
Aki sokat tett le 
a fehér asztalra

/5. oldal

Csípnek, mint 
a veszedelem

/3. oldal 

Még nem volt ilyen, de biztosan lesz még

Meleg víz nélkül
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2020. augusztus 
5-én a fűtőerőműben rendkívüli karbantartási tevékenységet vé-
geznek.
Tiszaújváros távhővel ellátott területén 2020. augusztus 5-én 
(szerda) 06:00 órától 18:00 óráig a használati melegvíz-szolgál-
tatás szünetel.
Amennyiben a karbantartás a jelzett határidő előtt elkészül, a 
hőtermelő a szolgáltatást a település számára újból biztosítja.
Az üzemszünettel járó kellemetlenségek miatt kérjük a fentiek 
szíves megértését.
Távhőszolgáltatás diszpécserszolgálat (24 órás) telefonszáma: 
(49) 341-627, mobilszám: 70-333-7476.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Sorszámosztás géppel  
Új sorszámosztó oszlop segíti a mun-
kát a Tiszaújváros Városi Rendelőin-
tézetben. Az automatát a szakrendelő 
előterében állították fel, ami nemcsak 
a betegek bejutását könnyíti meg, ha-
nem a rendelő dolgozóinak munkáját 
is.

- Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az 
egészségügyi veszélyhelyzet továbbra is 
fennáll - nyilatkozta lapunknak Nagyné 
Kántor Judit, a Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet főigazgatója. - A lazítások el-
lenére még mindig csak és kizárólag te-
lefonon vagy interneten lehet időpontot 
kérni a különböző szakrendelésekre, sze-

mélyesen továbbra sem. Abban az eset-
ben, ha a betegnek van előre foglalt idő-
pontja, belépéskor ezt jelzi a kolléganők-
nek, ők a sorszámosztó automatába be-
ütik a TAJ számot, és máris visszaiga-
zolja a rendszer, hogy melyik rendelés-
re, mikorra van időpontja a betegnek, az-
tán nyomtatja is a sorszámot. Korábban 
kinyomtatott papíron kapták meg a kol-
léganők az aznapra bejelentkező bete-
gek névsorát, ami nem mindig működött 

gördülékenyen, és a betegek összetorló-
dásához vezetett. A sorszámosztó osz-
lop rendszerébe azonban a teljes rendelé-
si naptár benne van, ami nagy segítség a 
kollégáknak, mert nem kell kinyomtatott 
papírokon bogarászni az időpontokat, 
mert a gép észben tartja. Ez pedig nagy-
ban megkönnyíti a betegek bejutását az 
adott szakrendelésre. 
A beruházás 1,5 millió forintos önkor-
mányzati támogatásból valósult meg.

Sportfejlesztés
Tiszaújváros jelenlegi sportfejlesztési koncepciója 2020 vé-
géig érvényes, ezért megkezdődtek az egyeztetések az új 
koncepció kidolgozásáról.

- Az elmúlt évtizedek következetes munkájának köszönhetően 
városunk ma is büszkén viselheti a Nemzeti Sportváros címet, 
hiszen a tiszaújvárosiak többsége aktív és egészségtudatos élet-
módot folytat, a versenysportban pedig kiemelkedő eredménye-
ket értek és érnek el a helyi egyesületek sportolói - nyilatkozta 
lapunknak Dr. Fülöp György polgármester. - Szeretném, ha ez a 
jövőben is megmaradna, az új sportfejlesztési koncepció kidol-
gozásakor ezt a célt fogjuk szem előtt tartani. Az önkormány-
zat jelenlegi sportfejlesztési koncepciójának érvényessége idén 
lejár, így aktuálissá vált a városunk sportéletét meghatározó új 
tervezet elkészítése. Ebben többek között megfogalmazódnak a 
versenysporttal, az utánpótlás- és diáksporttal, illetve a rekreáci-
ós sporttal kapcsolatos elképzeléseink, terveink. A munka elején 
járunk, ma (július 28-án – a szerk.) a Sportcentrumban történt 
bejárást követően a Városháza tanácskozó termében tartottunk 
megbeszélést a kiemelt sportágak egyesületi elnökeivel, illetve 
a koncepció kidolgozásában közreműködő Györfi János straté-
giai főtanácsadóval. 

  Ki volt éhezve a város. Nem csak az ételkülönlegességekre, hanem a rendezvényekre is, hiszen a koronavírus-járvány miatt 
hónapokig nem jártunk össze, nem mentünk egymáshoz, nem ülhettünk be koncertekre, színházba, s nem lehettünk együtt 
tömegrendezvényeken. Pedig a nyár erről (is) szól(na). Ezt a feltételes módot és a hangulatunkat oldotta a hétvégi Gasztro 
korzó, Tiszaújváros vadonatúj szabadtéri nyári rendezvénye, amit a művelődési központ előtt, a Széchenyi úton rendeztek 
meg szombaton. Cikkünk a 4. oldalon.

Nem lesz iskolaőr 
a Brassaiban

Szeptemberben az erre kijelölt köznevelési és szakképzési in-
tézményekben elindulhat az iskolaőri szolgálat. Országosan ösz-
szesen 491 intézményt érint, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
76 iskola került a jegyzékbe, ahogy előző számunkban megje-
lent az SzSzC Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája is. 
- A lista egy előzetes felmérés alapján készült - tudtuk meg Buk-
ta Mártától, a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatójától. 
- Ezt azonban módosíthatják az iskolák. Az, hogy bekapcsolód-
nak-e az iskolaőri hálózatba, az az intézményvezetők döntésén 
múlik. Ezen a listán szerepel a Brassai, de Jakab Dénes igazgató 
úrral és az oktatói testülettel együtt úgy döntöttünk, hogy szep-
tembertől nem lesz iskolaőr a Brassaiban. Abban az esetben, ha 
időközben mégis úgy dönt az intézmény vezetője és a tantestü-
let, hogy szeretnének iskolaőri szolgálatot, arra is van lehetőség.    

Tiszaújváros hetilapja      2020. július 30.      XXXVIII. évfolyam, 31. szám

Sorszámosztó oszlop segíti a gördülékeny betegfogadást.
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
felejthetetlen halottunk 

Gályász Gyula
 temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Kádár János

 2020. július 10-én, életének 67. évében elhunyt. 
Felejthetetlen halottunk hamvasztás utáni búcsúztatója 

folyó év augusztus 6-án, 10 órakor 
a sajószögedi Városi Temetőben lesz. 

Tisztelettel kérjük a búcsúztatáson megjelenőket, 
hogy egy szál virággal fejezzék ki együttérzésüket. 

Drága emléke szívünkben él.
A gyászoló család

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

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 2-ig (vasárnapig) 
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) , majd 
augusztus 3-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent Ist-
ván út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. Gyógyszertárak nyitva-
tartása: 
                                   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
A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. 
Augusztus 2. vasárnap gyermekmise!
Augusztus 7. péntek első péntek, Ezüsthíd, Nikodémus idő-
sotthonok, és idős, beteg testvérek látogatása.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a más-
fél 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
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Vasárnap 10:00 reggeli isten-
tisztelet, 11:00 Szent Liturgia, 17:30 esti istentisztelet. Hét-
főn és kedden 17:30 paraklisz. Szerdán 8:00 Szent Liturgia, 
17:30 esti istentisztelet litiával, kenyér-, bor- és olajáldással. 
Augusztus 6-án ünnepeljük az Úr színeváltozását: 8:00 regge-
li istentisztelet, 17:30 Szent Liturgia.
Augusztus 9-én (vasárnap) tartjuk templomunk főünnepét. A 
11 órakor kezdődő ünnepi Szent Liturgia szónoka Szabó Ro-
land atya, bekecsi parókus lesz. Szeretettel várjuk a kedves 
testvéreket erre az eseményre.

Református
Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaújváros
• 2020. augusztus 2-án, vasárnap 11 órától úrnapi istentiszte-
letet tartunk.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentiszteletünk 2020. augusztus 2-án, vasárnap 10 
órakor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Huszonnyolc év a Polipack szolgálatában
Huszonnyolc év után távozott posztjáról 
Verdó Istvánné, a Polipack Műanyag-
feldolgozó és Értékesítő Kft. ügyvezető-
je. A munkát azonban nem hagyja ab-
ba, mint nyilatkozta, új feladatok meg-
oldására készül.

- Csaknem három évtized után vált meg a 
Polipack vezetői posztjától. Miért?
- Igen, alig egy hónapja, hogy nem va-
gyok a Polipack Kft. ügyvezetője. Kö-
zel 28 évig vezettem a céget, és itt volt az 
ideje, hogy átadjam a stafétabotot.
- Milyen ez a stafétabot, mit hagy maga 
mögött?
- Ezen évek alatt a tulajdonos- és a mun-
katársaimmal megfeszített, kemény kö-
zös munkával elértük, hogy egyszerű 
kannagyártó cégből olyan műanyagfel-
dolgozó vállalkozássá váljunk, amely ké-

pes megfelelni olyan szigorú elvárások-
nak, amiket a multinacionális cégek tá-
masztanak. Sok-sok erőfeszítéssel felnőt-
tünk arra a szintre, hogy bonyolult fúvott 
alkatrészek tervezésében és kivitelezésé-
ben vegyünk részt, és azt sorozatgyártás-
sal megvalósítsuk. Ma már a fő piacunk 
az alkatrészgyártás. Kemény volt, de a 
néhány milliós kis vállalkozásból milliár-
dos céggé váltunk, növelve a cég értékét 
az új gépek mellett új üzemcsarnok építé-
sével is. Az elmúlt év nehézségei után az 
idén szigorú feltételek közepette, jól vet-
tük a Covid 19 vírus állította akadályokat 
is. De hát volt tapasztalatunk, hiszen mű-
ködésünk során számtalan nehéz, embert 
próbáló helyzeten kormányoztuk át a cé-
get, és állítottuk vissza a jó irányba.
- Hogyan tovább?
- A Polipack Kft. élére új ügyvezető ke-
rült, nekem pedig új, más céljaim van-

nak. Jóleső érzés, például, amikor cégve-
zető barátaim keresnek meg, mert nekik 
is vannak problémáik. Néha egy őszinte 
beszélgetés sokat segít, és mindig lehet 
tenni valamit azzal kapcsolatban. Az el-
múlt egy hónapban mindössze négy nap 
szabadidőm volt, amikor a férjemmel és 
a barátainkkal túráztunk a lengyel Tátrá-
ban. Akik ismernek, tudják, hogy mindig 
keményen dolgoztam a munkatársaimmal 
együtt, és most teljes erővel az új felada-
taimra akarok koncentrálni, ezért szándé-
komban áll a Polipack Kft.-ben lévő tulaj-
donrészem értékesítése.  Olyan vevőt vá-
lasztok, akinek fontos a cég fejlődése, eb-
ben részt is akar venni az ott lévő munka-
társak jóléte és biztos megélhetése érde-
kében. Sok sikert, kemény és eredményes 
munkát kívánok a Polipack Kft. minden 
munkatársának.

(X)

Szerelem
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júliusi so-

rozatunk. A megfejtéseket augusztus 

4-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre. 

2. � Sokféle 2020. július 30.

Néhány milliós vállalkozásból milliárdos céggé vált a Polipack.

Verdó Istvánné



Csípnek, mint a veszedelem 2.
Katasztrofális az országos szúnyoghelyzet. A 
városban még a betonon sem lehet megma-
radni tőlük, el nem tudom képzelni, mi lehet 
a Tisza-parton. Önök is úgy gondolják, hogy 
van valami szer, amit időnként kiszórunk, és 
megvan oldva a helyzet? Hát nem, a kémiai 
szerek kora lejárt. Viszont van helyette hosz-
szú engedélyeztetési eljárás, nem megfelelő 
vivőanyagú biológiai irtószer, hiányzó térin-
formatika, hiányzó technológia, környezet-
védelmi lobbi és végül panelprogram, mely-
nek keretében elüldöztük a denevéreket és a 
fecskéket a városból. A téma annyira szer-
teágazó és összetett, hogy érdemes mélyebb-
re ásnunk, ezért két számunkban is foglal-
kozunk vele.

- Minden évben előjön az a kérdés, hogy régen 
nem volt ennyi szúnyog.
- Egyre több szúnyog van. Tavaly is nagy szú-
nyogártalom volt, előtte is, de most még na-
gyobb - mondja Kerékgyártó István növényvé-
delmi szakmérnök, a Tiszaújvárosi Városgazda 
Kft. ügyvezetője. - Ennek az az oka, hogy ez-
előtt éveken keresztül nem volt ennyire csapa-
dékos idő, szárazság volt. A szúnyogok a föld-
re rakják a petéket, tojásaikat, és ezek kilenc-tíz 
évig életképesek. Most, hogy nagyobb területe-
ken van víz, több pete kel ki, a több évvel ez-
előtt lerakottak is, mert most érnek vízbe, és 
így most több a szúnyog, mint aszályos nya-
rakon.

Ütemezett irtás

- A következő mindig elhangzó kérdés, hogy 
ma, most azonnal, miért nem lesz szúnyogir-
tás? Csípnek, nem lehet kimenni, tessék jönni 
és fújni a vegyszert, akármibe kerül is.
- A földi kijuttatású kémiai szernél, a meleg 
ködnél elő van írva, hogy permetezéskor ma-
ximum két méter per szekundum lehet a szél-
sebesség. Ennek a szernek akkor a legjobb a 
hatása, ha tíz percig megül egy helyen a köd. 

Akkor biztos, hogy találkozik a szúnyogok-
kal. Amennyiben ennél nagyobb a szélsebes-
ség, vagy eső várható, vagy viharosabb szél, 
akkor nem permetezünk. Most, 2020. július 
17-én, pénteken készítjük ezt az interjút, mától 
van engedély, be van jelentve öt napra, péntek-
től keddig, és várjuk, hogy mikor lesz optimá-
lis idő. Ma, pénteken, nagy szél van, holnapra, 
szombatra esőt jósolnak, így csak majd vasár-
nap vagy hétfőn tudunk ködképzést alkalmaz-
ni. Tehát nem az van, hogy nincs kedvünk per-
metezni, hanem biztosra akarunk menni, mert 
egy ilyen szúnyogirtás közel egymillió forintba 
kerül. Biztosra kell menni, hogy hatékony le-
gyen, hogy kapjunk valamit a pénzünkért. Te-
hát folyamatosan ütemezve van a szúnyoggyé-
rítés, de mindig meg kell várni a megfelelő idő-
járási tényezőket. Lesz irtás, ütemezve van, de 
hiába akarunk például ma irtani, ha még sárga 
riasztás is van kiadva az országban.
- Mi a pontos ütemezés? Hetente, kéthetente fi-
gyelik az időjárást, hogy permetezhetnek-e?
- Nagyon nagy a szúnyogcsapás, most hetente 
legalább két alkalommal tervezzük, ha az idő-
járás engedi. Ezen kívül pedig az elmúlt hetek-
ben, amikor kijött a Tisza, a környező vízgyü-
lemekbe 64 hektáron földi gyalogos módszer-
rel, hat fővel kipermeteztük a BTI szert - júni-
us 24-én 24 hektáron, július 3-án 40 hektáron.

Bajtársaink: 
fecske, denevér

A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben gazdál-
kodó Tiszatáj Közalapítvány munkatársával, 
Lenner Ádám tájgazdálkodási és természetvé-
delmi mérnökkel, természetpedagógussal be-
szélgettem. Ádám sokunk álmát éli a szamár-
háti tanyán, ami inkább Noé bárkájához hason-
lít. Jelenleg ötszáz szarvasmarhával folytatnak 
agrár-környezetgazdálkodást, génmegőrzést, és 
környezeti nevelést.
- Röviden, a területet tartjuk karban, amihez 
nagyon fontos a jószágok jelenléte, mert a kör-
folyamat részei azzal, hogy legelik, azzal hogy 
trágyázzák - mondja Lenner Ádám. - Ebbe a 
körfolyamatba kapcsolódnak be a legyek, a 
szúnyogok, a fecskék, és nagyon sok élőlény. A 
Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetet úgy kell el-
képzelni, hogy minket a körbevesz a Tisza, a 
Holt-Tisza, a Takta, a Hernád, illetve a terület-
nek azon a részén, ahol a tanya van, a laposok 
nagy esőzésekkor tele vannak vízzel. Úgyhogy 
ha úgy nézzük, mi a szúnyogok központjában 
vagyunk, amit természetesen azért érzünk is, 
mert vannak olyan napszakok, illetve szituáci-
ók, amikor nekünk is sok a szúnyog, de van, 
amikor kevés, és egyáltalán nem érezhető.
- Itt a városban rengeteg a szúnyog. Hogyan 
látja ezt a mostani helyzetet, mi lehetne a meg-
oldás arra, hogy a környezetet is megóvjuk, és 
a szúnyogszint is elviselhető legyen Tiszaújvá-
rosban?
- A permetezésnek két verziója van. A kémiai, 
amit nagyon elítélünk, azért, mert nem csak a 
szúnyogokat pusztítja el, hanem a szúnyogokat 
fogyasztó rovarokat is. A biológiai szúnyogir-
tás, ami a lárvát támadja meg, az egy pozitív 
dolog lehet. Mindenképpen fontos a helyi ku-
tatás, és a helyi vizsgálat, hogy tényleg csak a 
szúnyoglárvát pusztítja el, illetve lássuk, hogy 

milyen mértékben nyúlunk bele a rendszer-
be. Én úgy gondolom, hogy két dolgot kelle-
ne egymás mellett erősíteni. Segíteni kell azok-
nak a ragadozóknak a szaporodó közegét, ame-
lyek a szúnyogokból fogyasztanak. Itt a dene-
vér és a fecske merült fel, amit mindenki ismer. 
Az egyik nappal mozog, a másik este mozog. A 
szúnyog aktivitása a hajnali órákra tehető, illet-
ve az esti órákra, amikor megy le a nap. Tehát 
ezekben az időszakokban a fecskék és a dene-
vérek tudnak szúnyogokat fogyasztani. Specia-
listákkal beszélgettem denevérekről, ők mond-
ták el, hogy egy denevér 3200 szúnyogot elfo-
gyaszt egy este alatt. Nem válogat, amiből sok 
van, azt fogyasztja. Természetesen a jövőben 
sem tudjuk elkerülni, hogy szúnyogirtás legyen 
a településeinken, viszont ahhoz, hogy a ket-
tő párhuzamosan menjen, a permetezés mel-
lett segítsük denevéreinket, segítsük a fecs-
kéinknek a búvó és szaporodó közeg biztosí-
tását, mert ugye tapasztaljuk a saját bőrünkön, 
hogy élelemforrás az van bőven számukra. Az, 
hogy a denevérek el tudjanak bújni nappal, és 
az, hogy a fecskék alkalmas sarat találjanak fé-
szeképítésre, és utána a fiókáikat tudják etetni, 
az nem áll rendelkezésre a városokban, mert be 
van füvesítve, le van betonozva. A fecskéknek 
vannak műfészkek, ha ezeket kirakja az ember, 
és a háza körül sikerül tíz-húsz fecskepárt ma-
rasztalnia, akkor mindenképpen kellemesebbek 
lesznek a nyári estéi, mert napközben sok ro-
vart elkapnak. A denevéreknek ugyanígy van-
nak denevérodúk, denevértornyok, ezeket spe-
cialisták állították össze, akik nagyon értenek a 
denevérekhez. És ha ez a kettő párhuzamosan 
megy, a biológiai irtás, és segítjük a fecskéket, 
denevéreket, akkor a kettő együtt mindenkép-
pen hatékony lehet.
- Akkor ezt úgy képzeljem el, hogy a következő 
egy-két évben itt a városban kellene támogat-
nunk a fecskéket, denevéreket, hogy költözze-
nek minél többen ide, viszont azért néha a me-
legköd eljárással be kellene segíteni nekik az 
irtásba?
- Így van, szerintem ez egy teljesen járható út, 
azért is, mert a rovarok a klímaváltozásokra 
sokkal gyorsabban reagálnak. Ha van egy ilyen 
szélsőséges időjárás, mint amilyen most - mert 
az nem egy normális időjárás, hogy egy nap le-

esik száz milliméter eső - akkor az ilyen hely-
zetekben gradáció történik, felfut a szúnyogok 
egyedszáma. Ezt a többletet nem bírják el a de-
nevérek és a fecskék, mert nem bírnak annyit 
enni. Akkor nincs más, jövünk és melegkö-
dösítünk. Teljesen egyetértek Kerékgyártó úr-
ral, amikor az előadásán azt mondta, hogy az a 
nagy probléma, hogy a város melletti Morotva 
tó időnként kiszárad, aztán amikor tele megy 
vízzel, akkor már nincsenek benne halak, nin-
csenek meg azok a mini szervezetek. Teljesen 
támogatható, és teljesen mellette állok abban a 
tekintetben, hogy nagyon jó lenne azt megol-
dani, hogy ott egy állandó vízborítás legyen. 
Azzal nem csak a szúnyogok ellen nyernénk, 
hanem a természet is rengeteget nyerne. Ezek 
mind pozitív törekvések. Nincs egy jó megol-
dás, én úgy gondolom, hogy sok kicsi megol-
dás vezet majd egy jó megoldáshoz. Csak fecs-
ke és denevér, vagy csak permetezés az nem 
járható út. Ez egy több pilléren álló dolog, és 
ha az egyiket kihúzzuk, akkor borul a rendszer.

Surányi P. Balázs

Szúnyog STOP 
Protect® szúnyoglárva-irtó tabletta segítségével

Az előttünk álló hetekben különösen fontos, 
hogy a saját kertjeinkben is védekezzünk a csí-
pőszúnyogok ellen, hiszen ebben az időszak-
ban szaporodnak a legintenzívebben ezek a sok 
kellemetlenséget okozó rovarok.
A csípőszúnyogok életük jelentős részét pe-
te-, lárva- és bábállapotban töltik. A pete kike-
léséhez, a lárvák és bábok fejlődéséhez egya-
ránt elengedhetetlen a víz. A kertben lévő eső-
víz gyűjtésére alkalmas tartályokban (pl. hor-
dóban, kádban, kannában, vödörben, stb.) és a 
kerti medencékben akkor várható szúnyogte-
nyészés, ha bennük a víz tartósan jelen van. Ek-
kor az állóvízben a lárvafejlődés zavartalan és 
a nyári melegben akár hetente egy új csípőszú-

nyog generációt is kinevelhetünk. Az ilyen ese-
tek elkerülésére találták fel a csípőszúnyog-lár-
va irtószereket. A készítmény alkalmazásával 
3-4 hétig is élvezhetjük a mentességet.
Felhasználható:
A tenyészővizekbe juttatva a szúnyoglárvák 
fejlődésének és a bábok kifejlett csípőszúnyog-
gá történő átalakulásának gátlására alkalmas. 
Többféle szúnyogfaj lárváira hat. A tabletta víz 
hatására lassú ütemben, folyamatosan bocsát-
ja ki a hatóanyagát, így megakadályozza azt, 
hogy a kezelt vízből kifejlett szúnyogok kelje-
nek ki. Az egyedek zömének pusztulása bábál-
lapotban következik be. A kifejlett szúnyogok-
ra nincsen hatással!

A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. 2020. július 
30-ától, elkezdi a Protect® szúnyoglárva-irtó 
tabletta térítésmentes osztását Tiszaújváros la-
kosai részére. 
A Protect® szúnyoglárva-irtó tabletta átvehe-
tő a Tisza út 2/C irodaépület portáján (BMH, 
Magyar Vöröskereszt, VDSZSZ szervezetek), 
személyi igazolvány és lakcímkártya bemuta-
tásával.
Munkanapokon: 7-18 óra között.
Mit kérünk cserébe?
Szakszerűen használják fel. 5 db „Ön is véde-
kezzen a szúnyogok ellen!” szórólap eljuttatá-
sa, a szomszédoknak, ismerősöknek. 

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Önök is 
segíthetnek

A légi kémiai irtás leállításával a lakos-

ság szerepe is megnőtt a szúnyogok elle-

ni küzdelemben, mivel földi kijuttatással 

a vegyszer csak egy bizonyos távolságig 

jut el az úttól - a házak közé, a hátsó ker-

tekbe nem. Sokat segítene, ha a kerttulaj-

donosok odafigyelnének a virágcserepek-

ben, vödrökben, öntözőkannákban, öntö-

zővizes hordókban lévő vízre, illetve min-

den olyan helyre ahol víz gyűlik össze a 

portájukon, mert egy négyzetméter vízfe-

lületről lárvák tízezrei kelhetnek ki.
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A Morotva tó hol kiszárad, hol megtelik vízzel. Állandó vízborítás kellene itt.

Lenner Ádám egy fecskefészket ellenőriz a 
szamárháti tanyán.



Még nem volt ilyen, de biztosan lesz még
Ki volt éhezve a város. Nem csak az ételkü-
lönlegességekre, hanem a rendezvényekre 
is, hiszen a koronavírus-járvány miatt hó-
napokig nem jártunk össze, nem mentünk 
egymáshoz, nem ülhettünk be koncertekre, 
színházba, s nem lehettünk együtt tömegren-
dezvényeken. Pedig a nyár erről (is) szól(na). 
Ezt a feltételes módot és a hangulatunkat ol-
dotta a hétvégi Gasztro korzó, Tiszaújvá-
ros vadonatúj szabadtéri nyári rendezvénye, 
amit a művelődési központ előtt, a Széchenyi 
úton rendeztek meg szombaton.

Autók se ki, se be, korzózók annál inkább. Sé-
tálóutca lett szombat délutánra a Széchenyi út. 
Volt utcaszínház, koncertek, retro kertészeti be-
mutató, s mi szemnek, de leginkább szájnak in-
gere. A gesztenyefák árnyékában babzsákon, a 
sétányon színes raklap utcabútorkon lehetet pi-
henni, no és jókat enni. Volt sorban állás is, va-
salt lángosért, hamburgerért, halas finomságo-
kért, kézműves sörért, zamatos borokért, kávé 
különlegességekért, klasszikus francia sütemé-
nyekért. Volt édes és sós, volt erős feketéből, és 
chili szószokból. Jutott és maradt is mindenki-
nek, ételből és élményből egyaránt.  
- Nagyon köszönjük mindenkinek, hogy el-
jöttek erre a rendezvényre és az önkormány-
zatnak, a helyi szervezőknek is, hogy itt lehe-
tünk és gondoltak ránk - mondja az NN Gastro 
Bistro tulajdonosa, Czokó Attila.  - A szakácsa-
ink egy kis különlegességgel készültek mára, a 
szokásos kínálatunk a harcsa tortilla most egy 
kicsit át lett alakítva, a Paulaner sörrel lett meg-

bolondítva és egy Paulaer-es sörtésztába készí-
tettünk egy fritto misto-t, ami harcsa és tigris-
rák keveréke, ez lett kisütve és ez van egy ci-
abatta-ba belecsomagolva. A másik sztenderd 
ételünk a tépett húsos tortilla, a harmadik egy 
mexikói chilis, marharagus, ami szintén  tor-
tilla lapba van töltve, és persze van egy desz-
szertünk is. Rengetegen vannak, szerintem már 
nagyon ki voltak éhezve az emberek egy ilyen 
rendezvényre. Mi egyébként mindig egy gaszt-
rotúrán vagyunk, úgyis mondhatom, hogy egy 

kicsit ki akarunk mozdulni abból a tipikus ma-
gyar szegmensből, inkább a magyarosnak azt 
az átalakítását szeretnénk kínálni, ami egy ki-
csit az új generációnak is tetszik. Természete-
sen a tradicionális dolgoknál is szeretnénk ma-
radni, ezt a Tisza-parton hamarosan nyíló szál-
lodánknál is észre lehet majd venni - mondja 
Attila.  
Egy tiszaújvárosi borász házaspár is kitelepült 
a korzóra. Borbély Roland és felesége, Kiss 
Zsuzsa családi borászatuk, a Gallay pincészet 
borait hozta el a rendezvényre.
- Ez az első alkalom, hogy kitelepülünk Tisza-
újvárosban, nagy örömünkre. Hétféle borunkat 
hoztuk el, vöröset, fehéret, rozét, félszárazat, 
szinte mindent, ami a palettánkon van. Nagyon 
jó ez a gasztro esemény, így most az ételekkel 
párosítva fogyasztják a borainkat. Ahogy itt 
hallottam másoktól is, már most megfogalma-
zódott sok emberben, hogy még akarnak ilyet 
Tiszaújvárosban. sorolja Borbély Roland.
Sokan vannak a kórzón, jönnek folyamatosan, 
alig lehet leülni, mindenki kiszabadult a kony-
hából. Nézelődnek, kóstolgatnak, vásárolnak.
- A barátnőmmel jöttem ki, nagyon jó itt min-
den, bár szerintem több étkezési hely, lehető-
ség is lehetne a jövőben. Nagyon jó, hogy vég-
re van valami a városban, egy kicsit pótolja ez 
az elmaradt társasági életet - mondja Balogh 
Mária, majd odébb lépünk, és az utolsó fala-
tokkal birkózó Évát kérdezem az ízekről.  
- Harcsás és királyrákos ételt kóstoltam, na-
gyon finom volt és nagyon különleges. Mi na-
gyon nagy halevők vagyunk, havonta három-
szor hal kerül az asztalra. Igyekszünk minden 
hétvégét együtt tölteni a családdal, sokszor út-
nak indulunk, kirándulunk és kipróbáljuk az ét-

termeket, kóstolgatjuk az ízeket. Ez, ami itt van 
a Széchenyi úton, nagyon tetszik. Nagyon hiá-
nyoltuk már a rendezvényt és az effajta progra-
mot. Épp itt ötleteltünk már, hogy egy ilyen jó 
lenne akár a város közepére, a Szent István út-
ra is, sőt ki lehetne bővíteni gyerekjátékokkal, 
mint a Triatlon Nagyhét alatt. Mi erre nagyon 
vágyunk és mások is, hiszen a város a hétvé-
géken kicsit halottnak néz ki - mondja lelke-
sen Takács Éva.
Éhen, szomjan senki sem maradt. A szabadté-
ri konyhák izzottak, megállás nélkül dolgoz-
tak. Csapolt kézműves sörök, pálinkakülönle-
gességek és ettől jóval erősebb is volt a kínálat-
ban. Chili- szószokat terített ki standjára Kole-
tán Gergely, az egri Chilliyard tulajdonosa. 
- Mindenféle házilag készült csípős készítmény-
nyel érkeztem erre a rendezvényre. Én termel-
tem és készítettem ezeket a chilis hagymalek-
várokat és szószokat. Tokaji aszús mézes hagy-
malekvár, ez az egyetlen termékem, ami nem 
csípős, és kellemes kiegészítője egy libamáj-
nak. Lime-os barbecue-s szósz, kék áfonyával 
megbolondított chiliszósz vadételekhez, és itt 
van az Erős Pistának a hússzorosa, amiben a 
világ öt legerősebb paprikájából három benne 
van - mutatja termékeit Gergely. - A magyarok 
szeretik az erőset és a fűszereset, biztos vagyok 
benne, hogy minden magyar kóstolt már chilit, 
én is közéjük tartozom, akik kifejezetten sze-
retik. A saját számíze szerint készítem el a ter-
mékeimet is - mondja a fiatal, gasztronómiában 
utazó  vállalkozó.  
Az ízélmény mellett látvány is volt, nem csak a 
konyhákban, a kertben is. A Március 15-e park-
ban a szökőkút vizében műkacsák úszkáltak, 
kertitörpék, díszgólyák pihentek a fűben. Jó-

zsi, a tömött textilember pedig a padon ücsö-
rögve várta egy közös fotóra a vendégeket. Az 
ágyásokban nyíló virágok mellett retro kerté-
szeti kiállítás rendeztek be, olyan tárgyakkal, 
amelyek ma már csak kiállítási darabok.
- Régebben, a hatvanas években nem voltak 
még kertészárudák, nem lehetett kapni min-
denféle cserepeket, virágokat, az emberek ab-
ba ültettek, ami otthon elkopott, tönkrement, 
régi gumikba, kosarakba, vödrökbe, cserépedé-
nyekbe. A lakosság barkácsolókedvű volt és a 
fűnyíró is vagy nagyon drága volt, vagy nem 
volt, így mindenféle eszközből például centri-
fugának a motorjából készítettek fűnyírókat, de 
van itt egy régi lóvontatású eke is, ezzel szán-
tottak, vetettek, és kofamérleg, amit a piacokon 
használtak - vezet minket körbe a szabadtéri 
tárlaton Sávolyi Péter, a Városgazda Kft. mun-
katársa, s közben elkezdődik az első koncert is. 
A Bridge zenekar kezdte, aztán jött egy utcaze-
nész, Potyka Tamás egy szál gitárral, utcaszín-
ház is volt a Derkó előtt marionett figuráit kel-
tette életre egy bábművész, és itt lépett hosszú 
szünet után porondra a tiszaújvárosi mazsorett 
csoport is.

berta
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A korzó legcsípősebb standja a Chilliyard.

Kaja-pia(c) a Széchenyi úton. 

Marionett utcaszínház a Derkó előtt. Vasaltlángos látványkonyha a sétányon. A Gallay pincészet tiszaújvárosi borászai.

„Rengetegen vannak, szerintem már 
nagyon ki voltak éhezve az emberek 
egy ilyen rendezvényre.”

Czokó Attila



Aki sokat tett le a fehér asztalra
Szeretek főzni, de azt is szeretem, ha nem 
kell főzni. Szeretek beülni egy kellemes hely-
re, ahol kedvesek az emberek, udvarias a ki-
szolgálás, ahol érzem a vendégszeretetet, no 
és a finom ízeket. A Sziget csárda is ilyen. Tu-
lajdonosával, Tógyer Gyulával régóta ismer-
jük egymást. Ő főz, én írok, ő felszolgál, én 
forgatok, ő ízeket kreál, én mondatokat fab-
rikálok. Róla is van mit írnom, talán több is, 
mint az e cikknek szánt terjedelemben. Gyu-
la érdekes ember, egyszerű, szerény, mes-
teri és alázatos. Sok díjat és elismerést ka-
pott már a szakmától (is) életében, legutóbb 
a Magyar Gasztronómiai Szövetség Életmű-
díját. Ez a kitüntetés - gondoltam - jó alka-
lom arra, hogy egy kávészünetet tartson mi-
attam, és kérdezzek, ő pedig meséljen. Mert 
van miről. 

Időpontot egyeztettünk a találkozóra. Minden-
képp délidőben akart fogadni, mondván, ebéd 
nélkül onnan nem enged el. „Éhesen nem ma-
radhatsz Juditkám!” - ez tényleg olyan őszin-
te, vendégszeretettel teli „tógyergyulás”. Várok 
a soromra és várok Gyulára. Érkezik a konyha 
felől, egyenesen a tűzhely mellől, vasalt fehér-
ben, séf ruhában. Útjába elsőként nem én aka-
dok, megelőz néhány méterrel egy csapat né-
met. Gyula egy gyors „gutentág” után beszédbe 
elegyedik velük anyanyelvükön, hellyel kínál-
ja őket, aztán jön egy angol ajkú társaság. Gyu-
la gyorsan nyelvet vált, és angolul egyezteti a 
londoniak jövő nyári lakodalmát, amit itt a Szi-
get csárdában tartanak majd. Újabb vendégek 
nyitják az ajtót, újabb baráti kézfogás, mintha 
egy fél török mondat is elhagyná a vendéglátó 
száját, a köszönésből azonosítok. Közben meg-
tudom, Gyula öt-hat nyelven kommunikál. Hát 
persze, vendéglátós! Ízig-vérig. Sok országban 
megfordult már, de sohasem fordult meg a fejé-
ben, hogy elhagyja a magyart. Az országot, az 
ízeket, a magyar konyhát. 
- Van sok elismerésed, köztük a legújabb egy 
Életműdíj, ez afféle szakmai korona?
- Igen, nem kis elismerés. A Magyar Gasztro-
nómiai Szövetség vendéglátóipari tagozatától 
kaptam, Borsod megyében egyedüliként. Az 
elismerést a Parlamentben kellett volna átven-
nem, de a koronavírusra hivatkozva kihelyez-
ték az ülést Baktalórántházára egy 5 csillagos 
szállodába, ott volt az ünnepélyes átadás. Az 
országból egyébként nyolcan kaptuk meg ezt 
az elismerést, én személyesen sajnos nem tud-
tam elmenni, mert temetésen voltam, az egyik 
dolgozónkat temettük el. Az emlékplakett és 
az oklevél azonban itt van nálam, a Budapes-

ti Vendéglátó Kamara elnöke adta át személye-
sen a Sziget csárdában. 
- Kik kaphatják meg ezt a kitüntetést és miért? 
- Az Életműdíjat azok kaphatják meg, akik be-
töltötték a 65. életévüket és a szakmában tet-
tek le olyat az asztalra, amely Magyarország-
nak elismerést és hírnevet hozott. Egy 13 tagú 
bizottság javasolja az elismerésre méltó szemé-
lyeket, ők gyakorlatilag hazánk séf diplomatái, 
nagy szállodák igazgatói, a gasztronómiai szö-
vetség elnökei, ők tesznek javaslatot. 
- Évtizedek óta vagy a szakmában, megdolgoz-
tál valamennyi elismerésedért, noha az em-
ber nem ezért kezd bele bármibe is. Szerencsés 
vagy, a szakmád a hivatásod, aki ismer téged, 
tudja, hogy szívvel-lélekkel teszel mindent, az 
asztalra is. Emlékszel még hogy kezdődött? 
- Az én munkásságom régre nyúlik vissza, 
1965-ben kezdtem, Ózdon végeztem el a szak-
mát, és sikereimmel sorra hoztam a hírnevet is 
az egész országnak. 20 éves koromra a szakma 
ifjú mestere lettem, Lillafüreden a Palotaszálló 
főpincére voltam, az angol-magyar nagykövet-
ségen Afrikában tisztiszolga voltam, Ameriká-
ban dolgoztam a Hortobágy étteremben, itthon 
a Hotel Olefint 17 évig vezettem és tanítottam 
a fiatalokat. Olyan szakembereket neveltem ki, 
akik most olyan neves szállodákban dolgoznak, 
mint a Ritz, de vannak Montreálban, Kanadá-
ban is embereim az ottani nagyhírű szállodák-
ban, akikre büszke vagyok és arra is, hogy a tő-
lem tanultakat, a szakmát tovább viszik. 
- Több mint 20 éve a magad ura vagy, saját ét-
teremmel, olyan miliővel, amit te álmodtál meg, 
olyan magyar ételekkel, és értékekkel, amit te 
magad is képviselsz. 
- Igen, 1997-től, amikor a szállodánkat bezár-
ták és minket eladtak az Aranybikának, akkor 
önállósítottam magam, ennek már 24. éve. Ez 
idő alatt szerénytelenség nélkül mondhatom, 
hogy sokat tettem le az ország az asztalára, sok 
helyen ott vagyok a gasztronómiában, benne 
vagyok a Világ Panoráma Clubban, ami 81 or-
szágban hirdeti a nevünket, de Tiszaújvárosban  
is nagyon sok elismerést kaptam a várostól és a 
vendégektől is. 
- Van-e olyan a szakmában, amit még nem értél 
el, de szeretnéd? 
- Megmondom őszintén, hogy a szakmámban 
már mindent elértem gyerekkoromtól és so-
rolnék is neked egy-két példát. Tagja vagyok a 
Magyar Gasztronómiai Szövetségnek, az István 
Nádor Borlovagrendnek, Magyarország séfdip-
lomatája vagyok, mindössze ötvenen vagyunk 
az országban. A Parlamentben ki van téve a ké-
pem a Magyarok Nagyasztala című könyvben 
négy receptemmel. Beválasztottak a Fehérasz-
tal Lovagrend tagjává, az Északkelet-magyar-
országi Királyi Szakácsok főkamarása vagyok, 
de sorolhatnám még, és egy nagyon fontos, 
hogy megalapítottam nyolcadmagammal a Ma-
gyar Gasztronómiai Szabadtéri főzés kultúráját 
és hagyományt teremtettünk belőle.
- A világ sok konyhájában megfordultál már, 
melyik volt az első, a meghatározó, ami útnak 
indított?
- Én mindig is erre a pályára készültem, már 
hatéves koromban tudtam, hogy a vendéglátás 
és a magyar konyha az én utam. Édesanyámtól 
tanultam főzni, ő volt a nagy magyar színésznő, 
Szeleczky Zita házvezetőnője egy egri kastély-
ban. Tudta a protokoll és a gasztronómia min-
den csínját-bínját, anyám jó tanítóm volt. Ná-
la követelmény volt, hogy mi gyerekek is min-
dig csak a csúcsminőséggel elégedjünk meg. 
Innen, a szülői háztól indultam, de később is 
mindig olyan helyeken dolgozhattam, ahol el-
tanulhattam a szakmát. A szülői házban, a ne-
veltetésben gyökerezik testvérem Lajos sikere 
is, aki szintén nagyon jó szakember, híres szál-
loda és étterem tulajdonos, és állami díjas mes-
terfelszolgáló.
- Ma látsz hasonlót magad körül? Elhivatottsá-
got, kitartást, szakmaszeretetet? 
- Sajnos nem nagyon. Évek óta nem tudunk 
olyan szakembereket az utánpótlásból kiven-
ni, akik méltóak lennének ennek a konyhá-
nak a vezetésére. Én már próbáltam, fölkínál-
tam már fiataloknak, de nincs bennük kitar-
tás, nincs erő, nincs önbizalom. A gasztronó-
miában elenyésző, minimális oktatás van, mert 
ha a gyerekre rászólok, akkor az a világ legna-
gyobb problémája, és sokszor azt sem engedik, 
hogy kibontakozzanak, sem az iskolában, sem 

máshol. Nekem gyerekkoromban bizony egy 
nagy pofont lehúztak, ha nem úgy foglalkoz-
tam a szakmával, vagy nem tudtam visszamon-
dani az anyagot. Most meg kérdezni sem sza-
bad. Hát hová jutottunk? Azt hiszem, mi a csár-
dánkkal még a szakma utolsói vagyunk, akik 
igenis tettek le sokat arra a bizonyos fehér asz-
talra az utókornak. A világ 84 országában is-
mernek, olyan vendégkörünk van, 160 ország-
gal vagyok kapcsolatban, zömében majdnem 
minden nyelven tudunk beszélgetni. A konyhá-
ban pedig úgy kiélem magam, hogy igazi ma-
gyarságot teszek a magyar asztalra és magyar 
ételeket. Ez nem játék, ez a valóság, és nagyon 
komolyan veszem. Szívesen bemutatnám a ta-
nyámat, ahol a jószágaimat nevelik, hogy nem 
adok tavi halakat, csak folyamit, ezért Erdélybe 
utaztam, ott kötöttem szerződést, a Duna deltá-
ban, onnan szállítják be nekem a harcsát, a sül-
lőt, a pontyot, a pisztrángtól kezdve a világon 
mindenféle alapanyagot, azért, hogy jó minő-
ségűt tegyek az emberek elé. 24 éve nem volt 
még panasz a főztömre, nem volt betegség, és 
azért a vendégek 95 %-a jó szájízzel megy el 
innen. 
- Nálad minden magyar?
- Nálam minden magyar, külföldről semmit, ki-
vétel a halat, ha ezt külföldnek nevezzük, mert 
ugye a folyók összeköttetésben vannak. A ma-
gyar konyha jó, a magyar ízek csodálatosak, 
az alapanyagok jók. Nálam az étlapon is min-
den magyar, bár próbálkoztam korábban olyan 
ínyencségekkel, mint a békacomb, mert lehet, 
hogy hihetetlen, de azt is sokan keresik és sze-
retik. 
- Te bírod az ilyeneket? Rák, kagyló, homár?
- Á nem! Az nem az én asztalom, nem az én íz-
lésem. Ki lehetne velük űzni a világból. 
- És a gyorséttermi ételek? Tógyer Gyula volt 
már valaha egy egyszerű kricsmiben, talponál-
ló gyorsétteremben?
- Persze, voltam, kóstoltam is. 
- A saját főztödet eszed?
- Igen, azt is. 
- Van kedvenced?
- Igen, megmondom neked őszintén, hogy pél-
dául, amit nagyon szeretek most, az a tanyasi 
tyúkhúsleves, és a házi tanyasi rántott csirke, 
vagy egy igazi jó házi körömpörkölt, csülök-
pörkölt, ez igazi magyar, no meg a bárány, a bá-
ránysülteket és a báránypörkölt is nagyon sze-
retem. 
- Más is főz rád? 
- Igen, például az anyósom, imádom a főztjét. 
- Van olyan, amit ő jobban tud? 
- Hát persze. Például a töltött káposztát nagyon 
jól csinálja, no és a bejglit, de bármihez hozzá-
nyúlnak, mindig arannyá válik a kezük között. 
-  A többesszám gondolom a feleségedre utal.
- Igen.  
- Fontos volt, hogy olyan nőt vegyél feleségül, 
aki jól főz és imádja a gasztronómiát, mint te? 
No és a főztödet!
- Nem volt fontos, Erikával másképp egészülök 
ki. Az anyósom jó, hogy ilyen típusú asszony, 
hiszen ezt csinálta, a felségem pedig egy olyan 
nő, akitől azt kívánom, hogy minden este ne-
kem otthon hideg vacsorát készítsen, mert azt 
eszem egy pohár rozé mellett. Egy héten lega-
lább kétszer igazi házi húsos szalonnát, zöldsé-

get készít elő nekem, és ő is szolgálja fel. Any-
nyira szeretem őt, hogy valójában az nem fon-
tos, hogy főzzön, egyébként meg hál’ istennek 
a konyhánkban mindent megcsinálunk.  
- Ha elmész egy étterembe, olykor „beüt” a 
szakmai ártalom? Figyeled a pincéreket, a ki-
szolgálást, a rendet és mindent, amit magad kö-
rül is elvársz a saját csárdádban?
- Hogyne! Nagyon fontos minden. A rend, a 
tisztaság, a tisztelet, az alázat, az udvariasság, a 
vendégszeretetet, ezek nélkül nem megy. Ezek 
híján főzhetsz te bármi jót, nem az igazi. Sajnos 
sokszor tapasztalom, hogy hiányzik ez a fiata-
lokból, pedig ezek is a jó vendéglátás alapjai. 
- Évtizedek óta műveled a szakmát, mindent el-
értél, amit lehetett, talán többet is, mint ami-
ről álmodtál. Ha nem ismernélek, azt hinném, 
hogy ülsz valahol feljebb a bordó bársonyszék-
ben, és onnan figyeled, irányítod, szervezed a 
csárda mindennapjait. E helyett a konyhában 
sürögsz, forogsz, sütsz, főzöl.
- Naná! Ez az életem, ezt szeretem csinálni. Az 
öt munkanapból négyet végigviszek, jön egy 
pihenő, aztán újra beállok, hiszen a hétvégék 
is elég forgalmasak nálunk. Szeretek főzni, kí-
sérletezgetni, új ízharmóniákat kitalálni. Nincs 
annál jobb érzés, mint amikor egy jól sikerült 
harcsapaprikás, vagy egy csülök után elégedett 
arcokat látok és dicsérik a főztömet. Nekem a 
példaképem Láng György, ő egy magyar szár-
mazású vendéglátós, aki New Yorkban kezd-
te egy dollárral. Ő azt mondta: „Ha minden 
nap kinyitják az ajtódat, te királyi módon fo-
gadd, akár szegény, akár gazdag. Amennyiben 
te szívvel lélekkel és alázattal kiszolgáltad és 
megetetted, az újra nyitja majd az ajtódat.” En-
nek a szellemében élek, hiszem, remélem min-
dennap kinyitják az ajtómat.  
- Gyula! Van vendégkönyved?
- Hát persze, hogy van!
- Írtak már bele annyi jót, mint amennyit te főz-
tél?
- Ó, igen! Nagyon sokan írnak kedves gon-
dolatokat, elismerő szavakat, dicséretet, miu-
tán jóllaktak nálunk. El szoktuk olvasni, jól-
esik, hogy nekik jólesett, és nyoma is maradt 
a gasztronómiai élményüknek nálunk, feke-
tén-fehéren. Nemcsak a vendégek, a szakma is 
elismert többször. Egyszer egy halételeiről hí-
res bajai neves szálloda vezetője eljött és kér-
te, hogy mutassam meg, hogy én, hogyan csi-
nálom a csuszát, mert szerinte az egyszerűen 
őrület, amit én csinálok. Eljöttek, oktatást tar-
tottam nekik, mutattam, hogy teszem rá a vajat, 
hogy teszem a házi zsírt, hogy megy el belőle a 
víz, mikor mit teszek bele, mikor serceg, szóval 
megmutattam minden fortélyt.
- Évente többször is szoktál jótékonykodni. Mi-
ért?
- Hogy miért? Mert a lelkemnek jó, mert én egy 
ilyen ember vagyok, jól érzem magam, ha se-
gíthetek. Szüleim nyomdokában haladva élek, 
hiszen erre neveltek. 
- Több ilyen kéne a világba, ebben megegyez-
hetünk.
- Igen, mindenképp. Azt szoktam mondani, ha 
akarsz csatlakozz hozzám, adjál szeretetet min-
den embernek karácsonykor, hidd el a lelked 
meggyógyul, a lelkedben gazdag maradsz, ha 
jó szívvel adakoztál. 

berta
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Sürög-forog, meg nem áll, ha kell főz, ha kell felszolgál. Ahogy tette 2018-ban is a halász-
léfőző fesztiválon.

„Én mindig is erre a pályára készül-
tem, már hatéves koromban tudtam, 
hogy a vendéglátás és a magyar kony-
ha az én utam. Édesanyámtól tanul-
tam főzni, ő volt a nagy magyar szí-
nésznő, Szeleczky Zita házvezetőnője 
egy egri kastélyban.”

Tógyer Gyula a kitüntetéssel.



Felvettek, egyetemre megyek! 
Sokan aggódtak a főiskolai, egyetemi fel-
vételi miatt, hiszen már áprilisban rezgett 
a léc a májusi érettségi vizsgák alatt, ami a 
sikeres továbbtanulás egyik fontos láncsze-
me. Ahogy csendesedett a járványhelyzet, 
úgy jöttek sorra a vizsgák, bár a szóbeli el-
maradt. Az érettségi osztályzatokat pontok-
ra váltották, mindenki számolgatta vajon si-
kerül -e, vajon bejut -e oda, ahová tervezte, 
amire tanult a gimnáziumi évek alatt.

Július 23-án több ezer diákkal együtt örömmá-
morban úszott a tiszaújvárosi Fodor Anna Noa 
is, aki egy izgalommal teli, sikeres érettségi 
után a sikeres egyetemi felvételit is kipipálhat-
ta. Pontszámai alapján oda jutott be, ahová ké-
szült, és amit első helyen jelölt meg.
- Én mindig is szerettem volna egyetemre jár-
ni igazából, csak a gimi elején még más, mű-
vészeti irányon gondolkodtam, végül az ELTE 
Természettudományi Karára jelentkeztem, el-
ső helyen a földtudományi, másodikon a kör-
nyezettan, harmadikon meg földrajz szakon. 
A földrajz érettségire nagyon sokat készültem, 
tudtam, hogy azon sok múlik, abból emeltszin-
tűztem a vágyott szakhoz. Felvételi nem volt, 
az érettségi, a nyelvvizsga és az év végi jegyek 
adták össze a pontokat. Az idén 302 volt a pont-
határ, nekem 327 lett. Nagyon örülök, hogy si-
került, és nagyon féltem, hogy nem fognak fel-
venni, de most megkönnyebbültem, és izgatot-
tan várom. Még pár hétig itthon élvezem a nya-
rat, aztán irány a főváros, két barátnőmmel fo-
gok lakni albérletben Budán, és lesz egy kisku-
tyánk is, Maja - meséli Anna. 
Molnár Péterné Mátyási Katalin az Eötvös 
gimnázium 12.M osztályának osztályfőnöke 
július 23-án pontpartira volt hivatalos. Diákjai-
val együtt várta a ponthatárok kihirdetését. 
- Nem gondoltam volna még az év elején, hogy 
a tanév talán legvidámabb és legmeghatáro-
zóbb élménye ez lesz - nyilatkozta lapunknak 
Molnár Péterné Mátyási Katalin a Tiszaújvá-
rosi Eötvös József Gimnázim, Szakgimnázi-
um és Kollégium tanára. - Hivatalosan a felvé-

teli eredményeket este 8 órakor sms-ben kap-
ták a diákok, az én tanítványaim közül jó né-
hányan összegyűltek, hogy együtt várják ezt a 
sorsfordító sms-t. 8 óra előtt pár perccel kirak-
ták az asztalra a telefonjaikat és ültek egymás 
kezét fogva, mint egy igazi szeánszon. Várták, 
hogy pár perc múlva eldőljön a sorsuk. Nagyon 
izgalmas pár perc volt. Majd eljött a 8 óra, és 
semmi. Egy telefon sem pittyegett, nem tudtam 
eldönteni, hogy viccesnek vagy kétségbeejtő-
nek találták-e ezt. Majd pár perc múlva az egyik 
fiú megkapta a várva várt sms-t, felvették. In-
nentől kezdve sorban jöttek az üzenetek, a gye-
rekek felugráltak, egymást ölelve örvendeztek, 
mindenkit felvettek. Természetesen azonnal 
hívták a családtagjaikat, barátaikat. Elképesz-
tő volt látni, hogy milyen boldogok és osztály-
főnökükként nagyon megtisztelőnek éreztem, 
hogy ezt megosztották velem. Mindig igye-
keztem, hogy egy nagyon jó közösséget alakít-
sak ki, ami sikerült is, de a korábbi hónapok 
megpróbáltatásai még inkább összecsiszolták 
őket. Egyébként a 12. M osztályba 32 fő járt, 
ebből csupán hárman nem jelentkeztek főisko-
lára, egyetemre. Van, aki munkát vállalt, van, 
aki szakképesítést szeretne szerezni, és van, aki 
külföldön folytatja az életét. Mivel az érettsé-
gi vizsgáik a várakozásaiknak megfelelően na-
gyon jól sikerültek, a többieket javarészt az el-
ső helyen megjelölt képzésekre vették fel, me-
lyek közül angolos osztály lévén többen jelent-
keztek angol szakra, vagy folytatják egyéb ta-
nulmányaikat angol nyelven, de népszerűek 
voltak körükben a biológia tantárggyal kap-
csolatos képzések is, mint például a gyógytor-
nász, dietetikus, biológus, élelmiszermérnök, 

valamint a földrajzhoz kötődő földtudomány. 
Választották még páran a mérnöki, gazdasági, 
illetve jogi pályát, melyek minden évben slá-
gerszaknak számítanak. Szívből gratulálok a 
végzős évfolyamnak, és sok sikert kívánok a 
tanulmányaikhoz!  
Zsóri Zsolt is a helyi gimiből ballagott, igaz 
idén csak virtuálisan. A ballagás élményét so-
hasem élte át, hiszen most a koronavírus törölte 
ezt az életéből, nyolcadikosként meg nem bal-
lagott, hiszen a hetedik osztályt már az Eötvös-
ben kezdte meg. Kárpótolta viszont a sikeres 
egyetemi felvételi, ami elsőre sikerült, nem is 
akárhogy.
- Valójában hatodikos korom óta a Debrece-
ni Egyetem Általános Orvostudományi Karára 
készülök, ott Európában is egyedülálló az okta-
tás, azt gondolom, hogy nagyon jó iskola. Or-
vosi diagnosztikai analitikusnak vettek fel, ezt 
jelöltem meg első helyen, ide szeretettem vol-
na bejutni. A felvételi maga az érettségi volt, 
az alaptárgyakból középszinten vizsgáztam, és 
egy emeltet is tettem bioszból, hozzá jött még 
a középszintű nyelvvizsgám is. 324 pont volt a 
felvételi ponthatár, nekem 430 jött össze. Kol-
légiumot fogok igényelni, a „B” terv az albér-
let. Reméljük, indul is majd az oktatás, hiszen 
már a vírus második hullámáról szólnak a hí-
rek - mondta Zsóri Zsolt, aki szeptembertől a 
Debreceni Egyetem hallgatójaként folytatja ta-
nulmányait.
Tanulni sosem késő, Deczki Natália is újra visz-
szaül az iskolapadba. Évtizedek óta az egész-
ségügyben dolgozik, a városi rendelőintézet-
ben, most új területen próbálja ki magát.
- A budapesti Milton Friedman Egyetem szo-

ciológia szakára nyertem felvételt, amit leve-
lezőn fogok végezni, kéthetente pénteken és 
szombaton fogok felutazni konzultációkra hat 
féléven át - nyilatkozta lapunknak Natália. - 
1993-ban ballagtam, jó régen volt, most újra 
visszaülök az iskolapadba, bár a tanulás nem 
lesz annyira új, hiszen pont egy éve fejeztem be 
kineziológiai tanulmányaimat, most viszont az 
első diplomámért fogok tanulni. A szociológia 
mindig is érdekelt, de mindig más volt a priori-
tás, fiam született, dolgoztam, jött a természet-
gyógyászat, a kineziológia, a szociológiának 
pedig most jött el az ideje. Léptem egy meré-
szet és sikerült. Magyarból emelt szintű érettsé-
git kellett tennem, hiszen 2005 előtt, amikor én 
érettségiztem, még nem volt feltétele a tovább-
tanulásnak az emelt szintű érettségi, így most 
14 év anyaga volt az ellenfelem, ebből készül-
tem időt, energiát nem sajnálva, de megérte, si-
került. 26 éve az egészségügyben dolgozom, 
éppen az ágazat ünnepén, július elsején, Sem-
melweis napon felvételiztem, én így ünnepel-
tem. 26 éve dolgozom a fogászaton, lehet, hogy 
egyszer eljön az ideje, hogy váltani kell, ezért 
a „B” terv mindig jó ötlet. Hiszem, hogy nem 
csak egy lábon kell állni, hanem mindig men-
ni előre, és ha van lehetőségem, én választhas-
sak, ne legyek belekényszerítve a választásba. 
Augusztus 28-án kezdődik az egyetemi oktatás, 
remélem a koronavírus nem írja felül az ere-
deti forgatókönyvet. Van egy felnőtt fiam, Má-
té, ő is egyetemista, munka mellett tanul. Má-
té mindig is támogatott a döntéseimben, most 
is ő volt az egyik legboldogabb, hogy bejutot-
tam az egyetemre. 

berta

6. � Vízparton 2020. július 30.

A 12. M továbbtanulói együtt várták a ponthatárok kihirdetését. 

Fodor Anna Noa Budapesten, az ELTE-n 
folytatja tanulmányait.

Molnár Péterné Mátyási Kata osztályfőnök, diákjai csokrával. 

Zsóri Zsoltot orvosi diagnosztikai analiti-
kusnak vették fel.

Deczki Natália 1993-ban érettségizett, első 
diplomáját szociológia szakon szerzi meg. 



A Tisza TV műsora
Július 30., csütörtök

9:00 HétHatár: Rendkívüli ülés után - Magas ágyás az óvo-
dákban - Kaja-pia(c) - Íjászverseny - Diákmunka - Ózontisz-
títás - TFCT - Egyetemre, főiskolára megyünk - Iskolaőrök - 

Augusztus 20?  
9:20 Hétről-Hétre: Válogatás az elmúlt 12 hónap legérdeke-
sebb riportjaiból: Retro Múzeumok éjszakája - Főzzünk pá-

linkát! - Lányok lóháton - Gamer klub - Tollforgató tiszaújvá-
rosiak - Séta városunk természeti értékei között - (Újra)hasz-

nált olaj- Tik-tok titok
(A műsor a szerdai adás ismétlése) 

Augusztus 3., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Jászberény bajnoki labda-

rúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Augusztus 5., szerda
18:00 Nyári koktél: Válogatás az elmúlt egy év legérdeke-
sebb riportjaiból: Cyclocross - Gimnasztrádás anyukák - 

(Nép)táncra fel!  - Pályán a Benőcs fiúk - Péter, az erős tűz-
oltó - Aikido, a harcművészet - Két keréken - Látványtánc - 

Versenyző aerobikosok
 

Augusztus 6., csütörtök 
18:00 A szerdai adás ismétlése

Szombaton ismét koncert volt a Tisza-
újvárosi Földalatti Műhelyben, ahol a 
budapesti Dogs on Leads zenekar lé-
pett fel. Kelemen Tamás basszusgitá-
rossal és Tóth Juli énekessel beszélget-
tem.

A legtöbb fiatal manapság már nem hall-
gat hangszeres zenét. Van még közönsé-
ge a gitár, dob, basszus felállású zeneka-
roknak?
Kelemen Tamás: Úgy látom, Pesten na-
gyon sok fiatal zenekar van. Kicsit dur-
vább stílust játszanak, inkább crust-punk 
meg hasonló, de vannak.
Tóth Juli: Szerintem megint elmegy az 
egész világ az analóg felé egy picit. Egyre 
több zenekart látok, és az is sokat számít, 
hogy milyen rendszerben élünk - sokan 
mérgesek, és ez szüli magából azt, hogy 
ezt el akarják mondani. A tizenéves isme-
rőseim folyamatosan olyan bejegyzéseket 
osztanak meg, amik nem a vidámságról 
szólnak, nem érzik jól magukat. Szóval 
van utánpótlás. A másik dolog pedig az, 
hogy egyre kevesebb felületen lehet el-
mondani, mit gondolnak. Itt még kiállhat-
nak a színpadra, és elmondhatják.
Miért punkzenét játszotok, mi az ami 
megfogott ebben?
K.T.: Amikor tizenéves voltam, akkor a 
Bonanza Banzai volt a menő, de az végig 
csak sírás volt - valami fáj, valami véget 
ért. A punk volt az, ahol nem volt túlbo-
nyolítva a szöveg, belemondták egyene-
sen az arcodba, nem kellett utánagondol-
ni semmit, megértetted az üzenetet, ami 
tényleg arról szól, amit érzel.
T.J.: A punk azért érdekes műfaj, mert 
nem számít, milyen háttérből jössz, min-
denkit befogad. Nekem ez egy olyan fe-
lület, ahol el tudom mondani a gondola-
taimat.
Azt szoktam mondani, csak az álljon ki a 
színpadra, akinek van mondanivalója, kü-
lönben egyből lejön, hogy nem hiteles. Ti 
mit szeretnétek átadni a szövegeitekkel?
T.J.: Nagyobb részben aktuálpolitikai té-
máink vannak, kisebb részben lelki vívó-
dás. De a lelki vívódás is valamilyen for-
mában a rendszerre reflektál. Például ar-
ra, hogy Magyarországon a nők alul van-
nak becsülve. Ez mondjuk csak az én 
feminista véleményem. A legtöbb szöve-
günk inkább olyan, hogy nem jó, ami van, 
de tegyük jobbá. Szerintem most ez egy 
nagyon furcsa rendszer, ami nem csak 
Magyarországon, de mindenhol van, egy 
hibrid valami. Olyan ellenségképet gene-
rálnak mindenhol, ami igazából láthatat-
lan, mint mondjuk itt Magyarországon a 
migránsokat, vagy Soros Györgyöt. Kit 
érdekel Soros György, azt se tudom él-e 
még. Ellenségkép-generálás, bűnbakkép-
zés - elképesztő megoldása a hatalomnak.
K.T.: Eleve az, hogy itthon nincsenek 
megnyitva az ügynökakták, és nem tudod 
ki ült át a Csajkából a Mercédeszbe rend-
szerváltáskor, már itt elrontották. Úgy 
kellett volna, mint a németeknél, hogy 
gyerekek, itt van, nézzétek meg, kik vol-

tak, akik beárultak. Ez lenne a normális. 
Nem rendszerváltás, módszerváltás volt.
T.J.: Én voltam úgy a parlamentnél tüntet-
ni, hogy lefújtak könnygázzal, és konkré-
tan odahánytam tőle. Tüntettem, hogy le-
gyen változás, de közben azon is gondol-
kodtam, hogy azért holnap csak be kell 
menni munkába, meg csak kapok fizetést. 
Úgy vannak fogva itt az emberek, hogy 
nincs teljesen megszorítva a póráz, ha-
nem van egy kis mozgástér, amiben ép-
pen meg tudsz lenni, és annyit tudsz ve-
szíteni, hogy utána nem tudsz felállni. El-
tartod őket, te is egy kicsit megélsz be-
lőle, de ők nagyon. Annyira éppen elen-
gedik a gyeplőt, hogy az emberek még 
azt mondják, hogy még nem lázadnak, de 
amúgy teljesen egy diktatúrát építenek. Itt 
volt most az Index-tüntetés, két év múlva 
ki fog emlékezni erre az egészre? Senki. 
Jó, volt, csóró Index, sajnáljuk őket, kime-
gyünk tüntetni, de ennyi lesz. Nem rob-
bantanak fel semmit, hogy márpedig elég 
volt. Az internetadó elleni tüntetés volt ká-
bé az egyetlen dolog, ami meg tudott moz-
gatni embereket.
- Miért nem mennek ki az emberek tüntet-
ni Magyarországon, amikor napi szinten 
botrány van?
T.J.: A médiahelyzet nagyon fontos ebben 
a kérdésben. Aki objektíven tájékozódik, 
és a kormánymédia mellé eddig megnyi-
tott mondjuk egy Indexet is, az talán el-
gondolkodik ezen, de közben már van 
egy társadalmi státusza, és nem megy ki, 
mert félti ezt, csak túl akar élni. Ezen kí-
vül a kormány belefolyik mindenbe, ami 
a hétköznapokkal kapcsolatos. Az egész 

állami média, a médiaközpontosítás, az 
iszonyat, a legtöbb emberhez nem jut el 
mi történik, mi a valóság.
- Térjünk vissza a női énekes dologhoz, 
hogy találtátok meg Julit?
K.T.: Annak idején, amikor elkezdtünk 
zenélni Gáborral a húszas éveinkben, sok 
formációban játszottunk. Aztán két éve 
újra elkezdtünk zenélni - először csak 
eljárogattunk egy kocsma pincéjébe, és 
egyszer a kocsma tulajdonosa kitalálta, 
hogy csinál egy koncertet a kertben, hív 
egy másik zenekart, és azt mondta, lép-
jünk fel mi is. Ez rendben is volt, csak 
senki nem akart énekelni. Julikát már is-
mertük évek óta, pont mentem a szülinap-
jára, mondom úgyis olyan nagyszájú csaj, 
akkor biztos eljön énekelni. Meg is ígérte 
a bulin, másnap meg csodálkozott, ami-
kor hívtam, hogy gyere, próba van.
T.J.: A harmincadik születésnapom volt 
- mindenki azt gondolja harminc után 
nincs élet, hát nem, akkor kezdődik. Azt 
se tudtam, hol vagyok, másnap hívott To-
mi, hogy menjek próbára, én meg csak 
pislogtam, hová, mi van? Mindig szeret-
tem volna énekelni, de azt gondoltam, 
hogy nem tudok. Mégis odamentem, ha 
már egyszer megígértem, és azt mond-
tam, próbáljuk meg. Ez volt két éve. Na-
gyon szeretek szöveget írni, ez a három 
fiú meg aranyat ér, mert családias a han-
gulat. Nem vesszük magunkat komolyan, 
és ettől emberi az egész. Nem az a cé-
lunk, hogy legyen tizenöt koncert egy hó-
napban, ők csajozzanak, én csávózzak, 
hanem arról szól az egész, hogy vannak 
gondolataink, amiket el akarunk monda-
ni. Ha ezt meg tudjuk osztani, és kíván-
csiak rá az emberek, annak nagyon örü-
lünk, mert látjuk, hogy vannak, akik ha-
sonlóan gondolkodnak.
Feminista szempontból a közönség hogy 
fogad téged?
T.J.: Néha elég nehéz. Mindig elmondom 
a srácoknak, mert ők ezt nem élik át, de 
előfordult már, hogy úgy jött oda hozzám 
valaki, amikor el akart hívni zenélni, hogy 
közben megfogta a fenekemet. Én akkor 
leveszem a kezét, és utána beszélhetünk, 
hogy fellépünk-e a bulin, vagy nem. Ti-
zennégy éves korom óta hallgatok punk-
zenét, és nekem mindig azt jelentette ez a 
közeg, hogy mindenki egyenlő. Bár itt is 
van szexista viselkedés, de tudom kezel-
ni. Ettől függetlenül imádom az egészet, 
különben nem is csinálnám.

Surányi P. Balázs

Kit érdekel Soros György?A Hamvas Béla Városi Könyvtár
TÁJÉKOZTATÁSA

Örömmel értesítjük látogatóinkat, hogy könyvtárunkban 
újra minden szolgáltatás igénybe vehető.

A Hamvas Béla Városi Könyvtár és a Tiszaszederkényi Fi-
ókkönyvtár 

2020. AUGUSZTUS 31-ig 
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!

A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
karbantartási munkálatok miatt

 2020. július 27-31. ZÁRVA TART.
Nyitás: augusztus 4. (kedd) 10.00 óra.

A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban 
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocs-

kai út 33.)
vehetők igénybe.

A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében 
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS 

NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan.

(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

6,8 lett, maradhat?
Tizenkét évig könyvvizsgálókkal dolgoztam. Ebből négy 
évet töltöttem banki pénzügyi információs rendszerek elle-
nőrzésével. Tessék elképzelni egy bankot a több tízezer ügy-
felével. Forintra pontosan számon kell tartani minden szám-
lán az elhelyezett összeget, befektetéseket, kamatokat, lejá-
ratokat, minden tranzakciót. Közben jönnek a törvénymó-
dosítások, ezeket le kell programozni a rendszerben, és gon-
dolom tetszenek érezni azt, hogy ha hiba csúszna a számítá-
sokba, és nem az az összeg szerepelne a számlán, ami a kli-
ens kockásfüzetében, akkor csúnya botrány törne ki. 
Olvasom, hogy Szilvásváradon, a tájképhez illően egy óri-
ás, gyönyörű betonmonstrumot, lovas stadiont épített a nem-
zet gázszerelője. Nem, nem arról akarok beszélni, hogy nyi-
táskor 6500 férőhelyen 200-an voltak. Ennél sokkal érde-
kesebb az, hogy az alapkő letételekor 1,65 milliárd forint-
ra tervezett építkezést a Mészáros és Mészáros Kft 6,2 mil-
liárd forintért vállalta el, ami végül az eredeti összeg négy-
szerese, 6,8 milliárd forint lett. Azt szeretném megkérdez-
ni, Önök mit szólnának, ha építkezni kezdenének, és azt 
mondaná a kivitelező, hogy ezt meg lehet csinálni 20 millió-
ból, majd elvállalná 60-ért, és befejezné 80-ért? Csak azért 
kérdezem, mert ezt csinálták. 
Az Önök pénzéből.

SPB

2020. július 30. Programok � 7.

Tóth Juli énekes.

Dogs on Leads - Kelemen Tamás, Mohay Róbert, Tóth Juli, Valkó Gábor.

„A punk volt az, ahol nem volt 
túlbonyolítva a szöveg , bele-
mondták egyenesen az arcodba, 
nem kellett utánagondolni sem-
mit.” 

Kelemen Tamás

„Egyre kevesebb felületen lehet 
elmondani, mit gondolnak. Itt 
még kiállhatnak a színpadra, és 
elmondhatják.”

Tóth Juli



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. 

Online időpontfoglalás
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus világjárvány mi-
atti veszélyhelyzet megszűnését követően anyakönyvi és ha-
gyatéki ügyekben ismét lehetőség van online időpontfogla-
lásra az idopont.tiszaujvaros.hu oldalon keresztül, vagy te-
lefonon a 49/548-029-es telefonszámon. Az ügyfélforgalom 
feltorlódásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ve-
gyék igénybe a szolgáltatás adta lehetőséget.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 
Molnár István alpolgárMester, 

a 8. sz. választókerület képviselője
2020. augusztus 05-én (szerda) 

15.00 órától 17.00 óráig 
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, negyedórás 

beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 

telefonszámra várjuk.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó gábor 

az 1. sz. választókerület képviselője
2020. augusztus 03-án hétfő) 

16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)

2020. augusztus 04-én (kedd) 
16.00 órától a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház)
fogadóórát tart.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
buséter béla

   kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2020. augusztus 05-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos szabolcs Jegyző
2020. augusztus 05-én (szerdán) 

13.00 órától 15.00 óráig 
ügyfélfogadást tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, negyedórás 

beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es 

telefonszámra várjuk.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
pap zsolt alpolgárMester, 

a 6. sz. választókerület képviselője
2020. augusztus 03-án (hétfő) 

13.00 órától 15.00 óráig 
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. eme-
leti önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előze-
tes bejelentés alapján történik, ne-

gyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 

telefonszámra várjuk.
              Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal az ingyenes szü-
nidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 
a Tisztelt Szülőket/Törvényes Képviselő-
ket az alábbiakról tájékoztatja:
Jogszabály alapján minden általános és 
középfokú iskola 2020. június 26. napjá-
ig megszervezi a tanulók felügyeletét. A 
2020. június 16-a és június 26-a közötti 
időszakban iskolai felügyeletet igénybe 
vevő tanulók számára intézményi gyer-
mekétkeztetést kell biztosítani. Ezen ta-
nulók esetében az ingyenes szünidei 
gyermekétkeztetés 2020. június 29. nap-
jától 2020. augusztus 31. napjáig vala-
mennyi, azaz 45 munkanapon keresztül 
vehető igénybe. 
Azok a gyermekek, akik az iskolai fel-
ügyeletet 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 gyerme-
kétkeztetést a Központi Étteremben ( Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszasze-
derkény városrészben élők esetében az 
„Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújvá-
ros, 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 hiányzása, be-
tegsége vagy indokolt és igazolt távollé-
te akadályozza, a részére biztosított étel 
elvitelét a szülője, más törvényes képvi-
selője vagy a szülő, törvényes képviselő 
által megbízott személy számára lehető-
vé kell tenni. A szülő, más törvényes kép-
viselő által megbízott személy számára az 
elvitel csak írásbeli meghatalmazás alap-
ján lehetséges. A szünidei gyermekétkez-
tetés formanyomtatványon igényelhető 
2020. június 15. napjáig, ezt követően a 

nyári szünet időtartama alatt folyamato-
san benyújtható. A szünidei gyermekét-
keztetés igénybevételéhez szükséges nyi-
latkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatalban, valamint postai 
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) 
lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes Képvi-
selő a gyermek számára a szünidei gyer-
mekétkezetést nem kívánja igénybe ven-
ni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és 
benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés

Aranylakodalomra fel!
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2020. évi Idő-
sek hete programsorozat részeként ismét megszervezzük 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

Iskolakezdési támogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy évente egy-
szeri alkalommal iskolakezdési támoga-
tásban részesülhet az a gyermek, illet-

ve 23. életévét be nem töltött nagykorú 
személy, aki alap- vagy középfokú köz-
nevelési intézmény nappali tagozatán ta-
nul, és családjában az egy főre jutó ha-
vi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedül-
állók, gyám által nevelt gyermek esetén 
a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a 
nagykorú, illetve a gyermek és az egyik 
törvényes képviselője a kérelem benyúj-
tását megelőzően legalább egy éve folya-
matos tiszaújvárosi bejelentett lakóhely-
lyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a 
gyermek és törvényes képviselője életvi-
telszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön él-
nek. A támogatás összege tanulónként 
10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A szükséges formanyomtatvány besze-
rezhető:

• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2020. 
augusztus 3-ától 2020. szeptember 30-
áig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási 
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111., 113. és 115. 
iroda), valamint postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Anyakönyvvezető munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármeste-
ri Hivatalban 1 fő anyakönyvvezető mun-
katárs munkakör betöltésére, 6 hónap pró-
baidő kikötéssel, határozatlan időre szóló 
kinevezéssel.

Munkaköri feladatok: Az anyakönyvve-
zetéssel és a hagyatéki eljárással kapcso-
latos feladatok ellátása. 
Pályázati feltételek:
- felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és anyakönyvi szakvizsga,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,

- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tiszt-
viselőkről szóló törvény és Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzatának 9/2014. 
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CX-
CIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alap-
ján,

- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. augusztus 17.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 
szeptember 8.
Az állás az elbírálást követően azonnal 
betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címez-
ni.

Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi 
szakreferensnél lehet.
Telefon: 49-548-085.  
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A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az in-
tézmények 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

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.

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
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A Tiszaújvárosi  

Krónikában  is 

megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 

a Tisza TV 

Képújságában

 legalább 5 napra 

(2500 Ft) 

legkésőbb 

kedden 12 óráig 

feladja.

MUNKA 
azonnali kezdéssel

Elektroműszerészt (gyengeáram-kivitelező) 
és mezőgazdasági gépszerelőt keresünk

Munkavégzés: Hetelés (hétfőtől péntekig elhelyezés 
szállón), helyszín: Magyarország. 
Előny: Csővezeték-építésben szerzett tapasztalat + „B” 
jogosítvány megléte. 
Amit ajánlunk: Versenyképes fizetés (szakmai tapaszta-
lathoz mérten), utazás, szállás + céges autó. Megbízható 
munkahely hosszútávon.

Jelentkezés:
 06204799542 

jelentkezes@gspipe.hu

A TISZAÚJVÁROSI 

NIKODÉMUS 

IDŐSEK OTTONÁBA 

SZAKKÉPZETT 

SZAKÁCSOT 

FELVESZÜNK. 

ÉRD.: 06-30/785-5294 ;

email : 

nikodemus.tiszaujvaros@refor-

matus.hu

Rendkívüli 
HALTELEPÍTÉS

A Zabos Géza HE 2020. július 31-én (pénteken) a haltelepítési terven felül 
2.200 kg III. nyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:

    Erdészeti tó:  700 kg
    Csécsi tó:  700 kg
    Tolnai tó:  300 kg
    Örösi tó:  200 kg

Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését akkor:
    Kürti tó:  300 kg 

- ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk.

Horgászni 2020. augusztus 01-jén (szombaton) reggel 05.00 órától lehet.
Serfőző Gergely horgászmester  
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Négyen a szupersprint döntőjében
Lengyeltótiban

TRIATLON. Szinte az összes magyar 
élversenyzőt felvonultató versenyt ren-
dezett a Magyar Triatlon Szövetség és 
az E.ON július 22-én Lengyeltótiban. 
A legjobb felnőtt, U23-as és junior kor-
csoportos triatlonosok mérték össze tu-
dásukat egy szupersprint viadalon, me-
lyen tiszaújvárosi sportolókért is izgul-
hattunk.  

Bár az esemény eredetileg egy zártkörű 
tesztversenynek indult, a járványhelyzet 
után, a nemzetközi megmérettetések ké-
sőbbi újrakezdése miatt végül Magyar-
ország legerősebb mezőnye gyűlt ösz-
sze Lengyeltóti mellett. A versenyre 20 
férfit és 15 nőt hívott meg az országos 
szövetség, olyanokat, akik korosztályuk-
ban nemzetközi szintű teljesítményre ké-
pesek. A legjobbak részvételével meg-
rendezett exkluzív viadal egyben válo-

gatót is jelentett a következő nemzetkö-
zi versenyekre, a felnőtteknek a hambur-
gi MIX-váltó világbajnokságra, a junio-
roknak pedig az észtországi Európa-baj-
nokságra. 
Ha a versenyzők eddigi eredményeit néz-
zük, összesen 27 vb, vagy Eb érem tu-
lajdonosa csapott össze a Somogy me-
gyei település mellett megrendezett szu-
persprint viadalon, ahol a sportolóknak 
úszásban 300 métert, kerékpáron 8, futás-
ban 2 kilométert kellett teljesíteniük.
Az egyéni időfutam során alakult ki a 
döntő mezőnye, melyet a férfiaknál tízen, 
a nőknél hatan alkottak. Az egyéni időfu-
tamban elért eredmények alapján a férfi-
aknál az esélyeknek megfelelően Faldum 
Gábor 20:27 perccel, és Bicsák Bence 
(20:29 perc), a nőknél Bragmayer Zsanett 
22:52 perccel és Horváth Karol (23:30 
perc) bizonyult a legjobbnak. Ötödik he-
lyével a riói olimpikon Kovács Zsófiának 
is sikerült kvalifikációt szereznie a finá-
léra, ahol azonban már nem állt rajthoz.
A tiszaújvárosiak közül az U23-as Putnó-
czki Dorka, Lehmann Csongor, Lehmann 
Bence és Sinkó Uribe Ábel is finalis-
ta lett, míg a junior Bóna Kinga, Kovács 
Gyula, Sinkó-Uribe Aurél ezúttal nem ju-
tott be a döntőbe.  

Délután újabb szupersprint táv várt a fi-
nálé résztvevőire. A női döntőben Brag-
mayer magabiztos versenyzéssel, mind a 
három számot kontroll alatt tartva győzött 
(24:37 perc). Mögötte Horváth Karol és 
Kropkó Márta vívott nagy csatát egymás-
sal, és - mint délelőtt is - előbbi (25:13 
perc) ezúttal is kevéssel jobbnak bizo-
nyult utóbbinál (25:25 perc). 
A férfidöntő szorosabb küzdelmet ho-
zott, amelyben csak fokozatosan maradt 
el az élbolytól egy-egy versenyző. Vé-
gül a futásnál már csupán négyen csatáz-
tak a győzelemért és a tagságért a váltó-
ban. Bicsák nagyszerű utolsó számával 
végzett elsőként (21:25 perc), megelőz-
ve Lehmann Csongort (21:29 p), Faldu-
mot (21:34), valamint a döntőben a tem-
pót sokáig diktáló Dévay Márkot (21:37 
p). Az összesített pontszámot tekintve így 
Bicsák bizonyult a legjobbnak (3 pont), 
Faldum (4 pont) és Lehmann Csongor (6 
pont) előtt. A végeredmény a délelőtti és 
a délutáni helyezési számok összesíté-
se után alakult ki.  A válogató eredménye 
alapján Bragmayer Zsanett, Horváth Ka-
rol, Bicsák Bence és Faldum Gábor kép-
viselheti a magyar színeket a szeptemberi 
hamburgi világbajnokságon. 
A több online csatorna, köztük a Triath-
lonLive TV által élőben közvetített ver-
seny díjazását a triatlon szövetség kiemelt 
szponzora, az E.ON biztosította. 
Az E.ON a sportág két legnagyobb te-

hetségének, Bicsák Bencének és Leh-
mann Csongornak a felkészülését is tá-
mogatja. 
- Az E.ON támogatása új lehetőségeket 
nyitott meg számunkra. A mai verseny 
egy egyedülálló lebonyolítási forma, 
melyre eddig nem volt még példa. Ez a 
verseny összehozta hazánk legjobb triat-
lon versenyzőit. A kreatív ötlet megvaló-
sításához nélkülözhetetlen volt az E.ON 
energiája - mondta dr. Bátorfi Béla, a 
Magyar Triatlon Szövetség elnöke. 

SZIS

Nehéz 
menetelés lesz

LABDARÚGÁS. Az NB III augusztus 2-án rajtoló 20-20 csa-
patos három csoportjában 38 forduló vár a gárdákra. A koráb-
bi évek gyakorlatát követve két tavaszi fordulót már az idén le-
játszanak, tehát a 21. forduló jelenti majd a „félidőt”. Ennél is 
érdekesebb - és nehezebb - lesz, hogy 3 szerdai játéknapot is 
beiktattak. Kétszer vasárnap - szerda - vasárnap, egyszer pedig 
szombat - szerda - vasárnap „menü” vár a csapatokra 2020-ban. 
A Tiszaújváros számára kedvező azonban, hogy a háromból két 
hétközi fordulóban pályaválasztó lesz, nem kell tehát számolnia 
az utazás fáradalmaival, mi több, augusztus 12-e (szerda) után 
augusztus 16-án (vasárnap) is itthon játszik. Íme a csapat idei 
menetrendje:
08. 02. vasárnap 17:30 
FCT - Jászberény 
08. 09. vasárnap 17:30
DVTK II. - FCT 
08. 12. szerda 17:30 
FCT - DVSC II.
08. 16. vasárnap 17:30
FCT- Eger 
08. 23. vasárnap 17:30 
Sajóbábony - FCT 
08. 26 szerda 17:30 
FCT - Kisvárda II.
08. 30 vasárnap 17:30 
Cegléd - FCT 
09. 05 szombat 16:30 
FCT - Tiszakécske
09. 09. szerda 16:30 
Balassagyarmat - FCT
09. 13. vasárnap 16:30 
FCT - Tiszafüred
09. 27. vasárnap 16:00

SBTC - FCT
10. 04. vasárnap 15:00
FCT - Mezőkövesd II.
10. 10. szombat 15:00 
BVSC-Zugló - FCT
10. 18. vasárnap 14:30
FCT - Sényő
10. 25. vasárnap 13:30 
Putnok - FCT 
11. 01. vasárnap 13:30
FCT – Tállya 
11. 08. vasárnap 13:30 
Hatvan - FCT
11. 14. szombat 13:30 
FCT - Füzesgyarmat 
11. 22. vasárnap 13:00
Gyöngyös - FCT 
11. 29. vasárnap 13:00 
Jászberény - FCT 
12. 06. vasárnap 13:30
FCT - DVTK II.

Villanyfényes 
döntetlen

LABDARÚGÁS. A másodosztályú Kazincbarcika otthoná-
ban, villanyfényes találkozón lépett pályára utolsó előkészü-
leti mérkőzésén az FC Tiszaújváros. A főpróba akár fényes-
nek is nevezhető, hiszen döntetlennel zárult a meccs.

Kazincbarcika - Tiszaújváros 
0-0 

TFCT: Tóth Cs., Burics, Vincze, Tóth Márk, Lőrincz, Gelsi, 
Kristófi, Vámos, Vitelki, Csernák, Pap.
Cserék: Herceg, Kundrák, Tóth S., Bussy, Bene, Szilvási, Tóth 
Máté.
Az első félidőben taktikus és hajtós meccset láthatott a közön-
ség. Mindkét csapat több gólhelyzetet is kialakított, némi meg-
lepetésre a TFCT-nek volt több lehetősége, de gól nem született. 
A második játékrészben a Barcika rákapcsolt, de a Tiszaújváros 
tudta tartani a lépést, sőt, a második játékrészben is több hely-
zetet alakított ki. Az utolsó 5 percben viszont két kapufát is rúg-
tak a barcikaiak. 
A főpróba tehát sikeres volt, jöhet az előadás, azaz a bajnoki rajt 
vasárnap a Jászberény ellen.
A múlt héten a nagypályás utánpótlás csapatok is elkezdték a 
felkészülést. A négy korosztály játékosai nagy kedvvel, a vi-
szontlátás örömével köszöntötték egymást a hosszú pihenő után.
Az U14 Czerva Zoltán, az U15 Császár Zoltán, az U17 Hágen 
Zsolt, az U19 pedig Puskás Tibor vezérletével készül az augusz-
tus végén kezdődő bajnoki rajtra.
Az edzések hétfőn, kedden, szerdán és pénteken zajlanak, a csü-
törtök az egyesület által szervezett, a hagyományokat felélesztő 
grundfoci (17 óra) napja marad, amelyre minden focizni vágyó 
fiatalt szívesen, szeretettel várnak. 

Ranglista és mix-váltó verseny
TRIATLON. Az E.ON Elit Triatlon Mix-váltó VB válogató 
után július 25-26-án ismét Lengyeltótiban randevúztak a tri-
atlonosok. A VI BÚI Triatlon, az E.ON Triatlon Utánpótlás 
Ranglistasorozat és a mix-váltó országos csapatbajnokság 
résztvevői csatáztak az érmekért és helyezésekért. 
A rendkívül zord időjárás ellenére csaknem 600 versenyző állt 
rajthoz. Az eső hol nagyobb mennyiségben, hol szemerkélve, 
de folyamatosan nehezítette a futamokat. A délutáni sprint futa-
mokban az E.ON Utánpótlás Ranglistasorozatban érdekelt fiata-
lok domináltak. Ez egy jó lehetőség volt a bizonyításra, mellyel 
többen éltek is, az abszolút versenyben a férfiaknál kettő - egyi-

kük a tiszaújvárosi színeket képviselő Kovács Gyula volt, aki az 
ifjúságiak között elsőként ért célba - a hölgyeknél egy utánpót-
lás korú versenyző állhatott a dobogóra.
Az újonc lányoknál Bán Petra, az elit férfiak mezőnyében Sin-
kó-Uribe Aurél szerzett dicsőséget - első helyet - Tiszaújváros-
nak.
Vasárnap, már kiváló időjárási körülmények között, szintén re-
kord számú indulóval rendezték meg a Mix-váltó Országos Baj-
nokságot, ahol a serdülőknél a Tiszaújvárosi Triatlon Klub kvar-
tettje bizonyult a legjobbnak, míg az UP2-es kategóriában ezüst-
érem jutott a Tisza-partiaknak.

Nők:
1. Bragmayer Zsanett (Team Újbuda)
2. Horváth Karol (Budaörsi TK)
3. Kropkó Márta (Kropkó TC)
4. Sárszegi Noémi (PSN Zrt.)
5. Dobi Lili (Debreceni Sportcentrum)
6. Putnóczki Dorka (Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub)

Férfiak:
1. Bicsák Bence (PSN Zrt.)
2. Faldum Gábor (Mogyi SE-Baja)

3. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub)
4. Dévay Márk (Veresegyház VSK)
5. Dévay Zsombor (Veresegyház VSK)
6. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub)
7. Kiss Gergő (Budaörsi TK)
8. Király István (Mogyi SE-Baja)
9. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub)
10. Soós Gergő (Budaörsi TK)

Az E.ON Elit Triatlon Mix-váltó 
VB válogató végeredménye

2020. július 30. Sport � 11.

A főszponzor jóvoltából az első helyezett 150 ezer, a második 125 ezer, a harma-
dik 100 ezer forinttal gazdagodhatott a férfiak mezőnyében.

Lehmann Csongor
Putnóczki Dorka

A Sportcentrum eseményei
Augusztus 1. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FCT - Sajóvölgye
 U19 csapatok edzőmérkőzése Füves pálya
12.00 FCT - Sajóvölgye
 U17 csapatok edzőmérkőzése Füves pálya

Augusztus 2. (vasárnap)

Labdarúgás
17.30 FCT - Jászberény
 bajnoki mérkőzés   Centerpálya



Közösen világot falni 2. 
„Csak az elutazás biztos, az óra és a perc...” 
Márai Sándor gondolata kiváltképp igaz 
Kőrösi Kittire és Márton Milánra, akik ti-
zenöt hónapot töltöttek Ázsiában. Két em-
ber, két hátizsák, tíz ország, hét hónap ön-
kénteskedés. A számok mögött pedig meg-
annyi élmény, csodás pillanat, veszély, ka-
land, mosoly és lehetőség. 

- Heteket is eltöltöttetek egy-egy helyen. Ki-
alakultak olyan kapcsolatok, melyek a mai 
napig megvannak?
Kitti: Igen, például Kuala Lumpurban egy há-
romgyermekes családnál laktunk három hétig, 
velük azóta is tartjuk a kapcsolatot. A facebook 
megkönnyíti ezeket a dolgokat. Aztán vol-
tunk Dominikán egy Karin nevű belga hölgy-
nél, aki fent a hegytetőn harminc macskát fo-
gadott örökbe és neki készítettünk macskare-
zervátumot, vele is tartjuk a kapcsolatot. Vagy 
most januárban, Marokkóban összeismerked-
tünk egy biofarmon egy fiatal párral, velük is. 
Minden országból van egy-két ember, akikkel 
néha írunk egymásnak. 
- Sok különleges helyen jártatok, milyen em-
beri sorsokkal találkoztatok?
Milán: Balin például azt látja az ember, hogy 
gyönyörű szállodák vannak, igazi turistapara-
dicsom. Mi Jáva szigetén töltöttünk el egy hó-
napot, azt is ajánlom mindenkinek, hogy néz-
ze meg, mert nagyon szép. A vonaton elkezd-
tem beszélgetni egy férfival, először azt hittem, 
hogy hátsó szándékkal kezd el közeledni, mint 
sokan a turistás helyeken: fehér férfi, sok pén-
ze lehet. Közben kiderült, hogy csak érdeklő-
dik, angoltanár egy egyetemen, öt perc után 
már nagyon jól elbeszélgettünk. Szó esett nyil-
ván az életéről, kiderült, hogy egyetemi tanár-
ként húszezer forint a havi fizetése. 
Kitti: Beszélgettünk arról, hogy milyen szép 
ez a hely, hogy most jöttünk a száz kilométer-
re lévő Mount Bromo vulkántól, mire mondta, 
hogy ők ott még nem voltak, mert nincs pén-
zük arra, hogy elmenjenek. Bali mellett laknak, 
egy álomhely, egy komppal kell csak átmenni. 
De még ott sem voltak, oda sem tudtak eljutni, 
mert az nekik iszonyatosan drága. 
Milán: Aztán elmentünk kávézni vele és a fe-
leségével, utána elvittek motorral minket ar-
ra a szállásra, amit lefoglaltunk. Később meg-
hívtuk őket vacsorázni, megajándékoztuk őket, 

nagyon örültek neki. Azóta is tartjuk a kapcso-
latot velük. 
Kitti: Kambodzsában egy tanárnál laktunk, aki 
Siem Reap-ben élt. Van egy kis lakása, ami-
nek a felső szintjén gyerekeket tanít angolul. Ő 
is elmesélte az életét, azt, hogy ötévesen jött a 
Vörös Khmer, ami szétszakította a családokat, 
mindenkinek a földeken kellett dolgozni, őt ki-
dobták az erdőben, két hónapig volt ott, nyers 
békán élt, mindezt hatévesen. És ez még sem-
mi nem volt ahhoz képest, amikor vége lett a 
diktatúrának, akkor olyan nagy volt a szegény-
ség, hogy sokan éhen haltak. Az ő anyukája és 
a testvére sem élte túl. Most mindenki csodál-
kozik azon, hogy ezekben az országokban mi-
ért esznek bogarakat, tücsköket. Hát ezért, mert 
ezt tudták csak enni. 
Milán: Ilyenkor azért elgondolkodik az ember, 
hogy neki milyen problémái vannak az életben. 
- Sok olyan emberrel találkoztatok, mint ti 
is, akik hátukra vették a világot?
Kitti: Magyarokkal nem igazán, franciákkal, 
németekkel, izraeliekkel. 
Milán: Főleg olyan magyarokkal igen, akik 
már külföldön élnek. Van egy utazóközösség 
Budapesten, aminek mi is a tagjai vagyunk a 
Járatlan utakon fesztivál keretein belül. Ott le-
het igazából látni, hogy mennyien vagyunk, 
sajnos nem túl sokan.
- Mi kell ahhoz, hogy valaki elinduljon? 
Kitti: Az emberek többsége azt gondolja, hogy 
az utazás drága, egy luxusdolog. Szerintem so-
kan többet elköltenek itthon a Balatonon vagy a 
horvát tengerparton, és el sem tudják képzelni, 
hogy ebből az összegből hova tudnának eljut-
ni. Azt gondolják, hogy milliomosnak kell len-
ni, de egy hátizsákos utazónak egyáltalán nem. 
Van olyan, aki napi két dollárból él például, és 
van egy biciklis is, aki háromezer háromszáz 
forintból él naponta. A mi büdzsénk sem volt 
túl magas, de be tudtunk szorítani. 
Milán: El kell dönteni, hogy mire van szüksé-
ge az embernek. Voltunk egyszer Borneó mel-
lett egy kis szigeten, és amikor jöttünk vissza-
felé motorcsónakkal, találkoztunk két holland 
sráccal. Beszélgetni kezdtünk, kérdezték, hogy 
mióta utazunk, mennyi pénzből, mikor vála-
szoltunk hogy már kilenc hónapja és mennyi-
ből, leesett az álluk. Nem tudták elképzelni, ők 
még csak pár hete voltak ott, de mondták, hogy 
csak előző este fejenként negyven dollárt köl-
töttek csak sörre. Nevettünk, persze, mi ezért 
nem iszunk sört, ráadásul egy muszlim ország-
ban nem, ahol még drágább. Üdítőt se veszünk, 
vizet iszunk. Hisz nincs rá szükségünk, így 
tudjuk, hogy még tovább tudunk utazni és még 
többet fogunk látni, ami sokkal értékesebb. De 
valószínűleg azért nincs annyi magyar utazó, 
mert a felfogás is kicsit más itthon. 
Kitti: Máshol gimnázium után a fiatalok elmen-
nek egy évre világot látni, nálunk ilyen nincs, 
rögtön mindenki be akar kerülni az egyetemre. 
De már kialakulóban van egy olyan réteg, akik 
szerintem másképp gondolkodnak. 
- Egyszerű a kérdés, de összetett a válasz: 
miért jó utazni?
Kitti: Nehéz megmondani, hiszen ez már az 
életünk, a gondolkodásunk része. Talán annyit 
tanulunk egy ilyen út alatt, amit az iskolapad-
ban nem tudunk. 

Milán: Nagyon jó önismeret szempontjából, 
tágítja a látásmódot, meglátjuk, hogy meny-
nyi szép dolog van a világon, és a saját életün-
ket is jobban értékeljük. Nagyon szerencsés he-
lyen élünk itt Európában, szerintem életminő-
ség szempontjából a föld legstabilabb, legbiz-
tonságosabb helyén. Az ember utazás közben 
rájön, hogy az embereknek nincs szükségük 
fényűző életmódra, ezáltal pedig mi is jobban 
értékelünk mindent. 
Kitti: Ehhez jönnek még az élmények, hiszen 
annyi minden történik az emberrel. Nekem ez 
a másfél év olyan volt, mintha öt év lett vol-
na. Miután hazajöttünk, hónapokig annyira fá-
radtak voltunk, mert akkor dolgoztuk fel ezt az 
egészet. Kinyílik ilyenkor a világ, sokkal több 
a lehetőség, mint gondoltuk. Arra is lehetőség, 
hogy lássuk, hogy lehet élni: egyetem, munka, 
család, nem csak így. Voltak, akik gyerekes-
től utaztak már két éve, találkoztunk egy olyan 
családdal is Koh Rong szigetén, ahol a szülők 
otthon tanítják a gyerekeiket és nagyon értel-
mes, okos gyerekekről van szó. 
Milán: Ezen kívül kipróbálhatod magad bármi-
ben, erre tökéletes az önkénteskedés, hogy ha 
szeretnél váltani, és nem tudod, hogy mi érde-
kel, miben vagy jó, akkor jó lehetőség, ha el-
utazol egy idegen környezetbe és kipróbálod 
magad. 
- Volt olyan, hogy veszélybe kerültetek?
Milán: Nepálban az Everest régióban az alaptá-
borban úgy döntöttünk, hogy még felmegyünk 
két hágóra, de nem a rövidebb úton jöttünk le, 
hanem nyolc nappal még megtoldottuk a tú-
rát. Az egyik gleccserben eltévedtünk. Úgy le-
het ezt elképzelni, mint egy három-négy kilo-
méter széles jeges salakos terület, ahol csak jég 
van, kő, és lagúnák. Sétáltunk az úton, már es-
teledett, azt mondták, hogy egy óra alatt áté-
rünk rajta, az egyik lépés után viszont már nem 
volt több, egy szakadék állt előttünk. Nem tud-
tuk, hogy merre menjünk tovább. Ennivalónk 
nem volt, fél liter vizünk csupán, visszamenni, 
megkeresni az utat mind idő. Egyórás bolyon-
gás után aztán szerencsére találtunk 40-50 cen-
timéter magas kőrakásokat, valószínűleg azért 
építették, hogy mutassa az utat, így tudtunk ki-
keveredni. Senkinek nem ajánlom, hogy vezető 
nélkül menjen ide. 
Kitti: Utána olvastuk, hogy ide semmiképp 
nem szabad vezető nélkül menni, hiszen folya-
matosan változnak az ösvények és ezeket na-
gyon nehéz megtalálni. Voltak aztán betegsé-
gek is, nekem hastífuszom volt, ami nem épp 
kellemes. Félrekezeltek, azt hitték Dengue-lá-
zam van, de aztán végül kórházba mentem és 
nagyon jó kezekbe kerültem, ahol pár nap alatt 
kigyógyítottak. 
Milán: Borneón felemeltem egy fadarabot, ott 
volt alatta egy szumátrai köpködő kobra, már 
tátotta a gallérját és sziszegett rám, akkor azért 
megijedtem. Marokkóban és Thaiföldön pedig 
kutyák támadtak ránk, de szerencsére el tudtuk 
őket riasztani. 
- Hogy telnek most a napjaitok, hatással van 
az életetekre az út?
Milán: Elkezdtünk dolgozni, én megismerked-
tem a természetes anyagokkal, építkezési for-
mákkal, vályogépítéssel, szalmabálázással, így 
telnek a napjaim. Elérkezett az idő, hogy visz-
szaüljek az építőmérnöki szakmába, de vannak 
kisebb projektjeink, szeretnénk több lábon áll-
ni. Szeretnék lakóautókat tervezni, ami nem 

műanyag burkolatú, hanem egyedi, elkezdtem 
fával is foglalkozni. 
Kitti: Építészmérnök vagyok, különböző pro-
jekteken dolgozom. Ezen kívül pedig jógaórá-
kat tartok, hiszen Indiában elvégeztem egy har-
mincnapos jógakurzust. 
- Mi a következő úticél? 
Milán: Tervben van, hogy ősszel Kenyába 
megyünk egy önkéntes misszió keretein be-
lül. Egy iskolának építünk majd egy fürdőszo-
bát. Tavaly fúrtak egy kutat, egy előadáson lát-
tuk, hogy slagból locsolták a vizet a gyerekek-
nek, akik úgy örültek, mintha aquaparkban len-
nének. Miután láttuk, odamentünk az előadó-
hoz, hogy mindenképp szeretnénk részt venni 
a projektben. Kitti építészmérnök, én építőmér-
nök vagyok, részt vettünk már elég sok kivite-
lezésben saját kezűleg is, úgy gondoljuk, hasz-
nosak tudnánk lenni. A vírushelyzet keresztbe 
tett mindennek, így lehet, hogy csak januárban 
tudunk majd menni. Attól is függ, hogy Afri-
kában hogyan viszonyulnak az európai embe-
rekhez, hisz sok helyen úgy gondolják, mi vit-
tük be a vírust. 
Kitti: Megértem, hogy így gondolják, nem el-
lenszenvből, csak félnek, nem mernek fogadni, 
mert nem tudják, mit viszünk magunkkal. Na-
gyon szeretnék Japánba eljutni és Peruba, Grú-
ziába pedig már megvan a repülőjegyünk. 
Milán: A fő cél Dél-Amerika, ami most nagyon 
távolinak tűnik, de Ázsia is annak tűnt, és el-
értük. Lehet, hogy Dél-Amerika közelebb van, 
mint hinnénk. 

Fodor Petra

12. � Kaland 2020. július 30.

Az emberek mindenhol vendégszeretőek, 
de idő kell, hogy a bizalmukba fogadják az 
utazót. 

Az utazás arra is lehetőség, hogy lássuk, milyen sokféleképp lehet élni. 

Új élmények új tájakon. Kitti és Milán bejárták Ázsiát.

„Az emberek többsége azt gondolja, 
hogy az utazás drága, egy luxusdo-
log. Szerintem sokan többet elkölte-
nek itthon a Balatonon vagy a horvát 
tengerparton, és el sem tudják képzel-
ni, hogy ebből az összegből hova tud-
nának eljutni. „

Kőrösi Kitti

„Az ember utazás közben rájön, 
hogy az embereknek nincs szükségük 
fényűző életmódra, ezáltal pedig mi is 
jobban értékelünk mindent.”

Márton Milán
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