrő kapacitása folyamatosan csök-
ken, 3 db felújítása azonnali intézkedést igényel, a negyedik-
nek a cseréjét 2021-ben szükséges megvalósítani. Tekintettel a 
járványügyi veszélyhelyzetre, az ivóvízközmű tervrészre vonat-
kozó kiegészítést a 3 db szűrő cseréjére  polgármester úr fogad-
ta el polgármesteri határozat formájában, és felkérte a szolgál-
tatót, hogy a munkálatokat haladéktalanul végezze el.  A labo-
ratóriumi vizsgálatok alapján a hálózati ivóvíz minősége jelen-
leg még megfelelő, azonban a szűrőtöltetek cementálódása és 
a szűrőfejekben észlelt felrakódások miatt a szűrt víz mennyi-
sége nem kielégítő, ezért az üzembiztonságot veszélyezteti. A 
felújítás az üzembiztonság javítása, a közegészségügyi előírá-
sok betartása, az állagmegóvás, valamint a szolgáltatás zökke-
nőmentes fenntartása érdekében szükséges. A szűrő felújításá-
val egyidejűleg szükséges a kvarchomok szűrőtöltet és szűrő-
fejek cseréje, továbbá elengedhetetlen egy kálium-permanganát 
adagoló-, bekeverő egység kiépítése, üzembe helyezése, továb-
bá az átemelőszivattyúk és szűrők között 50 m vezetékhossz-
ban a nyomóvezetékek nagynyomású tisztítása az üzembizton-
ság növelése érdekében. A bekért árajánlatok alapján a 3 db szű-
rő felújítása, az adagoló-, bekeverő rendszer kiépítése, üzembe 
helyezése, valamint az említett szakaszon a csővezeték tisztítá-
sa megközelítőleg nettó 43 millió forint, melyre a használati díj 
nyújt fedezetet.  

Épületes döntésekMagas vas- 
és mangántartalom 

az ivóvízben
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A csírák 90 százalékát elpusztítja ez a berendezés, ami kü-
lönösen fontos az idősotthonokban is. 

A csapból folyó víz sárgás-barnás színű a megemelkedett 
vas- és mangántartalom miatt. 

A Deák tér 12-ben és 14-ben az esővíz alapvezeték cseréjéhez kaptak támoga-
tást. 

Az Épületfenntartási Alapnak, az energiatakarékossági pályázati rendszernek - és a panelprogramnak - köszönhetően so-
kat javult az épületek külső és belső megjelenése. 



Tablókiállítás a Derkóban
Folytatva a három évvel ezelőtti kezde-
ményezést, 22 iskolai tablót állítottak ki a 
Derkovits Művelődési Központban.
A 19. század végétől, a fényképezés fej-
lődésnek indulása óta készülnek arcképes 
táblák, vagyis tablók. 1876-ból már isme-
rünk egyházi intézményekben tanuló diá-
kokról fennmaradt tablót, 1880-tól pedig 
a világi középiskolákban is megjelentek, 
mint hirdetőtáblák. Régen így hirdették 
ki, vagy jelentették be azt, hogy valaki le-
érettségizett, és felnőtt korba lépett. Hiá-
ba itt a virtuális világ, még a mai napig ki-
rakják őket az üzletek kirakatába.

- Három éve jött az ötlet, ez a harmadik 
ilyen kiállításunk - mondja Tóth Ferenc 
művelődésszervező. - Megbeszéltük az 
intézményvezetőkkel, hogy a nyár folya-
mán szeretnénk kiállítani az általános- és 
középiskolás végzősök tablóit. Arra gon-
doltunk, hogy a kirakatokból már beszed-
ték őket, de az iskolák még zárva vannak, 
így augusztus végéig itt nyugodtan meg 
lehet nézegetni őket. Meg lehet keresni 
az unokatesót, ismerőst, szomszéd gyere-
ket, és el lehet sztorizgatni előttük. Most 
is volt itt egy lánycsapat, keresgélték egy-
mást, meg a fiúkat, akik tetszenek nekik. 

Huszonkét tablót állítottunk ki, tíz általá-
nos iskolás és tizenkét középiskolás osz-
tályt. A veszélyhelyzet miatt azt hittük az 
idén elmarad a fényképezkedés, de min-
denki megcsinálta. Megkérdeztük az osz-
tályfőnököket, azt mondták, hogy terve-
zik, az nem lehet, hogy egy évfolyamnak 
ne legyen tablója.
És hogy mi lesz a régebbi tablók sorsa? 
A legtöbb tiszaújvárosi iskolában még a 
nyolcvanas évek elejéről is vannak kint 
tablók, a régebbiek pedig az iskolák rak-
táraiban pihennek.

Surányi P. Balázs

(N)agyhalál
Drámakirálynőt egyik reggel ritka baleset érte - megcsípte 
egy szúnyog. Megesik, ennek van szezonja, de többen túlél-
ték már. Drámakirálynő egész nap nem idegeskedett az ese-
ten, ellenben akkor jutott eszébe pánikolni, amikor már csak 
orvosi ügyelet volt.  Pontban délután ötkor, az ügyelet kezde-
tén, a lábán egy öt centiméter átmérőjű piros pöttyre előadta a 
nagyhalált. Valljuk be, elég jól bírta reggeltől. Amikor meg-
kérdezték tőle, hogy egész nap mégis mit csinált eddig, Drá-
makirálynő beverte a durcit. Ennél a pontnál a legtöbb em-
ber elgondolkodna, hogy tényleg, mi a fenét csinálok, de Drá-
makirálynőnek ennyi nem volt elég. Fogta, és kiposztolta az 
egész városnak, minő csúf  dolog történt vele, persze javasol-
va, hogy az ügyeleten mindenki dobja el a diplomáját, mert 
ő nem kapott injekciót szúnyogcsípésre. Igen, szú-nyog-csí-
pés-re. Drámakirálynő ugyanis szabadidejében amatőr or-
vos, vagy OKJ-s betanított természetgyógyász, és jobban tud-
ja, mit kell tenni, mint az, aki már több száz - valós - aller-
giás reakciót látott pályafutása során.
Nem irigylem az egészségügyi dolgozókat. Minden napra jut 
egy Drámakirálynő. Minden napra jut egy Minekfizetematé-
bét, minden napra jut egy Mostkaptatokötszázezret. Jut ne-
kik baltával hadonászó, vagy késsel fenyegetőző, hogy márpe-
dig támasszák fel a halottat. Jut nekik öngyilkosjelölt, akit 
miután megmentenek, …anyázik. 
A kedvenc sztorim pedig azokról az emberekről szól, akik a 
mentőhelikoptert próbálták visszarángatni felszállás közben. 
Doktor úr, ideggyógyszere van? Érzem, hogy itt mászkál 
bennem!

SPB

A Tiszaújvárosi Szent István
 Katolikus Általános Iskola 

pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:
tanító, angol idegen nyelv, informatika, magyar, 

biológia, vizuális kultúra, gyógypedagógus, 
ének-zene szakos tanár

A munkaviszony időtartama:
2020. szeptember 01-től határozott idejű, heti 40 órás, szük-
ség esetén óraadó, részmunkaidős munkaviszony.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola
A munkakör keretében ellátandó feladatok: 
A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt 
feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai 
programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézmény-
vezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Mun-
ka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos ren-
delkezései irányadóak. 
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság; 
- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll; 
- teljes cselekvőképesség; 
- jogszabályban előírt szakképesítés. 
A pályázat benyújtásakor átadandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok; 
- szakmai önéletrajz; 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadá-
sára irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
- katolikus plébános ajánlása. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 
01. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
További információk: Gál Benjáminné intézményvezető-
től vagy Baráthné Éliás Tünde gazdasági vezetőtől kapható 
a 49/542-203 telefonszámon és a tiszi.igazgato@gmail.com,   
tiszi.iskola@gmail.com  e-mail címen. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton a következő címre: Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
Elektronikusan a következő címre: tiszi.igazgato@gmail.com, tiszi.
iskola@gmail.com

Gál Benjáminné intézményvezető

Színpadon a Sodrás
Vidám percek, nagy nevetések, jó zenék, jó hangulat várja 
mindazokat, akik jegyet váltanak a Sodrás Amatőr Színtár-
sulat új darabjára. A Mamma Mia 2-re már régóta készül a 
társulat, a járványügyi helyzet miatt azonban most jött el az 
ideje annak, hogy bemutathassák a produkciót. Egyből négy-
szer is. A Tiszaszederkényi Művelődési Házban augusztus 
7-én pénteken 18 órától, majd augusztus 8-án szombaton 14 
és 18 órától láthatják a darabot, valamint augusztus 9-én va-
sárnap 16 órától. Jegyek a Bölcs Bagoly könyvesboltban vá-
sárolhatók. 

Mazsolák a napköziben
A tiszaújvárosi mazsorettek a nyári szü-
netben sem tétlenkednek, hiszen július 
első hetében a művelődési központban 
tartották szokásos szakmai napközijü-
ket. Az egyhetes turnusban idén a legki-
sebbek vettek részt, kiegészülve néhány 
ifi taggal. Az együtt töltött idő alatt a 
műfajban használatos kéziszerek hasz-
nálatával ismerkedtek a kis-mazsolák: 
a bot mellett pom-pon és szalag techni-
kát tanulhattak. A nagyobbak már a kö-
telező elemeket sajátíthatták el. Termé-
szetesen a munka és tanulás mellett ju-
tott idő játékra, filmvetítésre, kézműves 
ajándékok készítésére és sok-sok neve-
tésre is. A csapat oktatásában már a fel-
nőtt csoport három tagja is aktívan ki-
vette a részét. Remélem, hogy hamaro-
san közönségünkkel már az utcákon is 
találkozhatunk!

Bognár Imre
művészeti vezető

   Már nagyon várják az utcai fellépéseket. 

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
TÁJÉKOZTATÁSA

Örömmel értesítjük látogatóinkat, hogy könyvtárunkban újra 
minden szolgáltatás igénybe vehető.
A Hamvas Béla Városi Könyvtár és a Tiszaszederkényi Fiók-
könyvtár 2020. AUGUSZTUS 31-éig SZOMBATI NAPO-
KON ZÁRVA TART!
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.) karban-
tartási munkálatok miatt  2020. július 27-31. között ZÁRVA 
TART.

Nyitás: augusztus 4. (kedd) 10.00 óra.
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban  a Tiszasze-
derkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
vehetők igénybe.

A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében  AU-
GUSZTUS 31-éig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS NYIT-
VA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan. 
(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)
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 A legelszántabb tavaszlesők
A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi 
Közalapítvány az egykori tiszai árterekhez 
kötődő élőhelyek megóvását célzó és a ter-
mészetmegőrző, kíméletes gazdálkodásmó-
dokat népszerűsítő tevékenységei mellett a 
környezeti nevelést is szívügyének tekinti, 
hiszen annak óriási szerepe van a környezet-
tudatosabb szemléletmód, környezetünkhöz 
való felelősségteljesebb, fenntarthatóbb vi-
szonyunk kialakításában.

Ennek szellemében indítottuk útjára 2007-ben 
„Tavaszlesen” címmel térségi szintű többfor-
dulós vetélkedősorozatunkat, amellyel az volt a 
célunk, hogy a gyerekek közelebbi kapcsolatba 
kerüljenek saját környezetükkel, megismerked-
jenek a régió természeti gazdagságával, szépsé-
gével, lakóhelyük ősi paraszti gazdálkodási ha-
gyományaival, mindezekben felfedezzék az ér-
téket, és ezáltal is tudatosodjék bennük környe-
zetünk védelmének fontossága.

Az idei hirtelen jött országos szintű korlátozó 
intézkedések, és az iskolákban a tantermen kí-
vüli digitális munkarend bevezetése új helyzet 
elé állította mind a tanárokat, mind a diákokat, 
és minket, vetélkedőszervezőket is. Bár nem 
lehetett megjósolni a benevező csapatok szá-
mát, tavasszal útjára indítottuk a korábbi évek-
hez hasonlóan a gyerekek által otthon megold-
ható és elektronikusan beküldhető első fordu-
lót. A kialakult helyzetben a jelentkezők szá-
ma sajnos jóval alul maradt az eddigiekhez ké-
pest, viszont örömmel tapasztaltuk, hogy né-
hány csapat, mondhatni a legelszántabbak, si-
kerrel vették az első fordulót jelentő ismeret-
szerző kalandok akadályait.
Környezeti nevelési küldetésünk tükrében na-
gyon fontosnak tartjuk az érdeklődő fiatalok 
felkarolását, tehetségük kibontakoztatását, tá-
mogatását. Nagyra értékeltük tehát, hogy a be-
nevezett csapatok ilyen elhivatottan belefektet-
ték idejüket és energiájukat az első forduló tel-
jes feladatsorának megoldásába, még a fennál-

ló rendkívüli körülmények között is, és nagy 
részük a saját lakóhelyén megoldandó terepi 
feladatot úgyszintén teljesíteni tudta. 
Ezért - bár a hagyományok szerinti főnyere-
ményért, a jutalomtáborban való részvételért a 
bizonytalan körülmények és a jelentkezők kis 
száma miatt sajnos nem állt módunkban ver-
senybe hívni az első forduló legeredményesebb 
csapatait - úgy döntöttünk, hogy a feltételek-
nek megfelelő versenyzőpárosok számára meg-
szervezzük döntőként a második fordulót. En-
nek során - idén különleges módon - a vetélke-
dő témájához kapcsolódó értékes tárgyi nyere-
ményekért szállhattak versenybe a legkitartóbb 
résztvevők.
Lebonyolítását tekintve a második forduló 
megrendezését ezúttal nem személyes jelenlé-
tet igénylő vetélkedő formájában, hanem egy 
internetes felületen kialakított elektronikus fel-
adatlap útján valósítottuk meg. A bejutott csa-
patok nagyon ügyesen helytálltak a rendkívüli 

döntőn, szép megoldások születtek! 
A harmadik helyen a tiszavasvári Halászsas 
csapat (Kabai Péter és Molnár Márk) végzett, 
a második helyet a tiszalúci LúciRécék csapat 
(Oleszka Attila és Székelyhidi Zoltán) szerez-
te meg. A képzeletbeli dobogó legfelső foká-
ra a Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola Bodrog-parti Kéré-
szek (Kenéz Eszter és Kenéz Márton) csapata 
állhatott fel. Eredményükkel a fődíjat jelentő 
profi madarásztávcsövek mellett elnyerték is-
kolájuk számára a Tavaszlesen vándorserleget 
is. Örömünkre szolgál, hogy a helyezésekkel 
elnyert díjakat június 26-án lehetőségünk nyílt 
személyesen átadni a fiataloknak. Gratulálunk 
ezúton is a csapatoknak, és nagyon köszönjük 
az összes benevezett diáknak a kitartását és a 
részvételét az idén kicsit szokatlan körülmé-
nyek között megrendezett vetélkedőnkön!

Harangozó Edit
Tiszatáj Közalapítvány

Árvíz, eső, szúnyog
Az elmúlt hetek időjárása meghozta a 
szúnyoginváziót, szinte már várjuk a 
lehűlést és az esőt, hogy kicsit felléle-
gezhessünk. Légi úton már nem lehet 
irtani a vérszívókat, marad a meleg kö-
dös eljárás és a biológiai lárvairtás. 

A szúnyogirtás jelenéről és jövőjéről Ke-
rékgyártó István, a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. ügyvezetője tartott 
fórumot a közelmúltban (csekély érdek-
lődés mellett), majd a Tisza Televízió stú-
dióvendégeként számolt be az aktualitá-
sokról. Mint mondta, Németországban 
a nemzeti parkokban 44 éve használnak 
egy szert, ami csak a csípőszúnyog- lár-
vákat irtja ki, ahhoz azonban, hogy ez va-
lóban hatékony legyen, a környékbeli te-
lepüléseknek össze kellene fogniuk, és 
a tenyésző helyek 99 százalékát kezelni 
kellene legalább 10-15 kilométeres kör-
zetben. 

A légi irtás helyett most már csak bioló-
giai úton és meleg ködös eljárással lehet 
védekezni a vérszívók ellen. A katasztró-
favédelem az országos szúnyoggyérítési 
program keretében a múlt hétre ütemez-
te Tiszaújvárosban a gyérítést, melyet jú-
lius 9. helyett 10-én végzett el a Szero-
col Konzorcium. Az önkormányzat pedig 
erre a hétre rendelte meg a Városgazda 
Kft. közreműködésével a következő me-
leg ködös irtást. 
- Az elmúl hetekben 64 hektáron végez-
tünk biológiai lárvairtást - mondta Ke-
rékgyártó István -, nem csak a Tisza ára-
dása miatt van sok szúnyog, hanem az 
esőzések miatt is. Júniusban 152 mm eső 
esett, július 8-ig pedig 39,5 mm, ez na-
gyon sok. Sok helyről kapunk felkérést, 
hogy végezzünk szúnyogirtást, de ez szi-
gorúan szabályozva van. Csak kártevőir-
tó vállalkozás végezheti az irtást, egész-
ségügyi gázmester végzettséggel, és csak 

belterületen lehet használni, külterületen 
nem. Tehát nem úgy működik, hogy ve-
szek vegyszert és permetezek. A lakosság 
is tehet azonban azért, hogy kevesebb le-
gyen a szúnyog. A kertes házban élőknél 
sok helyen vannak esővízgyűjtő hordók, 
ezek kiváló tenyészhelyek. Vannak olyan 
tabletták, melyeket a vízbe helyezve ki-
irtják a lárvákat. Irtani a saját kertünkben 
felesleges, hiszen a szúnyogok megérzik, 
hogy hol van kevés szúnyog és odarepül-
nek, így egy óra múlva már nem is érez-
zük, hogy irtottunk - mondta. 
Irtás lesz a napokban is, hogy mikor, az 
az időjárástól függ, hiszen a hidegben és 
esőben elülnek a szúnyogok, irtani nem 
lehet szélben sem, ezért meg kell várni az 
optimális időjárást: meleg és szélcsend. A 
meleg ködös szer egy kontakt szer, ami-
kor a levegőbe jut, akkor hat, és öli meg 
a vérszívókat. 

Fodor Petra

Folytatódó babaváró
Az ajándékkuponok átvételi határidejének módosításával - 
meghosszabbításával - folytatódik az Auchan Magyarország 
Kft. által kezdeményezett és 2019 júniusában bevezetett „Ti-
szaújváros babát vár” program. 

A képviselő-testület 2019 áprilisában határozott úgy, hogy csa-
ládbarát intézkedésként 2019. június 1-jétől csatlakozik az 
Auchan babaváró programjához. Ennek keretében elsősorban 
babaápolási, babagondozási termékeket tartalmazó ajándékcso-
mag átvételére jogosult az a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelke-
ző szülő, akinek gyermeke 2019. június 1-jén, illetve azt köve-
tően született. Az ajándékcsomagok összeállításához az önkor-
mányzat 300 ezer forinttal járult hozzá.
Az ajándékcsomag átvételére jogosító kupont a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgála-
tán vehetik át a szülők. Május 31-éig, azaz egy év alatt 69 ku-
pont adtak át.
Az áruházlánc jelezte, hogy folytatni kívánja a programot, s így 
határozott legutóbbi ülésén a képviselő-testület is. A humánszol-
gáltató központ jelzése alapján azonban módosult az ajándék-
csomag átvételi határideje. Több esetben is előfordult ugyanis, 
hogy akadályba ütközött annak a feltételnek a teljesítése, hogy a 
szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának kiállításától 
számított 30 napon belül vegye át a kupont. Ez a határidő most 
60 napra módosult.

f.l.

Őzek, rókák a közelben
Kérjük a Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosokat, hogy a személy és 
vagyonbiztonság megőrzésének érdekében a következőket ve-
gyék figyelembe:
Az őzek üzekedési időszaka alatt - július, augusztus hónap - fo-
kozott figyelmet kérünk a közúton közlekedőktől, mivel a nap 
bármely szakában találkozhatunk őzekkel, a legváratlanabb he-
lyeken!
Ezzel összefüggésben területünkön gyakoribb vadászati tevé-
kenység folyik a reggeli és esti órákban.
A rókák területfoglalása miatt Tiszaújváros egész területén meg-
jelenhetnek fiatal egyedek, amelyeknek félelemérzete nincs, így 
szelídnek tűnnek. Ezen egyedek nem veszélyesek, de nem házi-
állatok, amelyeket simogatni, etetni kell!
Kérjük a fentiek tudomásul vételét, és érdemben való alkalma-
zását.

Tiszaújvárosi Vadásztársaság

2020. július 16. Aktuális � 5.

Csekély érdeklődés mellett zajlott a szúnyogirtásról szóló fórum.

A Halászsas csapat. A győztes Bodrog-parti Kérészek.

Kedden este Tisza-part városrészből 
indult a „füstös autó”,  a meleg ködös 
irtást az önkormányzat rendelte meg. 

A második helyet a Lúci Récék szerezték meg. 



MUNKA 
azonnali kezdéssel

Elektroműszerészt 

(gyengeáram-kivitelező) 

és mezőgazdasági gépszerelőt 

keresünk
Munkavégzés: Hetelés (hétfőtől péntekig el-

helyezés szállón), helyszín: Magyarország. 

Előny: Csővezeték-építésben szerzett tapasz-

talat + „B” jogosítvány megléte. 

Amit ajánlunk: Versenyképes fizetés (szak-

mai tapasztalathoz mérten), utazás, szállás + 

céges autó. Megbízható munkahely hosszútá-

von.

Jelentkezés: 06204799542 / jelentkezes@

gspipe.hu

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. értékesítésre meghirdeti a 
tulajdonában lévő alábbi mezőgazdasági gépet.
A jármű adatai: 
Rendszám: YLU-715, gyártmány: VLAGYIMIREC, típusa: T-25 A-03, 
hengerűrtartalom: 2080 cm3, gyártási év: 1983., műszaki vizsga: lejárt 
(2018.05.15.),
hajtóanyag: diesel, üzemóra állása: 8511 üó. Eddigi tulajdonosok szá-
ma: 2.
A mezőgazdasági gépet árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról in-
duló szabad licitálással.
Licit induló összeg (alapár): bruttó 330.000,- Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gép megtekintése,

- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvényesen 
meghatalmazott képviselőjének jelenléte.

Megtekintés: telefonos egyeztetés alapján, tel: 49/540-636, 70/457-
2499
Jelentkezési lap beszerezhető: a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. titkárságán (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.), ügyintéző: Radvá-
nyi Csilla jogi előkészítő.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2020. július 31-én 12.00 óráig a kft. titkárságán.
Árverés ideje, helye:
2020. augusztus 04-én 09.00 óra a kft. tárgyalójában.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Parkgondozó munkakörök
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 
2 fő parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony kereté-
ben, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meg-
hosszabbítható.
Pályázati feltételek:
 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
 Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra
 B kategóriás jogosítvány
 Kertészeti munkavégzésben való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
 Szakmai önéletrajzot
 Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítvány-másolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 28.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tisza-
újváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István
ügyvezető

Ingyen 
teniszezhetnek 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is 

térítésmentes teniszezési lehetőség-

gel várja a 18 éven aluli tiszaújvá-

rosi diákokat a Tiszaújvárosi Tenisz 

Club. A diákok szeptember 1-ig in-

gyen használhatják a Sportcentrum 

5-ös és 6-os teniszpályáját hétközna-

ponként 16 és 18 óra között. 

Használt mezőgazdasági gép értékesítése

6. � Vízparton 2020. július 16.



Pánsípszó a kiállítóteremben
Egy nyári estének megvan a maga ked-
ves, bájos hangulata. Egy finom fagyi 
a tóparton, lágy dallamok zengik be a 
teret, kisgyerekek szaladgálnak kör-
be-körbe, idős párok sétálnak egymás 
kezét fogva. Így indult a szombat es-
te is, a Nyáresti korzó vendége, Steve 
Taylor-Szabó pánsíp művész is szabad-
téri koncertre készült, csakúgy, mint az 
érdeklődők. 

Az időjárás azonban közbeszólt, a viha-
rossá erősödő szélben a szervezők úgy 
döntöttek, nem kockáztatnak, így percek 
alatt beköltöztették a rendezvényt a Vá-
rosi Kiállítóterembe. A művésszel még a 
fellépés előtt beszélgettünk, természete-
sen arról is, hogy viselte az elmúlt hóna-
pok bezártságát. 
- Nagyon furcsa volt, hogy nincs miért 
készülni, nincs célja az embernek. Egyéb-
ként megvoltam, először csak járkáltam 
körbe az udvaron, aztán esténként már az 
utcán is sétáltam.
- Hogy jött a pánsíp az életébe? Úgy tu-
dom, több hangszeren is játszott. 
- Régen igen, fuvolán, klarinéton, sza-
xofonon, az volt a fő, abból éltem, mint 
tánczenész. Harmincöt évig kint éltem 
Svédországban, Genfben végeztem el a 
főiskolát. A pánsíp úgy jött, mint egy vö-
rös nő. Megláttam és végem volt. Nagyon 
komolyan nekilendültem, mondták is, 
hogy valami nem stimmel velem. A hely-
zet nem volt nehéz, hiszen én már kész 
zenész voltam, ismertem a kottát, stílu-
som is, fülem is volt. Elvégeztem a főis-
kolát, majd több lehetőségem is adódott 
külföldön, de nem éreztem magam biz-
tonságban. Eljöttem Svédországból és 
Magyarországot választottam. Világpol-
gár vagyok, 35 évig Svédországban él-
tem, 8 évig Amerikában, most Magyar-
országon. Mondtam is már, hogy három 
zászlót tegyenek majd a koporsómra. 
- Sokan választják a pánsípot?
- Igen, de inkább csak szeretetből. Van 
egy hölgy, aki azt mondta, hogy ismer 
engem, játszik pánsípon, de nem mer el-
jönni a medve barlangjába. Meghallgat-
tam az interneten, hogy mit tud, de sem-
mi nem stimmelt. Ott kezdődik az egész, 
hogy megy az alapzene, nálam megszólal 
egy komoly zenekar, nem csak egy zon-
gora. Kell egy jó program, és az is fon-
tos, hogy szépen össze legyenek kötve a 
hangok. 
- Nehéz hangszer?

- Nagyon nehéz jól játszani rajta, ha meg-
fújom, akkor már nincs variáció, nem 
olyan, mint a hegedű. A tanáromnak 
Svájcban megmondtam, ha problémája 
van, itt a kazetta, úgy játszok mint egy fé-
listen. Mire ő: felejtsem el, kezdjük elöl-
ről. Annyira akartam, hogy elölről kezd-
tem. A tanítványaimmal én is ilyen ke-
mény vagyok. Néha hallom, hogy mit 
csinálnak, aztán csak fogom a fejem. El-
találják a hangot, de ez nem elég. Más, 
amikor a nagymama főz lecsót, meg más, 
amikor én. 
- A mai napig tanul? Kísérletezik?
- A kísérletezésen már bőven túl vagyok. 
Azon vagyok, hogy jól vegyek levegőt, 
hogy ne legyen megszakítva a zene, hogy 
szépen, egyben szóljon, szépen átszóljon. 

- Hol szokott fellépni? 
- Amerikában minden évben, Ausztriá-
ban, Németországban. Szenteste Hévízen 
egyik hotelből ki, másikba be. Aztán a gö-
döllői kastélyban, a keszthelyi kastélyban, 
a siklósi várban, a badacsonyi bornapokon 
és nagyon sok templomba is hívnak. 
- Ön az első zenész, művész a családban? 
Vagy volt kitől örökölni?
- Mind a két oldalról voltak művészek, 
a mama és a papa részéről is. Papám-
nak van egy szobra a Hősök terén a kor-
csolyapályával szemben, de nem az ő ne-
ve van rajta, egy művész elvállalta, aztán 
papám kapta a 25 százalékot, Szent Kris-
tóf, ahogy megy Kisjézussal a nyakában. 
A nagymama azt mondta, hogy Pityu, fan-
tasztikus a szobor, de ez nem nyugdíjas 
állás. Így elment villamosvezetőnek, azt 
mondta, nem kell még egy művész a ház-
ba. A nagypapa festőművész volt, de jött 
a háború, és nem lett belőle semmi ilyen 
szempontból. Én meg azt mondtam, hogy 
megcsinálom. 
- Támogatták?
- Nem ellenezték. Azt mondták, keresd a 
pénzt, leadod a nyolcszáz forintot, utána 
azt csinálsz, amit akarsz. A Thália Szín-
házban voltam egy évig Nádas Gábor 
szaxofonosa, és meghallottam, hogy van 
ott egy ötvenhatos zongorista. Azt mond-
ta nekem, így nem tudok segíteni, de ha 
kint vagy, jelentkezz. Kint voltam Finn-
országban, másnap írtam neki levelet, így 
kerültem át Svédországba, és ott is ma-
radtam. 

Fodor Petra

Távcsöves 
bemutató

A Tiszaszederkényi Csillagász Klub arra alkalmas időjárás 
esetén távcsöves bemutatót tart a NEOWISE üstökös meg-
tekintésére.
Időpont: 2020. július 20. 22 órától

Helyszín: A Bethlen Gábor út északi végén folytatódó bal ol-
dali földúton (a gépkocsikat hagyják az aszfaltozott részen).
Mindenkit szeretettel várunk:  

Szutor István klubvezető

2020. július 16. Kultúra � 7.

A szeles idő a kiállítóterembe szorította a korzó vendégeit. 

Steve Taylor-Szabó



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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2020. július 22-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal                                  
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal az ingyenes szünidei gyermekétkezte-
téssel kapcsolatban a Tisztelt Szülőket/Törvényes Képviselő-
ket az alábbiakról tájékoztatja:
Jogszabály alapján minden általános és középfokú iskola 2020. 
június 26. napjáig megszervezi a tanulók felügyeletét. A 2020. 
június 16-a és június 26-a közötti időszakban iskolai felügye-
letet igénybe vevő tanulók számára intézményi gyermekétkez-
tetést kell biztosítani. Ezen tanulók esetében az ingyenes szü-
nidei gyermekétkeztetés 2020. június 29. napjától 2020. au-
gusztus 31. napjáig valamennyi, azaz 45 munkanapon keresz-
tül vehető igénybe. 
Azok a gyermekek, akik az iskolai felügyeletet 2020. június 
16-a és június 26-a közötti időszakban nem veszik igénybe, 
ingyenes szünidei gyermekétkeztetésben részesülhetnek 2020. 
június 16. napjától 2020. augusztus 31. napjáig valamennyi, 
azaz 54 munkanapon keresztül.
A gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetést a Közpon-
ti Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény 
városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Ti-

szaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) biztosítjuk. 
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés 
helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az étel 
helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hi-
ányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadá-
lyozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvé-
nyes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által meg-
bízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, más törvé-
nyes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak 
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. A szünidei gyerme-
kétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2020. június 15. 
napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyama-
tosan benyújtható. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevéte-
léhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes Képviselő 
a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja 
igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztat-
ja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 
2020/2021. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési
kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztvi-
selők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású köz-
nevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködte-
tő Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának 
előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében 
vehető igénybe. 
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést 
megrendelni az élelmezési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa 
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu 
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügy-
intézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelme-
zési csoportjánál 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Alkalmazotti 
és külső étkezők

Diétás étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az 
érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2020/2021. 
nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást 
igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étke-
zést igénylőnek kérelmet kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szük-
séges. 
A kérelem benyújtásának címzése: 
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Szabó Anna
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2020. július 17-én (péntek) 10,00 órától rendkí-
vüli ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyi-
ség.

Farkas Sándor
elnök

Rendkívüli ülés
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2020. jú-
lius 16-án, csütörtökön 10 órától rendkívüli ülést tart a Város-
háza III. emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat:

Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdono-
si döntések meghozatalára

Nyilvános ülés:
1. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ  és Könyvtár 
intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyá-
nak átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára, va-
lamint a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Alapító 
Okiratának módosítására 
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
magasabb vezetői (igazgatóhelyettesi) beosztás megbízással 
történő ellátásához kapcsolódó döntés meghozatalára 
3. Javaslat önrész biztosítására

Gyermekétkeztetési térítési 
díjkedvezmények igénybevétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2016. január 1-jétől mó-
dosította a személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti alapellátások és gyer-
mekvédelmi szakellátások térítési díjá-
ról és az igénylésükhöz felhasználható bi-
zonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vo-
natkozó rendelkezéseit. Intézményünk az 
étkeztetési térítési díjkedvezmények (in-
gyenes/kedvezményes étkezés; szociá-
lis díjkedvezmény) igénybevételével kap-
csolatban az alábbiakról tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot.
A 2020/2021. tanítási/nevelési évre igény-
be vehető normatív kedvezmény (ingye-
nes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés ese-
tén ingyenes étkezésre jogosult a gyer-
mek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező leg-
kisebb munkabér (161.000 Ft) személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át 
(2020-ban 139.185 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés 
esetén az ingyenes étkezés megállapítása 
iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
1-8. évfolyamon nappali rendszerű is-
kolai oktatásban részt vevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy

• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendsze-
rű iskolai oktatásban részt vevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, 
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a 
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású közneve-
lési intézményben étkezést vesz igénybe, 
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső ha-
vi nettó jövedelme nem haladja meg a 
62.701 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó kérelmet kell kitöltenie minden 
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes 
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2020/2021. nevelési/ tanítási évben ét-
kezést igényel bölcsődében, óvodában, 
általános iskolában, középiskolai kollégi-
umban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-
szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. év-

folyamon felül nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanulónak, gondvi-
selőnek az ingyenes/kedvezményes étke-
zés, a szociális alapú gyermekétkezteté-
si térítési díjkedvezmény, valamint a sze-
mélyi térítési díj megállapítása iránt ké-
relmet kell benyújtania, melyhez csatol-
ni szükséges a kérelemben megjelölt iga-
zolásokat. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfő 8.00 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 
17.00-ig, pénteken 8.00 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu  
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan 
információ kérhető az alábbi telefonszá-
mokon:
49/548-328,  49/548-306,  49/548-305
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos, de amennyiben a 2020/2021. 
nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kí-
vánja venni az ingyenes vagy kedvezmé-
nyes étkezést, a kérelmet 2020. augusztus 
20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt fo-
lyamatosan.  Szeptember 1. után benyúj-
tott kedvezményeket a beadást követő 
naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központban (Kazinczy Ház, Ka-
zinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a té-
rítési díjkedvezményt, illetve a napi térí-
tési díjat maximum egy tanévre áll mó-
dunkban megállapítani. Étkezési igényét, 
valamint kedvezményre vonatkozó jogo-
sultságát minden tanév elején újra be kell 
nyújtani. Ellenkező esetben a teljes téríté-
si díjat számítjuk ki.

Szünidei gyermekétkeztetés

A TISZAÚJVÁROSI NIKODÉMUS 

IDŐSEK OTTONÁBA 2020. 08. 01-EI KEZDÉSSEL 

SZAKKÉPZETT SZAKÁCSOT FELVESZÜNK. 

ÉRD.: 06-30/785-5294 ;

email : nikodemus.tiszaujvaros@reformatus.hu
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LABDARÚGÁS. Teljes fordulaton van a 
Termálfürdő FC Tiszaújváros felnőtt labda-
rúgó csapata. Az NB III-as bajnokságra ké-
szülő gárda egy hét alatt három edzőmérkő-
zést játszott, ezek során négy csapattal ta-
lálkozott. A mérleg: két győzelem és egy-egy 
döntetlen, illetve vereség.

Második felkészülési mérkőzésén az immáron 
NB II-es DEAC-ot fogadta az Újváros, ahogy 
arról egy hete beszámoltunk, ez a találkozó volt 
Fodor Péter, Foci búcsúmérkőzése.

Tiszaújváros - DEAC 
1-2 (0-2)

TFCT: Herceg (Tóth Cs.), Márton (Horváth), 
Lippai (Tóth M.), Fodor (Vincze), Lőrincz, 
Gelsi (Bussy), Kulcsár (Tóth S.), Vitelki (Vá-

mos), Kristófi (Kundrák), Pap (Benke), Cser-
nák (Bene) 
Gól: Kristófi
A formálódó NB II-es ellenfél is a csapatépítés 
fázisában jár, a mérkőzés elején irányította is a 
játékot. Az iram jó volt, a nagy meleg ellenére 
mindkét csapat gólra játszott, és a vendégek az 
első félórában kétszer is mattolták csapatunkat 
(másodjára büntetőből). Az utolsó 10 percben 
sikerült többször a vendégek mögé kerülni, de 
gól nem született az ígéretes akciókból. A má-
sodik félidőre a DEAC sort cserélt, a mérkőzés 
kiegyenlítettebbé vált, ami több hazai gólhely-
zetben is megnyilvánult, ezek közül egyet Kris-
tófi kihasznált, beállítva a végeredményt. Ösz-
szességében a csapat összjátéka javult, de még 
mindig sok volt a hiba.
A múlt héten, szerdán Tállyára látogatott a Ti-
szaújváros. Nem bort, hanem a csoporttárs ere-
jét kóstolgatni.

Tállya - Tiszaújváros
2 - 5 (1-3)

TFCT: Tóth Cs. (Herceg), Márton, Lippai, Tóth 
M. (Vincze), Lőrincz, Gelsi (Burics), Kulcsár 
(Bussy), Vitelki (Vámos), Kristófi (Kundrák), 
Benke (Baglyos), Csernák (Pap) 
Gól: Kristófi 2, Vitelki, Benke, Burics
Álmosan kezdett a Tiszaújváros, és hátul is bi-
zonytalan volt, ennek ellenére sikerült gólokat 
szerezni. A második félidőre 6-ot cserélt az Új-
város, később még hárman kaptak játéklehető-
séget. A második félidőben a hazai csapat ki-
használta egyetlen helyzetét, míg a számolatlan 
újvárosi helyzetből újabb két gól született. Az 
NB III-as csoporttárs elleni mérkőzésen még 
mindig a terhelésé volt a főszerep, emellett az 
új és régi játékosok közötti összhang megte-
remtése.
Szombaton Cigándra ruccant ki a csapat, hogy - 
Fábri Zoltán filmjének címével élve - két félidőt 
töltsön a pokolban. Mégpedig váltott ellenfelek-
kel, ugyanis az első 45 percben a Cigánd, a má-
sodikban a Kisvárda II. volt az edzőpartner.

Cigánd - Tiszaújváros
2 - 3

TFCT: Herceg, Horváth, Lippai, Tóth M. 
(Kundrák), Tóth S, Bussy, Bene, Kulcsár, Vi-
telki, Csernák, Baglyos 
Gól: Csernák 2, Bene
A Cigánd 45 perc játékkal a lábában lépett pá-
lyára, előtte ugyanis a Kisvárda II - vel játszott, 
igaz, csak néhány poszton volt átfedés az ösz-
szeállításban. A nagy meleg ellenére volt iram, 
amit azonban sok hibával tűzdeltek meg a játé-
kosok. A szép támadások mellett a védekezés 
nagyon szellős volt, a győzelem azonban nem 
forgott veszélyben.

Kisvárda II. - Tiszaújváros
 1 - 1

TFCT: Tóth Cs, Márton, Lippai, Vincze, Tóth 
M. (Vitelki) Lőrincz, Burics, Kristófi, Gelsi, 

Vámos, Pap, Benke 
Gól: Kristófi
A 45 perc első felében kiegyenlített játék folyt, 
de inkább a várdai fiatalok akarata érvényesült. 
Veszélyesebbek voltak a kapu környéken, és 
frissen mozogtak, gyorsak voltak, az Újváros 
pedig labdatartásra törekedett, de igencsak sok 
labdát szórt el. A döntetlen így jó eredménynek 
számít.
Következik az eredetileg nem tervezett DVSC 
elleni mérkőzés. Azaz következett, hiszen szer-
dán, lapzártánk után játszották a meccset. Er-
ről, illetve a szombati DVTK II. elleni találko-
zóról egy hét múlva számolunk be.
Egy átigazolásról még nem adtunk hírt. A keret 
tagja lett Benke Norbert Sándor is. A 24 éves 
játékos Debrecenben nevelkedett, erős test-
alkatú befejező csatár, aki eddig 52 NB III-as 
mérkőzésén 9 gólt szerzett, s a Tállya ellen is 
betalált. Vele együtt az érkezők száma 6 fő. 

TRIATLON. A Zalatriatlon Sprint 2020, az  
E.ON utánpótlás-ranglistaverseny és Sprint 
Amatőr Kupa elnevezésű viadalt közel 700 
indulóval - köztük tizenöt tiszaújvárosival - 
július 12-én rendezték meg Zalaegerszegen.

A házigazda Zalaegerszegi Triatlon Klub re-
mek versenyhelyszínt alakított ki a Gébárti-tó-
nál.  
A dunántúli erőpróba a rövid versenyszezon 
miatt alaposan felértékelődött: a tavalyi 200 
nevező helyett 650 előnevezést regisztráltak 
az utánpótlás korcsoportos, amatőr és elit spor-
tolók köréből. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
TTK) mindhárom kategóriában, összesen 15 
sportolóval képviseltette magát a viadalon. Az 
elit csoportból Putnóczki Dorka, Sinkó-Uribe 
Ábel és Sinkó-Uribe Aurél megbetegedett a 
héten, ezért nem tudtak rajthoz állni, Lehmann 
Bence első középtávú versenye után többet pi-
hent, ő egyébként sem tervezte ezt a futamot. 
- Az E.ON Triatlon Utánpótlás Ranglistasoro-

zat első állomásán az újoncok kifejezetten jól 
szerepeltek, összességében mindenki az élme-
zőnyben zárt - mondta Lehmann Tibor, a TTK 
elnök-vezetőedzője. - Az a célunk ezekben 
a korosztályokban, hogy versenyzőink idő-
ről-időre a top 10-ben végezzenek, látótávol-
ságban legyen számukra az élmezőny. Az igazi 
eredményeknek később kell jönniük. A sprint 
futamban két ifjúsági versenyzőnk is volt, akik 
most váltottak korosztályt, és első sprint távju-
kat teljesítették, Kovács Gyula ráadásul egy-
ből győzött is. Bóna Kinga is tényező volt a 
nők sprint versenyében, abszolút 5. helyével 
ezüstérmet szerzett a juniorok között. A férfi-
ak versenyében két U23-as vb-érmesünk, a 
hazai pályán versenyző Bicsák Bence és Le-
hmann Csongor indulása volt a hab a tortán. 
Az úszást Csongor teljesítette a leggyorsab-
ban, majd az őt követő 7 fős bolyt Bicsákkal 
a depó után faképnél hagyták, és a kerékpáro-
zás után 1,5 perces előnnyel értek a második 
váltáshoz. A depót Csongor egy kicsit elügyet-
lenkedte, ezért 10 mp hátránnyal indult Bicsák után, aki a végéig további 19 mp előnyt hozott 

össze. Az elitek örültek, hogy versenyezhettek, 
az utánpótlás versenyzők pedig olyan sebessé-
get láthattak, amit általában csak a nemzetközi 
versenyeken megszokott.
Eredmények
Újonc 2. kcs., leányok: 2. Bán Petra, …7. Haj-
du Gréta
Újonc 2. kcs., fiúk: 5. Izsák Csaba
Gyermek kcs., leányok: 10. Filep Zóra, …14. 
Bartók Hanna
Serdülő kcs., leányok: 9. Lehmann Sára, …16. 
Hajdu Panna, …21. Bán Lilla
Serdülő kcs., fiúk: 6. Hajdu Máté, …17. Kiss 
Marcell
Ifjúsági kcs., leányok: 8. Berencsi Lili
Ifjúsági kcs., fiúk: 1. Kovács Gyula (abszolút 
6.)
Junior kcs., leányok: 2. Bóna Kinga (abszolút 
5.)
Elit férfiak(egyben abszolút): 2. Lehmann Cson-
gor
Szenior 2. kcs., férfiak.: 8. Bán Csaba

Edzőmeccsek futószalagon

Négy újvárosi érem Zalaegerszegről
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Kovács Gyula első ifi sprint versenyét győzelemmel zárta. 

Bóna Kinga abszolút 5. helye ezüstérmet jelentett a juniorok között.     Fotók: Izsák Csaba

Támadásban a DEAC. Fodor (jobbra) ekkor még a pályán volt.

Lehmann Csongort csak Bicsák Bence ver-
te meg.

Benke Norbert



Kiskertek az óvodaudvarokban
Az utolsó magas ágyás is a helyére került a 
Tiszaújvárosi Napköziotthonos Óvoda Tün-
dérkert épületének udvarában. A „Kisker-
tek  létesítése az óvodákban - magas ágyások 
formájában” című program jóvoltából min-
den óvoda kapott egy magas ágyást, amik az 
egészséges életre nevelést segítik.

 A MOL Alapítvány Helyi Érték Programja ta-
valy tavasszal pályázatot hirdetett civil szerve-
zetek számára, hogy olyan kezdeményezéseket 
támogassanak, amelyek a helyben élő emberek 
életét, közösséggé válását, identitásának meg-
erősödését segítik, és helyi problémákra keres-
tek helyben adható válaszokat. A tiszaújvárosi 
MOL benzinkútnál három szervezet program-
jára lehetett voksolni, amit egy helyi közös-
ség, az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek 
Egészségéért nyert meg. A győztes programon 
belül valósultak meg a magas ágyások az óvo-
dák udvarain, amit 500 ezer forinttal támoga-
tott a MOL Alapítvány. A 40 centiméter magas 

1x1 vagy 1x2 méteres ágyások telepítésében az 
alapítvány tagjai és számos önkéntes segített.
- Tavaly három óvodaudvarra sikerült felállíta-
nunk és üzembe helyeznünk a magas ágyásokat 
- tudtuk meg Dr. Pető Gabriellától, az Alapít-
vány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségé-
ért kuratóriumának elnökétől. - Az utolsó kis-
kert kialakítását itt, a Tündérkert óvodában két 
dolog miatt kellett elhalasztanunk. Az egyik az 
volt, hogy tavaly nyáron egy nagyszabású fel- újításon, korszerűsítésen esett át ez az épület, 

és mivel építési terület volt az egész udvar, ter-
mészetesen nem kezdtük meg a magas ágyás 
felállítását. Majd amikor befejeződtek a mun-
kálatok és tavasszal neki tudtunk volna kezde-
ni, a járványhelyzet közbe szólt. Most azon-
ban sikerült megvalósítanunk és a beleültetett 
palánták már várják kis gazdáikat. Próbáltuk 
olyan növényekkel megtölteni az ágyást, amik 
nem igényelnek sok gondoskodást. Fűszer- és 
gyógynövényeket ültettünk el, mint fehér- és li-
la levendula, menta, koriander, oregánó, bazsa-
likom, meg egy kis kövirózsa. Több szempont-
ból is segíti az óvodai nevelést egy ilyen kis-
kert. Amellett, hogy megismerik a konyhaker-
ti növényeket, megtanulják a gondoskodást is, 
hiszen az ovisok fogják gondjukat viselni az el-
ültetett növényeknek. 
 Az alapítvány a pályázaton nyert összeget saját 
tőkével is kiegészítette és komposztáló edényt, 
valamint a kertészkedéshez szükséges kis esz-
közöket is biztosít az ágyások mellé.

Ema

10. � Paletta 2020. július 16.

Az utolsó elem is a helyén. Most már a Tün-
dérkert ovisai is kertészkedhetnek. 

A programot 500 ezer forinttal támogatta a MOL Alapítvány.

A beültetett palánták várják kis gazdáikat. 

„Próbáltuk olyan növényekkel meg-
tölteni az ágyást, amik nem igényel-
nek sok gondoskodást. Fűszer- és 
gyógynövényeket ültettünk el.”

Dr. Pető Gabriella
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