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Járványügyi 
intézkedések 

Újabb 411 magyar állampolgárnál mutatták ki az új ko-
ronavírus-fertőzést (szerdai adat), ezzel 9715 főre nőtt a 
hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, az aktív fer-
tőzöttek száma 5103 fő. 

A vírus már városunkban is jelen van, négy fő van jelenleg 
hatósági karanténban igazolt fertőzés miatt. 
Újra rendszeresen megtartja üléseit a prevenciós bizottság, 
melynek tagjai folyamatosan azon dolgoznak, hogy megaka-
dályozzák a vírus terjedését. 

Van és lesz is 
nőgyógyászat

Az elmúlt napokban olyan hírek röppentek fel a közösségi 
oldalakon, hogy szünetel a nőgyógyászati szakellátás a Ti-
szaújváros Városi Rendelőintézetben. 

- Szeretném megnyugtatni a városban és az ellátási körzetünk-
ben élő lakosságot, hogy a nőgyógyászati ellátás folyamatos - 
tájékoztatta lapunkat Nagyné Kántor Judit, a Tiszaújváros Vá-
rosi Rendelőintézet főigazgatója. - Marosi doktor valóban szer-
ződése megszüntetésére adott be hozzám kérelmet, mert a to-
vábbiakban háziorvosként szeretne praktizálni. Vele új szerző-
dést kötöttünk, ami szerint heti tíz órában, hétfői, csütörtöki és 
pénteki napokon továbbra is rendel majd Tiszaújvárosban, il-
letve Fövényesi doktor továbbra is rendel csütörtök délelőttön-
ként. A szakellátás is be lesz töltve, egy nagyon elismert nőgyó-
gyász szakorvossal folytattam tárgyalásokat, a szerződéskötés 
folyamatban van, ő most fix helyen dolgozik, tehát felmondási 
ideje van. Várhatóan december elején csatlakozik hozzánk, heti 
negyven órában várja majd a pácienseket - mondta a főigazgató. 
A szakellátás tehát folyamatos, az eddigi 30 helyett azonban át-
menetileg csak heti 14 órában. Amennyiben ez az idő kevés len-
ne, Dr. Fövényesi József vállal egy plusz napot. A nőgyógyá-
szatra egyébként továbbra is csak időpontra lehet érkezni, me-
lyet online vagy telefonon keresztül lehet kérni. 

Az alábbiakban az elmúlt egy hét legfontosabb tör-
ténéseit, változásait, szabályait vesszük számba. 

Az ügyfelek kizárólag szájmaszkban léphetnek be a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal és a Kazinczy Ház 
épületébe, valamint a Központi Étterembe. 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben egyelőre nem 
változik az elmúlt időszakban alkalmazott eljárásrend. 

Szeptember 4-étől látogatási tilalom és kijárási korlá-
tozás lépett életbe az Ezüsthíd Gondozóházban és Idő-
sek Otthonában. 

Elhalasztották a szeptember 19-ére tervezett Gasztro 
korzó rendezvényt. 

Szeptember 11-én megtartják a Tisza úti piacot, ott kö-
telező lesz a szájmaszk viselése. 

Szeptember 7-én kinyitott a Sportcentrum uszodája. 
Azok a köznevelési intézmények azonban, amelyek 
korábban igénybe vették az uszoda szolgáltatásait, ide-
iglenesen felfüggesztették az uszodai foglalkozások 
megtartását. 

Tekintettel a járványügyi helyzetre, a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ nem köt új helyiségbérle-
ti szerződéseket. 

Újra benépesültek a város óvodái és a 
bölcsőde is, elkezdődött a 2020/2021-es 
nevelési év. Természetesen ezek az in-
tézmények is új szabályok szerint mű-
ködnek, az intézkedéseket azért hoz-
ták, hogy megakadályozzák a korona-
vírus-járvány terjedését. 

Több mint százan voltak az előző nevelé-
si évben, most 48 bölcsődés kezdett szep-
temberben, a hónap végéig még heten 
csatlakoznak a Napsugár Bölcsődéhez. 
Hetvenen óvodába mentek. 
- A bölcsődébe való beszoktatás folya-
matos - mondta Molnár-Csetneki Niko-
letta, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ Napsugár Bölcsődéjének cso-
portvezető kisgyermeknevelője. - Az el-
ső szabály az, hogy a beszoktatás a szü-
lővel történik, de a szobákban egyszerre 
csak egy szülő és egy gyermek tartózkod-
hat, ez egy picit lelassítja a szokásos me-
netet. A gyermeköltözőkben be kell tarta-
ni a másfél méteres távolságot, így csak 
két szülő és két gyermek mehet be egy-
szerre. A gyerekek érkezéskor kezet mos-
nak, megmérjük a hőmérsékletüket is, a 
szülők kéz- és lábfertőtlenítés után, láb-
zsákban léphetnek be az épületbe, és szá-
mukra kötelező a maszkviselés. 
A bölcsődében úgy szervezik a minden-
napokat, hogy igyekeznek minél több 
időt a szabadban tölteni, folyamatos a ta-
karítás, a fertőtlenítés, az épület szellőz-
tetése. 
Csakúgy, mint az óvodákban. 75 gyerek 
kezdte meg az évet a Tiszaújvárosi Re-
formátus Óvodában, három vegyes cso-
portban. A beszoktatás zökkenőmentesen 
zajlott, mint ahogy a visszaszoktatás sem 
okozott gondot. Itt is csak kézmosás, kéz-

fertőtlenítés után lehet az épületbe lépni, 
a szülők pedig csak maszkban léphetnek 
be az óvoda kapuján.  
- Nagyon nagy a szülők felelőssége - 
mondta lapunknak Halász Zoltánné, a Ti-
szaújvárosi Református Óvoda vezetője -, 
nagyon komolyan kell venni, ha egy gye-
reknek folyik az orra, lázas, köhög, has-
menése van. Arra kérem a szülőket, hogy 
ilyen esetben semmiképp ne hozzák a 
gyerekeket az óvodába, hisz a saját gyer-
meküket és a többi gyermeket, a dolgozó-
kat is meg kell védeni a fertőzéstől. 
Huszonhárom csoporttal kezdte meg az 
évet a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda, egy csoporttal kevesebb mint ta-
valy. A csökkenés oka egyrészt az, hogy a 
törvényi változások miatt 12 százalékkal 
több gyermek kezdte meg általános iskolai 
tanulmányait, mint az előző években, más-
részt 2017-ben kevesebb gyermek szüle-
tett Tiszaújvárosban, mint azt megelőzően. 

- Az eddigi adatok alapján 100 újfelvéte-
les gyermek kezdte meg a nevelési évet 
- tájékoztatta lapunkat Micskiné Bodó 
Erzsébet óvodavezető - az átlagos cso-
portlétszám 21 fő. A nevelési év indítá-
sa a járványügyi készenlét miatt egy in-
tézkedési terv kiadásával indult, mely-
ben meghatároztuk azokat a legfonto-
sabb intézkedéseket, szabályokat, ame-
lyek mind az óvodai dolgozókra, mind 
az óvodába járó gyermekekre és szüleik-
re is érvényesek. 
Ezen túlmenően szerdától újabb szabá-
lyok léptek életbe: hangsúlyosabbá vált, 
hogy a betegség miatt távollévő gyermek 
csak és kizárólag orvosi igazolással me-
het óvodába. A szülők - kivéve a beszok-
tatós gyermekek szüleit - nem léphetnek 
be az épületbe. Nem lesz úszásoktatás és 
a délutáni foglalkozásokat (hittan, tehet-
ségműhelyek) bizonytalan időre felfüg-
gesztették. 

Elkezdődött a legkisebbeknek is
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Ha csak lehet, a szabadban tartózkodnak az óvodások. 

Szerda délelőtti levegőzés a Napsugár Bölcsődében. 
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 „Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú,
a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett,

átölelt, és mondta: gyere haza.”

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 

Vámosi Lukács sándor
életének 73. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2020. 

szeptember 11-én (péntek) 11 órakor a tiszaújvárosi római 
katolikus templom altemplomában veszünk végső búcsút.

Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, 

volt munkatársaknak, akik 

kerékgyártóné oLáh JuLianna 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, 

koszorút helyeztek, részvétükkel 
      fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló családja

Fájdalommal tudatjuk azokkal, akik is-
merték és szerették, hogy
édesapánk és nagypapa, 

a volt TVK-Petrolszolg dolgozója
trombitás Ferenc

69 éves korában elhunyt.
Temetése 2020. szeptember 11-én 

                            pénteken 14.30 órakor
                         a sajóörösi temetőben lesz.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk

nagy LaJos
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
özV. kuik károLyné

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Egyházi hírek
Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. 
Szeptember 13-án vasárnap Sajószögeden kivételesen a szent-
mise 8.30-kor lesz, Nagycsécsen templombúcsú 9.30. Tisza-
újvárosban a 11.00 órai szentmise előtt 10.00 órától engesz-
telő imaóra.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kel-
lő távolság megtartását
Görögkatolikus
Szombaton 17.00 vecsernye és utána elvégezzük az utrenyét 
is. Vasárnap a Szent Liturgia korábban, ½ 10-kor kezdődik. 
Figyeljünk az időpontváltozásra! (Ezeket a szertartásokat már 
Jeviczki Ferenc parókus végzi.)
Ezen a napon tartjuk sajószögedi templomunk címünnepét. A 
11 órakor kezdődő ünnepi Szent Liturgiát Kormos Illés atya, 
hejőkeresztúri parochus vezeti. A szögedi hívek szeretettel 
hívják és várják a tiszaújvárosi testvéreket is.
Vasárnap 17.00 vecsernye, utána utrenye és a keresztfelma-
gasztalás szertartása.
Hétfőn, szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalását 
ünnepeljük, az ünnepi Szent Liturgia 17.30-kor kezdődik.
Szeptember 20-án a Duna Tv templomunkból élő adásban közve-
títi a Szent Liturgiát. A Liturgia a TV kérésére ¾ 11-kor kezdődik.
Református
Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaújváros
• 2020. szeptember 13-án, vasárnap 11 órától úrnapi istentisz-
telet
Tiszaszederkény
• 2020. szeptember 13-án, vasárnap 10 órától úrnapi istentisz-
telet
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 13-ig (vasárnapig) 
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd szeptember 14-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Horgászhírek
Haltelepítés

A Zabos Géza HE 2020. szeptember 11-én (pénteken) 2.800 
kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Tisza:    1.000 kg
Erdészeti tó:   700 kg
Tolnai tó:   400 kg
Örösi tó.:  300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelí-
tését akkor:
Kürti tó:   400 kg - ha nem, akkor ezt a meny-
nyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2020. szeptember 12-én (szombaton) 
reggel 06.00 órától lehet!

Serfőző Gergely
horgászmester

Szemétszedés

2020. szeptember 11-én (pénteken) 16 órától folytatódik sze-
métszedési akciónk a sajószögedi Erdészeti tó körül.  A kesz-
tyűket és zsákokat egyesületünk biztosítja! 
Kérünk mindenkit a koronavírus elleni védekezés szigorú be-
tartására! Mindenkit sok szeretettel várunk! 

Zabos Géza Horgász Egyesület  

Horgászverseny

A Zabos Géza HE 2020. szeptember 19-én (szombaton) évad-
záró horgászversenyt szervez a sajószögedi Erdészeti, (és lét-
számtól függően a Tolnai) tavon. 
Program:
Gyülekezés: 6.30-tól, 
Sorsolás: 7.00-tól, 
Verseny: 8.00-11.00-ig, 
Eredményhirdetés, tombola: 11.30-tól,  
Nevezési díj: 1.200,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Kérünk mindenkit a koronavírus elleni védekezés szigorú be-
tartására! Mindenkit sok szeretettel várunk! 

Makó Zoltán
versenyfelelős

Retró vasak 
a Tisza-szigeten

A Mezőcsáti Motoros és Veterán Club szeptember 12-én, 
szombaton veterán autó- és motoros találkozót szervez a Ti-
sza-szigeten.
A rendezvényen résztvevő autók és motorok a programterv 
szerint 13:00 órakor felvonulnak Tiszaújvárosban az Örösi 
út - Lévay út - Szent István út útvonalon.
15:00 órától jármű szépségverseny és tombola lesz a Ti-
sza-szigeten.
A rendezvény fő támogatója Tiszaújváros önkormányzata.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

Mégis Brassai
Múlt heti számunkban a „Különös tanévkezdés biztonsá-
gi intézkedésekkel” című cikkünkben írtunk a Brassai kö-
zépiskola névváltozásáról is. Az intézmény tévesen küldte 
el megváltozott nevét, ami helyesen: Szerencsi Szakképzési 
Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szak-
képző Iskola.

Szál
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szep-
temberi sorozatunk. A megfejtéseket 
a hónap végéig egyben várjuk e-mail-
ben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy 
postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent 
István út 16. címre. A júliusi nyertes: 
Tőzsér László. 
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Jelöltek, sorsolás, elmarasztalás

Terítéken a hivatali munka

Öt jelölt indulhat választókerületünk-
ben az október 11-én tartandó időkö-
zi országgyűlési képviselőválasztáson. 
A választókerületi választási bizottság 
sorsolással megállapította a képviselő-
jelöltek szavazólapi sorrendjét, és - be-
nyújtott kifogásokat tárgyalva - a vá-
lasztási eljárásról szóló törvény meg-
sértése miatt elmarasztalta Koncz 
Zsófiát, a Fidesz-KDNP jelöltjét. 

Öt napon belül három alkalommal is ülé-
sezett a B-A-Z Megyei 6. sz. Országgyű-
lési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottság, amely a már korábban nyilván-
tartásba vett Koncz Zsófia és Tóth Ádám 
delegáltjaival 5 fősre bővült. 
Szeptember 4-én a bizottság képviselője-
löltként nyilvántartásba vette Bíró Lász-
lót (Párbeszéd, MSZP, DK, Momentum, 
LMP) és Sóváriné Bukta Erikát (Demok-
rata Párt), mivel ajánlóíveiken megvolt 
a kellő számú ( legalább 500) ajánlás. A 
független jelöltként indulni szándéko-
zó Medve István nyilvántartásba vételét 
ugyanakkor elutasította a bizottság, mivel 
ajánlóívei csak 441 érvényes ajánlást tar-
talmaztak. Szeptember 4-én 16 óráig to-
vábbi 3 független jelölt - Horváth Dáni-
el, Dusza László és Oláh István László - 
is visszaadták a felvett ajánlóíveiket, de 
nem kérték nyilvántartásba vételüket. 
A választási bizottság kisorsolta a jelöl-
tek szavazólapi sorrendjét is. (Tekintettel 
arra, hogy a Medve István nyilvántartás-
ba vételét elutasító határozat ekkor még 
nem volt jogerős, ő is „részt vett” a sor-
solásban, s mindjárt az 1-es számot kap-
ta. Az érintett az elutasító határozat el-
len fellebbezett, melyet a területi bizott-
ság elutasított.) A jelöltek sorrendje: Bíró 
László (Párbeszéd, MSZP, DK, Momen-
tum, LMP), Váradi Gábor (független), 
dr. Koncz Zsófia (Fidesz-KDNP) Sóvá-
riné Bukta Erika (Demokrata Párt), Tóth 
Ádám (független). 
Még ugyancsak a szeptember 4-ei ülé-

sén Tóth Ádám kifogását tárgyalta a bi-
zottság. A független jelölt azt kifogá-
solta, hogy a fideszes Koncz Zsófia Fa-
cebook-oldalára olyan kampányfotókat 
posztolt, melyeken gyerekekkel látható. 
A képek a szerencsi Fecskési játszótéren 
készültek. 
A választási bizottság többségi álláspont-
ja szerint egy jelölt gyermekekkel kö-
zös fotóinak közösségi oldalon történő 
megosztása, és ezáltal bárki részére elér-
hetővé válása pozitív színben tünteti fel 
a jelöltet, és ez sérti az esélyegyenlősé-
get (mint alapelvet) azzal szemben, aki 
ilyet nem használ. A választási bizottság 
megállapította a jogsértést, és felszólítot-
ta Koncz Zsófiát, hogy törölje közösségi 
oldaláról a fotókat, illetve eltiltotta a to-
vábbi jogszabálysértéstől, de nem szabott 
ki bírságot. 
Szeptember 7-én szintén egy Tóth kontra 
Koncz ügyet tárgyalt a választási bizott-
ság. A független képviselőjelölt ezúttal azt 
kifogásolta, hogy a fideszes képviselőjelölt 
köznevelési intézményben készült fotókat 
posztolt közösségi oldalán és az állam ál-
tal biztosított tankönyveket kampánycél-
ra használta, továbbá kampánytevékeny-

séget folytatott az intézményben. A kifo-
gás, illetve a Koncz Zsófia által ehhez írt 
észrevételt megvizsgálva a bizottság egy-
hangú szavazással elutasította a kifogást. 
A grémium indoklása szerint bejegyzésé-
ben Koncz Zsófia egyértelműen jelezte, 
hogy az állam által biztosított tankönyvek-
ről van szó, észrevételében pedig tisztázta, 
hogy az intézménylátogatás augusztus 28-
án történt, amikor még nem tartózkodtak 
ott tanulók, márpedig a politikai célú tevé-
kenység tilalma a törvény értelmében arra 
az időre vonatkozik, amikor az óvoda, is-
kola, kollégium ellátja a gyermekek, tanu-
lók felügyeletét. 

 F.L.
*

Lapzártánk után, szeptember 8-án újabb 
ülést tartott a választási bizottság. A gré-
mium újabb kifogásokat tárgyalva elma-
rasztalta a Jobbikot, mert választási szó-
rólapot adott ki, holott nem jelölőszerve-
zet. Koncz Zsófia a helyi választási iroda 
tevékenységét kifogásolta, ezt a bizottság 
elutasította. Három jelölt esetében a visz-
sza nem adott ajánlóívek miatt pénzbír-
ságot szabott ki a bizottság. A részleteket 
jövő heti számunkban ismertetjük. 

Az önkormányzatokról szóló törvény előírja, hogy a telepü-
lés jegyzője évente számoljon be az általa vezetett polgár-
mesteri hivatal munkájáról. Dr. Juhos Szabolcs, Tiszaújvá-
ros jegyzője a képviselő-testület legutóbbi ülésén tett eleget e 
kötelezettségének, elkészítve a 2019. évi tevékenységről szó-
ló beszámolót.

 Figyelembe véve a hivatalnak a területi közigazgatásban, illet-
ve a helyi közszolgáltatásban betöltött központi szerepét, alap-
vető cél, a szakemberek megtartása, alkalmazása. Örvendetes 
tehát, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban változatla-
nul magas a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya (75%), 
további pozitívum, hogy sok közöttük a másoddiplomás.

Humánusan
 a humánerőforrással

A humánerőforrás helyzetével kapcsolatosan a jegyző kiemel-
te, hogy az elmúlt években tudatosabb, fegyelmezettebb, ugyan-
akkor humánus létszámgazdálkodást folytattak. Egy-egy jogvi-
szony megszűnésekor körültekintően vizsgálták a munkakör be-
töltésének szükségességét. Több esetben a feladatok átcsopor-
tosításának, illetve a belső munkafolyamatok optimalizálásának 
köszönhetően elkerülhetővé vált a kieső munkatárs pótlása. Lét-
számleépítés pedig nem volt.
Egyes munkafolyamatok automatizáltak ugyan, de a színvona-
las közszolgáltatás egyik záloga továbbra is a tapasztalt, képzett 
személyi állomány. A kvalifikált és a közigazgatás iránt elköte-
lezett munkaerő megtartása, illetve kiválasztása egyre nagyobb 
kihívást fog jelenteni a jövőben - szögezte le a jegyző.

Tizennégyezerrel szemben egy

A hivatali ügyintézés elemzése, értékelése központi szerepet 
kap a beszámolóban. Dr. Juhos Szabolcs szerint ennek objek-
tív megítéléséhez a hatósági döntések ellen benyújtott jogorvos-
latok számának, a hivatal tevékenységét érintő különböző fel-

ügyeleti és egyéb ellenőrzéseknek, valamint az ügyfelek jelzé-
seinek, észrevételeinek elemzése ad segítséget.
Nos, a beszámolási időszakban összesen 91.283 ügyiratot iktat-
tak be, az ügyintézési határidő túllépése miatt fellebbezés, pa-
nasz nem érkezett. Az önkormányzati és államigazgatási ható-
sági döntések (13.979 ) elleni jogorvoslatok száma mindössze 1 
volt.  A hivatalt az elmúlt évben ellenőrző szervezetek - 4 alka-
lommal történt külső ellenőrzés - jogszabálysértéseket, hibákat, 
mulasztásokat nem állapítottak meg. A köztisztviselőkkel szem-
ben bejelentés, panasz szintén nem érkezett.

Testületi munka, hatósági ügyek

A beszámoló kitér a főbb feladatok értékelésére is. Az egyik ki-
emelt terület a testületi és a bizottsági döntések szakszerű előké-
szítése, törvényességének biztosítása, valamint a döntések sza-
bályoknak megfelelő hatékony, eredményes és gyors végrehaj-
tása. Az ezzel kapcsolatos munka színvonalát mutatja, hogy a 
képviselő-testület elé kerülő előterjesztésekkel, az ott megho-
zott határozatokkal (144), és a megalkotott rendeletekkel (23) 
kapcsolatos törvényességi észrevétel, kifogás sem a Kormány-
hivatal, sem a lakosság részéről nem érkezett.
A másik nagy feladathalmaz a hatósági ügyek intézése. A köz-
igazgatási hatósági ügyintézés egyik fő jellemzője az ügyek je-
lentős száma. A 2019-ben keletkezett mintegy 14.000 ügy dön-
tő többsége valamelyik hatósági ügytípusba sorolható. Bár a te-
rületi közigazgatás rendszerét érintő reformoknak köszönhető-
en csökkent a hivatalokban intézhető államigazgatási ügytípu-
sok száma, ugyanakkor az ügyek rendkívül szerteágazóak, hi-
szen különböző hatósági engedélyeket adnak ki, kötelezettsége-
ket állapítanak meg, nyilvántartásokat vezetnek, adókat szednek 
be, bírságokat szabnak ki, hatósági ellenőrzéseket végeznek. 
Az eljárási szabályok kötöttek, az ügyintézési határidők szabot-
tak, ezért alapvető fontosságú, hogy a jogszabályok következe-
tes betartásával, az ügyfél és az önkormányzat érdekeit szem 
előtt tartva járjanak el. Bár sok esetben rutinügyeket intéznek, 
ez is nagy odafigyelést, és nem utolsó sorban udvarias, empati-
kus bánásmódot igényel - áll a beszámolóban.
Az úgynevezett e-közigazgatás időszerű és egyben szükség-

szerű lépés volt a magyar közigazgatásban. Az ügyfél oldalá-
ról számos előnnyel jár az, hogy a helyi hatósági, önkormány-
zati ügyek ilyen módon is elintézhetővé válnak. Ugyanakkor az 
e-közigazgatás bevezetése a hatóság, a hivatal számára jelentős 
adminisztrációs növekedéssel jár együtt.

Törvényesen, szakszerűen

A jegyző összegző megállapítása szerint mind a külső felügyele-
ti ellenőrzések eredményei, mind az ügyintézés törvényességét, 
szakszerűségét alátámasztó hatósági statisztikai adatok azt mu-
tatják, hogy a hivatal működése, és a hivatali ügyintézés tovább-
ra is jó színvonalú, szakszerű és törvényes volt.  A személyi állo-
mány továbbra is garanciát nyújt a törvényes, szakszerű, és biz-
tonságos működéshez, a feladatok végrehajtásához. 
A beszámoló végezetül kitér a választásokra is, hiszen az elmúlt 
évben két választás - 2019. május 26-án az Európai Parlamen-
ti, 2019. október 13-án pedig önkormányzati - választás volt. 
Ezeken a választási szervek, a választási bizottság és a válasz-
tási iroda is teljesítették a választási eljárási törvényben foglalt 
rendeltetésüket, feladatukat körültekintően és lelkiismeretesen, 
a jogszabályokat maradéktalanul betartva, pártatlanul, a válasz-
tások tisztaságát és törvényességét biztosítva látták el.

f.l.

Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere a napokban ba-
ráti látogatást tett városunkban. Dr. Fülöp György polgár-
mesterrel nem csak a városközpontot tekintették meg, ha-
nem az ipari- és sportlétesítményeket is. 

A két város sokban hasonlít: iparvárosok, hasonló sikerekkel, 
kihívásokkal. A települések közti kapcsolat eddig is létezett, a 
tervek szerint ezt tovább erősítik majd. 
- Nagyon régi a kapcsolatunk Dr. Fülöp György polgármester 
úrral - mondta Szitka Péter -, olyan, mintha már ezeréves kap-
csolat lenne a két település között is. Régen voltam már Tisza-
újvárosban és örömmel fogadtam a meghívást, hogy bepillant-
hattam a tiszaújvárosiak mindennapi életébe. Azt látom, hogy a 
város, ugyanúgy, mint Kazincbarcika, nagyon rendezett, gondo-
zott, zöld város. Úgy látom, hogy jó kezekben van a város, gra-
tuláltam is polgármester úrnak és a képviselő-testületnek, hogy 
jó irányba megy a város, itt valóban mosolygós, lokálpatrióta 
emberek élnek. 
- Hogyan képzeli el a jövőbeni kapcsolatot a két város között? 
- Ami szerintem mindkét település hasznára válhat, az a tapasz-
talatcsere, ebben szerintem szoros együttműködés lesz a két vá-
ros között. Az elkövetkezendő időszakban keressük a kapcsola-
tot a hasonlóan gondolkodó településekkel, akik szeretnék elő-
remozdítani városukat. Ebbe az együttgondolkodásba, úgy gon-
dolom, hogy beletartozik az is, hogy a hosszú éve tartó barát-
ságot, ami megvan közöttünk, azt most szorosabbra húzzuk. 
Ami eddig egy e-mail-váltás vagy telefonbeszélgetés volt, most 
szorosabbá válik. Több személyes egyeztetés lesz a jövőben, 
és olyan közös stratégiákon dolgozunk, ami mindkét település 
hasznára válik majd. 

FP

Baráti látogatás, 
szorosabb kapcsolat

2020. szeptember 10. Aktuális � 3.

A hivatali munka kiemelt területe a testületi és bizottsá-
gi döntések szakszerű előkészítése és eredményes, gyors 
végrehajtása.

Öt nap alatt háromszor tartott ülést a választási bizottság. 



„Engedni kell, hogy Isten vezessen” 1.
Varga István 30 éve itt él közöttünk, ez alatt 
az idő alatt templomot és köré közösséget 
épített. Odaadóan, türelemmel szolgálja a 
felekezetét, annak híveit. Utat mutat, meg-
hallgat, bátorít, segítő kezet nyújt, ha kell. 
Varga István református lelkésszel beszél-
gettem annak apropóján, hogy immár há-
rom évtizede szeptember elsején, kezében 
a kirendelő oklevelével Tiszaszederkényben 
telepedett le családjával. 

- Nagytiszteletű urat mindenki ismeri a város-
ban, vallásos emberek és ateisták egyaránt. 
Mégis keveset tudunk önről, a pályája kezde-
téről, pappá válásának körülményeiről, a fia-
tal éveiről.
- Budapesten születtem 1958-ban. A szüle-
im a háború után kerültek Budapestre, édes-
anyám erdélyi volt, menekültek abban az idő-
ben, mindenki tudja, hogy milyen történelmi 
helyzet volt akkoriban. Abban az időben a ve-
gyi gyárak, és általában a gyárak lakást építet-
tek a munkavállalóknak, a szüleim is így kerül-
tek ide. Lakást kaptak itt és letelepedtek. Gya-
korlatilag gyermekkoromban kerültem ide, de 
úgy, hogy a család másik ága Budapesten ma-
radt. Nagyon sokat ingáztunk Budapestre Ti-
szaújvárosból, azaz akkor még Szederkényből 
vonattal, akkor még vonattal utaztak az em-
berek. Úgy volt, hogy egy hónapból két hetet 
ott voltunk, amikor a munkahely lehetővé tet-
te, akkor mentünk, amikor nem, akkor itt vol-
tunk. Én itt voltam tehát gyerek, jobban ideköt-
nek az emlékeim, természetesen volt Pesten is 
baráti kör, de az később értelemszerűen meg-
szűnt. Itt jártam iskolába is.  A mostani Kazin-
czy Ferenc református iskolában kezdtem, az-
tán átkerültünk a hármas iskolába, és ott a 8. 
osztály elvégzése után, mint minden lázadó fi-
atal, én is lázadtam. Hosszú hajam volt - bár-
milyen hihetetlen is - beat zenét hallgattunk, 
farmert hordtunk. Pestre jártunk farmert venni 
az ecseri piacra, ez nagy dolog volt akkoriban. 
Nem akartam továbbtanulni. A szüleim egyér-
telmű kérése ellenére az önálló utat választot-
tam és így kerültem szakmunkásképzőbe és vé-
geztem a géplakatos szakmát, amiben gyakor-
latilag egy napig nem dolgoztam. Bár felvettek 
a TVK-ra, hamar kiderült, hogy abszolút tehet-
ségtelen, kétbalkezes voltam. Abban az időben 
rengeteget olvastam. Két évig az volt a dolgom, 

hogy reggel 6-kor, amikor kezdődött a munka, 
én bevásároltam a munkásoknak, aztán beültet-
tek a sarokba, én pedig olvastam, ami belefért. 
Úgyhogy két év alatt gyakorlatilag a világiro-
dalom legnagyobbjait elolvastam, ezek mellett 
még tudományos könyveket, de ami nagyon ér-
dekelt, az a természettudomány volt. A társa-
immal csillagászkodtunk, szakkörökre jártunk, 
majd leérettségiztem, azután volt egy nagyon 
merész húzásom, mint a legtöbb 18 éves fiatal-
nak, írtam egy dolgozatot. Akkoriban nagyon 
foglalkoztatott az ontológia, - ez egy speciá-
lis része a filozófiának, lételmélet - és vakmerő 
módon - máig sem tudom miért, elküldtem ezt 
a dolgozatot Ancsel Évának az ELTE filozófia 
tanszékvezetőjének. Ő pedig visszaírt, hogy 
kedves Varga István, elolvastam a dolgozatot, 
elgondolkoztatott és ennek eredményeként én a 
magam keretéből, - mert akkor még volt a tan-
székvezetőknek kerete - felvettnek nyilvánítom 
a filozófia tanszékre. De ekkor én már elhíva-
tást éreztem a lelkipásztori hivatás iránt. Bead-
tam a debreceni teológiára a jelentkezésemet és 
némi vajúdás után, hogy Debrecen, vagy Buda-
pest, Debrecen mellett döntöttem. Így kerültem 
a református teológiára, ’78-ban.
- Mi volt az a hatás, ami miatt a teológia fe-
lé fordult?
- Az ember szociális lény, nagyon fontos a kör-
nyezet, hogy milyen barátai vannak, fiatal kor-
ban a baráti kör nagyon meghatározó. Onnan-
tól már megcsontosodik, onnan már nagyon ne-
héz hatni. A serdülőkor az, ami még befolyásol-
ható külső tényezők által, legalábbis én így lá-
tom, utána kialakulnak a tulajdonságok, és az 
életmód is meghatározó. Olyan barátaim vol-
tak abban az időben, egészen pontosan egy, aki 
az akkori és a mostani trenddel teljesen szembe 
ment. Hívő, tudománnyal foglalkozó tudós em-
ber lett végül. De hívő katolikus volt az egész 
családja. Sajnos meghalt már, egyidősek vol-
tunk. A vele való kapcsolat, a beszélgetések na-
gyon mélyen hatottak rám. Valószínűleg ez in-
dukálta azt a folyamatot, ami elindított a teoló-
gia irányába. 
- 1978-tól 84-ig hallgatott teológiát Debrecen-
ben. 
- ’84-ben szenteltek lelkésszé. Előtte volt egy 
olyan az egyházon belül, hogy exmisszió. Ez ki-
küldést jelent, akkoriban nem volt elég lelkész 
és diákokkal pótolták. Negyedévben már ki kel-
lett menni gyülekezetbe. Vizsgázni bejártunk, 
viszont kaptunk egy gyülekezetet. Én az Erdő-
horváti nevű községet kaptam, ez Zemplénben 
egy gyönyörű kis falu, ott voltam két évig. Két 
év után átkerültem Rásonysápberencsre. Hozzá-
tartozott Kázsmárk és Halmaj, összesen négy 
gyülekezet. Hét évet töltöttem ott, életem egyik 
legszebb időszaka volt. Elmondhatatlan élmé-
nyekkel lettem gazdagabb. Nagyszerű embe-
rek éltek ott, nagyon jól éreztem magam ott is, 
Erdőhorvátiban is. Rásonysápberencsen ismer-
kedtünk meg a későbbi feleségemmel, Iszlay 
Judittal, akit szintén odahelyeztek a szomszéd 
faluba, és ’88-ban megesküdtünk. 
- Ezek után az évek után, hogyan került Tisza-
újvárosba? 
- 1990-ben megürült Tiszaszederkényben a lel-
készi státusz. A szüleim időközben odaköltöz-
tek, vettek egy házat, mert édesanyám asztmás 
volt és nem bírta az emeletet. Édesapám na-
gyon társasági ember volt, szerette az embere-
ket, őt is szerették. Igazi karakter volt apám. Is-
mertek minket, és ennek tudatában a gyüleke-
zet meghívott, mi pedig ezt a meghívást elfo-
gadtuk, így kerültünk hivatalosan 1990. szep-
tember 1-jével Tiszaszederkénybe. Ennek 30 
éve. 
- Mit talált itt, milyen feladatok várták? 
- Egy viszonylag lerombolt helyre kerültünk, 
rossz állapotban lévő parókia, a gyülekezet 
mentális része jó volt, de minden más, a tár-

gyi feltételek nem voltak meg. Tiszaúvjáros-
ba be se tehette addig lelkész a lábát, mert az 
Leninváros volt, és az akkori rend szerint nem 
volt szabad, úgymond téríteni. Ha valaki meg-
hívott, elméletileg még azt is be kellett jelente-
ni. Ez azért később megváltozott és ’90-ben a 
Tiszaújvárosban élő kriptokeresztények, - azok 
a keresztények, akik megvallják a hitüket, csak 
nem látványosan, - ezek az emberek alakítot-
tak egy közösséget, megszervezték az első is-
tentiszteletet a házasságkötő teremben. Nagy 
ünnepeken, húsvétkor, karácsonykor a kultúr-
házban voltunk. A házasságkötő termet nagyon 
gyorsan kinőttük, és elemi igénnyé vált egy ar-
tikuláris gyülekezeti épület építése, - ahol nem 
közösködünk, nem kérünk kölcsön - egy sa-
ját templom. Az akkori, újonnan felálló önkor-
mányzat volt olyan gáláns és jóindulatú, hogy 
megadták nekünk a területet, meg is terveztet-
tük a templomot egy egri építésszel. A helyzet 
annyiban volt kicsit könnyített, hogy a katoli-
kusok előttünk mentek egy évvel. Ők ’91-ben 
kezdték el építeni a templomot, mi ’92-ben. 
Ők ’91-ben kezdték gyűjteni a pénzt a TVK-n, 
az erőműben, mentek és kértek, mi pedig ’92-
ben. Ezek még jó idők voltak, így sikerült elin-
dulnia a templomépítésnek. Külső segítség is 
volt, testvérgyülekezeti segítség, Ludwigsha-
fen-Friesenheim gyülekezete is segített. Volt 
egy nagyszerű polgármesterük, Burak asszony. 
Szegény, nagyon erős cukorbeteg volt és nem 
sokkal később meg is halt. De remek, nagy-
szerű ember volt. Nagyon szerette a magya-
rokat, szerette Tiszaújvárost. Szeretett itt lenni 
és nagyon sokat segített. Ugyanekkor ismertük 
meg Hans Blit nevű lelkészüket, aki hát tény-
leg atyai szeretettel viseltetett irántunk. Ők ko-
moly támogatással segítettek. Illetve Hollandi-
ából kaptunk egy nagyobb támogatást, a hol-
land reformátusoktól, és ez annyira volt elég, 
hogy ’94 októberében felszentelhettük a temp-
lomot. Gyakorlatilag az idekerülésünk után 4 
évvel már templomot sikerült építeni, és még 
annyi pénzünk is volt, hogy a gyülekezeti há-
zat, a templom folytatásának az alapjait, és a 
falait már el tudtuk kezdeni építeni. Nagyon jó 
lendületben voltunk. 

- ’95-ben azonban önt elszólította egy ösztön-
díj.
-A ’95-’96-os tanévben Münchenben tanultam 
filozófiát, akkor egy kicsit megakadt az építke-
zési folyamat, viszont ez mindenkinek jót tett 
egy kicsit, nekem mentálisan, kulturálisan, min-
den tekintetben jó volt. ’96-ban hazajöttem és 
onnantól kezdve állandóan építkeztünk. Az én 
korosztályom amúgy is állandóan építkezett. 
Annyi sok rom volt, amelyeket olyan állapotba 
kellett hozni, ami a mai viszonyoknak megfele-
lő. Jobb lett volna a lelki építkezés, ha az embe-
rekkel tudunk foglalkozni, de ez adatott, hogy a 
tárgyi feltételeket teremtsük meg. És az utóda-
inknak majd könnyebb lesz, mert ezzel már nem 
kell törődni. Így elkészült az imaház, utána a lel-
készlakás a városban, felépítettük, de már akkor 
a gyülekezet olyan egészségesen, olyan jó ütem-
ben fejlődött, combos kis gyülekezet lett, hogy 
segédlelkészt is tudtunk fogadni, aki 2001 óta 
szolgál. Időközben férjhez ment, szintén lelkész 
férje van. Mi pedig megöregedtünk. Három gye-
rekem született 1990-ben a lányom, aki hozzám 
hasonlóan lelkész, jelenleg Nyírmadán él a fér-
jével, aki szintén lelkész. A középső fiam ’92-
ben született, ő Debrecenben egy multinacioná-
lis vállalatnál dolgozik. A kisebbik fiam ’94-ben 
született, ő itt, helyben tréner. Az üzletsoron van 
egy edzőterem, annak ő a vezetője. 
(folytatjuk)

Radácsi Zsuzsa
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„Fiatal voltam és lázadó.”

Varga István a tiszaszederkényi szószéken. 

A templomkertben még csemeték a fák - református templom 1997. 

„Mint minden lázadó fiatal, én is lá-
zadtam. Hosszú hajam volt - bármi-
lyen hihetetlen is - beat zenét hallgat-
tunk, farmert hordtunk.”

„Az ember szociális lény, nagyon fon-
tos a környezet, hogy milyen barátai 
vannak, fiatal korban a baráti kör 
nagyon meghatározó. Onnantól már 
megcsontosodik, onnan már nagyon 
nehéz hatni.”

„Az én korosztályom amúgy is állan-
dóan építkezett. Annyi sok rom volt, 
amelyeket olyan állapotba kellett 
hozni, ami a mai viszonyoknak meg-
felelő. Jobb lett volna a lelki építkezés, 
ha az emberekkel tudunk foglalkoz-
ni, de ez adatott, hogy a tárgyi feltéte-
leket teremtsük meg.”



Mit tegyek, ha beteg lesz a gyerek?
Szigorú szabályokkal kezdődhetett a tanév 
szeptember 1-jén. A gimnáziumban már el-
ső naptól kezdve kötelező a maszk haszná-
lata a folyosón, a tantermekben pedig a pe-
dagógus dönti el hordani kell-e a maszkot. 
Az általános iskolákban is be kell tartani 
a védőtávolságot a maszk viszont nem kel-
lett. Eddig. A második héten már a felső ta-
gozatosok táskájában is kötelezően ott lapul 
a maszk, amit használni is kell a közösségi 
tereken. Ez azonban csak egy a betartandó 
szabályok közül. A másik fontos kérdés a be-
tegség. E tekintetben is szigorúbb protokoll 
vonatkozik a gyerekekre.

Nem mehet iskolába

- A nyári szünet utolsó napjaiban a fiam fülfá-
jásra panaszkodott, ezért elvittem az ügyeletre - 
mesélte Széplaki-Mészáros Ilona. - Az ügyele-
tes orvos megvizsgálta, nem látott semmi külö-
nöset, talán a torka piros volt egy kicsit. Azon-
ban mivel felső légúti panaszokkal kerestük fel 
az orvost, a gyereknek tíz napig otthon kellett 
maradnia, így nem kezdhette el az iskolát szep-
tember 1-jén. A nagymama vigyázott a fiamra, 
szerencsére tudott segíteni, viszont, ha a tava-
szi helyzet megismétlődik, akkor nem tudom 
mi lesz, mert a szabadságok elfogytak.

Iskolai protokoll

Mindenki óvatosabb most, az iskolák is. A lá-
zas gyereket azonnal el kell különíteni az isko-
lában, hiszen a tanár nem hivatott eldönteni, 
hogy milyen betegségben szenved. Fertőző ví-
rus lappang benne, vagy csak megfázott. 
- Nehéz helyzetben vagyunk - mondta Orbán 
Mónika, a Tiszaújvárosi Szent István Katoli-
kus Általános Iskola pedagógusa. - A protokoll 
szerint náthás, lázas, köhögős gyerek nem jö-
het iskolába, ez egyébként akkor is így van, ha 
nincs járványhelyzet. Ha a gyermek otthon lesz 
beteg, akkor a szülőnek kötelessége értesíteni 
az iskolát a gyerek állapotáról, illetve innentől 
csak orvosi igazolással jöhet iskolába. Abban 
az esetben, ha a gyermek az iskolában lesz lá-
zas, akkor nekünk rögtön el kell különítenünk 
a beteget a többiektől. Erre az esetre elsődlege-
sen az orvosi szobát jelöltük ki.
A járványhelyzet miatt a szülők a betegség-
gel kapcsolatos hiányzásokat nem igazolhat-
ják, akkor sem, ha csak pár napig tartó fejfájás-
ra panaszkodik a gyerek. 
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégiumban nem indult 
zökkenőmentesen a tanév. Két tanulónál igazo-

lódott be a koronavírus gyanú. 
-  Az intézményben két diákunk van jelenleg 
hatósági karanténban igazolt fertőzés miatt - 
tudtuk meg Szaniszló Lászlótól, a gimnázium 
intézményvezetőjétől. - A kontaktszemélyek 
vizsgálata még folyik. Az érintett személyeket 
felszólítottuk, hogy amíg a vizsgálat tart addig 
maradjanak otthon. Ez a gyakorlatban úgy néz 
ki, hogy a kontaktszemélyek nem az egész osz-
tályt jelenti, hanem aki a védőtávolságon belül 
került, aki mellette ült az iskolapadban. E mel-
lett persze bekerülnek a barátok is a vizsgált 
személyek közé. Azoknak a gyerekeknek, akik 
biztonsági okokból maradnak otthon, az intéz-
mény igazolja a távollétet, így a szülőnek nem 
kell a hiányzásokkal foglalkozni. Ha a vizsgá-
lat során kiderül, hogy nem fertőzött a tanuló, 
akkor jöhet iskolába. Abban az esetben, ha ha-
tósági karanténba kerül a diák, arról kapunk ér-
tesítést és a karantén idejére a hiányzást a ha-
tóság igazolja. Amikor pedig esetleges fertőzés 
derül ki, akkor természetesen orvosi ellátásba 
kerül a gyermek, és gyógyulása után csak orvo-
si igazolással jöhet iskolába. 

Tíz napig otthon kell maradni  

A nevelési-oktatási intézmények mellett a gye-
rekorvosok is sokkal óvatosabbak a kialakult 
helyzet miatt. 
- Az iskolában nagyon komoly rendszabá-
lyok mellett folyik a tanítás - mondta Dr. Gy-

imes Zsófia, házi gyermekorvos. - Korrekt mó-
don betartják és betartatják a rendet, ami na-
gyon fontos ahhoz, hogy az iskolák működ-
ni tudjanak. Persze az iskola és a gyerekorvo-
sok együttműködése is elengedhetetlen. Ami-
kor a szülő észreveszi, hogy a gyermek nincs 
jól, telefonon kell jelentkezni a házi gyermek-
orvosánál, aki kikérdezi a tünetekről, ami alap-
ján nagy valószínűséggel és nagy biztonsággal 
ki tudja szűrni, hogy melyik gyerekkel mi a te-
endő.
- Mit kell tudnunk a tünetekről? Mire kell oda-
figyelnünk? 
- Vannak a koronavírus-fertőzésnek tipikus tü-
netei, ami elsősorban felnőtteknél jelentkezik, 
ez a száraz köhögés, a láz, a nehézlégzés és az 
ízérzés, illetve a szaglás elvesztése. Gyerekkor-
ban nem ezek a jellemző tünetek. Lehet egy-
szerűen csak taknyos, köhögős, jelentkezhet 
izomfájdalom, hányás, hasmenés, amik szintén 
lehetnek a koronavírus jellegzetes tünetei. Te-
hát, ha az iskolás gyereknél nem a tipikus tü-
neteket észleljük, de valamilyen betegség jele 
mutatkozik, nem zárhatjuk ki a koronavírust. 
Éppen ezért fontos, hogy mindenképpen kon-
zultáljon a szülő az orvossal, így el tudják dön-
teni közösen a további teendőket. Ha ezek a tü-
netek olyanok, hogy otthoni kezeléssel meg-
oldható, akkor otthon marad a gyerek, otthon 
marad a szülő és folyamatos telefonos kapcso-
latban van a háziorvossal. 
- Mikor kell orvoshoz vinni a gyereket?
- Nekünk, orvosoknak most az az eljárásrend 
működik, hogy jogunk van eldönteni, szükség 
van-e vizsgálatra vagy nem. Ez természetesen 
személyre szabottan működik. Arra támaszko-
dunk elsősorban, hogy mit mond a szülő, mit 
figyel meg a gyerek tünetein. Ezeket a beszél-
getéseket minden esetben dokumentáljuk. Sok-
szor a szülővel való beszélgetés után az igazo-
lást megírjuk, a szülőnek odaadjuk, a gyereket 
nem kell elhozni. 
- A protokoll szerint mikor mehet közösségbe 
a gyerek?
- Minimum tíz napig kell otthon maradnia és 
amennyiben három napig tünetmentes, akkor 
tizedik nap után közösségbe mehet. A mosta-
ni helyzet abból a szempontból is nehéz, hogy 
sokkal óvatosabban kell eljárnunk az egyéb 
betegségekkel kapcsolatban is. Arról van szó, 
hogy a gyerekek közel fél év után közösségbe 
kerültek, ráadásul ősszel az összes többi vírus 
is megjelenik, de most nem tudjuk megkülön-
böztetni, hogy ez most az új típusú koronavírus 
vagy egy másik, ami teljesen hasonló tünete-

ket produkál. Ezért van az sajnos, hogy most az 
akár „csak” náthás gyerekeket is hosszabb ide-
ig tartjuk otthon, mint máskor, mert az is elő-
fordulhat, hogy a gyerekben enyhe lefolyással, 
akár csak orrfolyással átmegy a vírus, viszont 
ő átadhatja másoknak, akiknél sokkal durvább 
tüneteket produkál.
- Mikor van szükség tesztelésre?
- Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy a gyerek 
rossz állapotban van és tipikusak a tünetei, ak-
kor a háziorvos kérhet tesztet. Illetve akkor is 
indokolt a tesztelés, ha mondjuk egy osztály-
ban van igazolt beteg, és a kontaktkutatás alatt 
kiderül, hogy kapcsolatban állt a beteggel és 
tüneteket mutat, akkor is kérünk tesztet. A ti-
szaújvárosi körzetekben a második hullám-
ban összesen két esetben kellett tesztelést kér-
nünk, ezek közül az egyiknél bebizonyosodott 
a fertőzésgyanú, pozitív lett a teszt, a másiknál 
még nem érkezett meg az eredmény. A tesztké-
rés egyébként a háziorvos feladata, és a men-
tőszolgálat megy ki és végzi el.
- Mi a helyzet a szénanáthás, allergiás gyere-
kekkel?
- Akiről tudjuk, hogy allergiás tünetei vannak, 
azokat beengedjük közösségbe, ott nem feltéte-
lezzük, hogy a koronavírus okozza. Erről iga-
zolást adunk a pedagógusoknak, hogy tudjanak 
róla, és ne küldjék haza ezeket a gyerekeket. 
Viszont, ha a szénanáthás gyereknél a tünetek 
megváltoznak, csúnyábban kezd köhögni, hő-
emelkedése lesz, akkor az elkülönítés és a tíz-
napos otthonmaradás rájuk is ugyanúgy vonat-
kozik.
- A rendszeres kézmosás és az orrot, szájat ta-
karó maszk segít abban, hogy az iskolák ne zár-
janak be?   
- A maszkkal kapcsolatban bebizonyították, 
hogy nem igaz, hogy oxigénhiányt okoz, vi-
szont azt is egyértelműen bebizonyították, 
hogy ha a vírusszórón maszk van az már na-
gyon nagy védelmet jelent. Ha a másik em-
beren is maszk van az még nagyobb véde-
lem, ha még a másfél méter távolságot is be-
tartják, majdnem nulla az esélye annak hogy 
megfertőz. De a kérdésre válaszolva, igen, na-
gyon fontos, hogy betartsuk a szabályokat, ez-
zel nagymértékben hozzájárulunk ahhoz, hogy 
a gyerekeink iskolába járhassanak.  
   ema
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…..a folyosón viszont igen.

A tanteremben nem kötelező a szájmaszk....

„Minimum tíz napig kell otthon ma-
radnia, és amennyiben három napig 
tünetmentes, akkor tizedik nap után 
közösségbe mehet.”

Dr. Gyimes Zsófia

„Az intézményben két diákunk van 
jelenleg hatósági karanténban iga-
zolt fertőzés miatt. A kontaktszemé-
lyek vizsgálata még folyik. Az érintett 
személyeket felszólítottuk, hogy amíg 
a vizsgálat tart, addig maradjanak 
otthon.”

Szaniszló László



Alsó tagozatban az erőműstrandra jártunk nyári úszónap-
közibe. Jó kis nyarakat töltöttünk ott! Felnőttként még élvez-
hettem a téliesített medencéket, gőzölgő párában úszkáltunk 
a vízben. Ma is nosztalgiázom, ha kitekerek arra biciklivel. A 
buszmegálló, a lelakatolt kisbolt, a kémények, a Tisza-part… 

A hétvégén egészen más szemüveggel nézhettem a Tisza-part 
városrész nevet felvett területet. Idegenvezetőm Kitka Zsuzsa 
volt, aki csak mesélt és mesélt, olyanokról is, amit - bár már 44 
éve itt élek - korábban még nem is hallottam. 
Persze nem egyedül mentem, egy egész stábbal. A fotós csak 
kattogtatott, az operatőr folyamatosan nyomta a gombot, és nem 
állta meg, hogy ő is kérdezzen. No meg még legalább 30-an, 
akik szombat délelőtt a Tiszaújváros Települési Értéktár és a 
TSC Természetjáró Szakosztály közös értéksétájára mentek el. 
- Ez már a harmadik ilyen sétánk, az elmúlt két évben a Morot-
vát és a gátat jártuk végig, idén az Erőmű lakótelepen teszünk 
látogatást és a Tisza-szigeten fogunk szétnézni - mondja Kitka 
Zsuzsa, a Tiszaújváros Települési Értéktár titkára, aki a Honvéd 
útról indítja el a kíváncsi csapatot.

Úton a Honvéd úton
- A Honvéd út azért Honvéd út, mert ott szovjet katonákat 
szállásolták el és ezért lett ez a neve. A hatalmas épület még 
ma is látszik a bokrok, fák mögött.  A szovjet katonák azért 
voltak itt, mert az ötvenes években, az ipartelepítés időszaká-
ban az ipari kémkedés jelentős volt, illetőleg nem felejthet-
jük el, hogy a hidegháború korszakáról beszélünk és őrizni 
kellett ezeket az államtitkokat. Érdekesség, hogy ezeknek az 
anyaga egyébként még most sem férhető hozzá a kutatás szá-
mára - mesél a múltról Zsuzsa, aztán még mélyebbre ásunk, 
egészen a kezdetekig.  

Bronzkori temetőre épült lakótelep 
- Sokan gondolják azt, hogy azóta élnek itt emberek ezen a te-
rületen, amióta felépítették a gyárakat. Azonban a természet, a 
Tisza közelsége, illetőleg a jó termőterület miatt már évezredek 
óta élnek itt emberek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy 
az Erőmű lakótelep, készenléti lakótelep építésekor bronzko-
ri sírokat találtak itt, egészen pontosan hét zsugorított csontvá-
zat találtak. Kevesen tudják, hogy az Erőmű lakótelep tulajdon-
képpen egy bronzkori temető fölé épült, ebből hét sírt ástak ki, 
ezek zsugorított pózban voltak eltemetve, zömük férfi volt. Mi-
után elvégezték az ásatásokat egy kis csúszással kezdődött el az 
erőmű készenléti lakótelep építése - hallgatjuk csodálkozva ide-
genvezetőnket. 

Rajtra készen a készenléti lakótelepen 
- A nevében benne van, hogy ez azért készenléti lakótelep, mert 
közel kellett lenniük a dolgozóknak egy hibaelhárítás esetére, 
ezt egyébként egy szovjet norma szabályozta. Az erőmű dolgo-
zóinak egy részét elhelyezték a készenléti lakótelepen, más ré-
szüket pedig Szederkény-Újvárosban, hiszen így relatíve egész 
közel voltak a gyárhoz abban az esetben, ha szükség lenne rá-
juk. Ahogy telt az idő, kevésnek bizonyultak a lakások, érkeztek 
a kérelmek a vezetéshez, hogy építsenek új lakásokat, tervezte 
is az erőmű vezetése, hogy még egy kockaépületet építenek er-
re a területre, azonban ezt az építésügyi minisztérium nem en-
gedélyezte, arra hivatkozva, hogy a város fejlődik, épül, és majd 
ott biztosítanak lakásokat az erőmű dolgozóinak. Egyébként ezt 
a negyedik kockaépületet a mostani játszótér és légópince kör-
nyékére tervezték - meséli Kitka Zuszsa. 

A Sajó-csatorna 
Ugye sokaknak megvan a kép, ahogy Hamvas Béla fekszik a fű-

ben az erőmű négy kéményének előterében? Nagyjából sikerült 
ezt a helyet is beazonosítanunk sétánk során a fotók alapján. Va-
lahol ott, a Sajó csatorna partján, aminek csak töredéke valósult 
meg a tervezettnél.
- A Sajó hajózhatóvá tétele a 19. században is felmerült, de csak 
az elképzelés szintjén maradt, konkrét tervek 1904-ben szület-
tek először, Bánrévéig szerették volna hajózhatóvá tenni. Az-
tán sok idő elteltével végre megtörtént az első kapavágás, mely-
ről az 1943-as Filmhíradó is beszámolt - jött az újabb történet. 
„Új mérföldkövéhez érkezett a magyar vízi úthálózat és öntöző-
rendszer kiépítéséért folytatott munka. Tiszapalkonya határában 
a kormányzó úr első ásóvágásával megkezdődött a Sajó-csator-
na építése. Az új csatorna közelebb hozza a Sajó-menti iparvidé-
ket az Alföldhöz” - szólt a hír a híradóból.  
Kitka Zsuzsa mesélt a barakképületekről, az első városi sportte-
lepről, az erőművesekről, a városalapítókról, a kezdetekről. Az 
érdeklődő idősebb korosztály egy-egy történettel, saját emlékkel 
toldotta meg felkészült idegenvezetőnket. Zsuzsát félúton Soós 
Gábor természetvédelmi mérnök váltotta, ő vezette végig a tár-
saságot a Tisza-szigeten, azon a területen, amit az Erőmű lakóte-
lephez hasonlóan felvettek a Tiszaújváros Települési Értéktárba.   

berta

Tisza-parti történelmi értékséta
6. � Programok 2020. szeptember 10.

Archív fotón is láthattuk a területet. A túravezető Kitka Zsuzsa és a csapat a Sajó-csatorna partján.Az utolsó barakkok egyikének hátterében a gyárkémények.

 A katonáknak szállást adó épület.



Hosszú kihagyás után múlt csütörtökön nyílt 
meg az első képzőművészeti kiállítás a Váro-
si Kiállítóteremben. Ha kíváncsiak a szépre, 
a különlegesre, az univerzumra, nézzék meg 
Jávorka Csaba gyűjteményét, igazi nyitánya 
ez a kultúrának és a művészetnek a korona-
vírus hozta kényszerszünet után.

Az Eötvös gimnázium egykori pedagógusa, a 
Magyar Kultúra lovagja, kiváló írónk, költőnk, 
publicistánk, Halászi Aladár, a festőművész 
barátja nyitotta meg a tárlatot. Nem is olyan 
régi barátság az övék, afféle facebook isme-
retség, de a művészet összehozta őket az on-
line térben. Persze volt ebben némi női hátszél 
is, a szintén tiszaújvárosi Gál Tivadarné Olgi 
irodalomkedvelő volt az, aki felfigyelt Jávor-
ka Csaba festményeire az interneten. Művésze-
téről többször is mesélt a városi irodalmi kör-
ben, aztán a nyugdíjas klub egyik pécsi kirán-
dulása során Halászi Aladár a valós térben is 
összetalálkozhatott a művésszel, és ha már ott 
volt, meg is hívta városunkba. A szervezői fel-
adat már a művelődési központé volt, egészen 
a szeptember 3-i megnyitóig, ahol Halászi Ala-
dár ajánlotta a gyűjteményt az érdeklődők fi-
gyelemébe. 
- Mindig vágyunk arra, hogy hétköznapjaink 
egyhangúságát oldja fel valami, ami maga-
sabbra emeli a lelket, a szívet, közelebb hoz-
za a világ titkait föltáró művészi alkotásokat, 
művészeket, legyenek bár zenészek, írók, fes-
tők és mások. Ím elhozta hozzánk műveit Já-
vorka Csaba festőművész, hogy lássuk egy ki-
csit az ő szemével is saját világunkat, rácsodál-

kozva a színek, formák, arányok révén az ál-
talunk is megélt, de nem egészen úgy értékelt 
valóságra, ahogyan ő látja, éli. Abban külön-
bözik a miénktől ez a mód, hogy sajátos esz-
közeivel meg is jeleníti, és mindnyájunkra ha-
tást gyakorol. E kiállításon meggyőződhetünk 
arról, hogy a hasonló és eltérő műveknek van 
közös nevezőjük, mégpedig a mozdulatosság, 
a dinamizmus, az ismétlődő, de színeiben, mé-
reteiben változó alakzatok, amelyekkel mind a 
mikro-, mind a makro világunkat, magát az éle-
tet a kezdetektől a végéig megjeleníti. Mindig 
a teljességet igyekszik adni minden műve a ré-
szeiben és egész voltában. Innen ered az a lát-
ható rész és egész viszony, hogy a képek részle-
tei is egész mű benyomását keltik több helyütt. 
Világunkat mintha mikroszkóppal és teleszkó-
ppal szemlélné, olyan képek állnak elő eredmé-
nyül - mondta Halászi Aladár. 
Már a megnyitó napján gazdára talált egy Já-
vorka festmény, egy a sok szépség közül, amit 
én még a kiállítás rendezése közben megnéz-
hettem, sőt mi több, privát műelemzést kaptam 
és műhelytitkokat is megtudhattam magától a 
festőtől. 
- Ez egy úgynevezett pszichedelikus festészet, 
ami annyit jelent, hogy módosult tudatállapot-
ban készülnek a képek. Sokan kábítószereket 
használnak, alkoholt isznak, hogy ilyen álla-
potba kerüljenek, nekem - a feleségem szokta 
mondani-  erre nincs szükségem, mert én így 
születtem, és azóta is ilyen módosult tudatál-
lapotban élem az életemet. Egy a lényeg, hogy 
amikor hozzákezdek egy képhez, még fogal-
mam nincs arról, mit fogok festeni, aztán húzok 
egy ecsetvonás,t és a többi már jön magától. A 

vászon előtt töltök egy-két, vagy három órát és 
már majdnem kész a kép, és lassan kezd deren-
geni bennem, hogy tulajdonképpen mi is akar 
ez lenni. Akkor a végén az aprólékosabb dolgo-
kat már természetesen tudatosan csinálom, de 
maguk az első gesztusok, az első ívek, a vo-
nalak, a foltok mind a véletlen dolga - monda-
nák sokan- , de valójában nem a véletlen, mert 
az univerzum azért működik, és az segít engem 
-mondja a festőművész. 
Csaba megmutatja kedvenc képét, a Beatri-
ce leveti fátyolát című alkotását.  Aztán me-
sél irodalomról, Dantéról, purgatóriumról, Is-
teni színjátékról, mindenről, ami a kép ihletője. 
 - Egy kicsit a túlvilágról szól, a lelkek örökös 
mozgásáról, újjászületéséről a Földön, az el-
múlásról, a találkozásról régi szerelmekkel. Ér-
dekes, hogy az emberek olyanokat is felfedez-
nek a képeimen, amiről fogalmam sincs, ebben 
élen jár Halászi Aladár, aki hihetetlenül jól ér-
ti a képeimet, mivel ő szereti a festményeimet, 
vállalta, hogy megnyitja. Nagyon kíváncsi va-
gyok, hogy mit fog mondani, mert ő annyira jól 
látja ezeket, hogy csak ámulok, meg bámulok, 
hogy ezt én mind megfestettem? Szóval ilyen-
kor döbbenek rá, ha ennyi mindent látnak ben-
ne az emberek, ennyi élményt ad nekik, akkor 
csak van ebben valami, nem?- teszi fel a kér-
dést Jávorka, miközben mesél a hitéről, a sors-
ról, a véletlenekről és fatalizmusáról. 
- Én hiszek abban, hogy ha a sors velem akar va-
lamit kezdeni, akkor azt meg fogja tenni, ezért 
nem törekszem soha magamtól semmire, hogy én 
belőlem híres festő legyen, hogy sikeres legyek, 
hogy sok pénzt keressek, mert az egy másfajta 
életvitel. Sorozatban gyártani a képeket a galéri-
áknak, az más, az nem ez. Természetesen van né-

hány galéria, akinek beviszem a képeimet, de si-
keres akkor lennék, ha 150 galériában ott lenné-
nek a munkáim, de nincs is annyi képem. Én egy 
évben festek 40 képet, az már nagyon jó, a felét 
el is adom, de mondjuk megélni nem tudnék be-
lőle, az biztos. Írogatok is, éppen most készül el 
egy regényem, ami nem a bestseller nyelvén író-
dott, na például azt is sikerként könyvelném el, ha 
legalább 100 példányt megvennének és elolvas-
nának. Remélem, hogy a képeim örömöt okoznak 
önöknek is. Szeptember 25-ig itt maradnak Tisza-
újvárosban a kiállítóteremben, megtisztelnek, ha 
megnézik, és meg is lehet vásárolni, ha valame-
lyik megtetszik a látogatóknak. 

berta

Jávorka-univerzum a kiállítóteremben 

Alkotó gyógyulás
Vidám, színes képek sorakoznak a falakon a 
Derkó Minigalériában. Női testek, arcok je-
lennek meg a legtöbbjükön, aztán ott van a 
természet, az állatok, és mindezek kombiná-
ciója. A képek előtti polcokon pedig a Mály-
vavirág alapítvány kiadványai sorakoznak: 
a humán papillomavírusról, a méhnyakrák-
ról, a petefészek rosszindulatú daganatairól. 

Pár perccel később megérkezik a képek alkotó-
ja, Huszánk Szuhai Ágnes, aki mesélni kezd, s 
hamar kiderül, mi az összefüggés. 
- Két évvel ezelőtt diagnosztizáltak méhnyak-
rákkal - mondja -, tulajdonképpen a festéssel 
dolgoztam ki magamból a betegséget, ez egy-

fajta terápia volt. A női test változása a fő té-
mája a képeimnek, hogy hogyan éljük a min-
dennapokat. Vannak a természet inspirálta ké-
pek is. A betegség révén beléptem a Mályva-
virág alapítványba, ami a méhnyakrákos nők 
gyógyulásáért és a megelőzésért dolgozik. Elő-
ször, mint önkéntes vettem részt a munkában, 
később a grafikai csoportba kerestek embert, 
és úgy gondoltam, hogy egy kicsit tudok feste-
ni, így jelentkeztem. Annyira jól sikerült, hogy 
most már a harmadik kiadványukat illusztrá-
lom. 
- Mit nyújtott neked az alkotás a gyógyulás idő-
szakában? 
- Elsősorban segített feldolgozni az érzéseimet. 
Amikor otthon van az ember, magába fordul, 
bizonytalan, hogy mi lesz az életével, a család-
jával, sok a kérdőjel. 
- A képek mégsem ezt tükrözik. Vidámak, szí-
nesek. 
- Muszáj optimistának lenni, e nélkül nem 
megy a gyógyulás. A gyógyulás útját számomra 
ez a kép jelenti - állunk meg az egyiknél, amin 
a sajószögedi gátról levezető út és a sokak által 
kedvelt, úgynevezett Makkos látható. - Amikor 
kiderült a betegségem, a férjemmel és a két kis-
gyermekemmel napi szinten mentünk ki Sajó-
szögeden a gátra és minden nap körbementünk 
ugyanott. Ilyenkor megbeszéltük, hogy mi lesz 
majd a műtét után, hogy fogok felépülni, hogy 
lehet ebből meggyógyulni és pozitívan kijönni. 
Ez a kép az egyik legkülönlegesebb számomra. 

Ágnes egyébként tűzzománc- és dísztárgy-
készítőként végzett, mindig is alkotott, mint 
ahogy most sem tette le az ecsetet. Könyvet il-
lusztrál, és folyamatosan készülnek a képek is. 
- Számomra a festés kikapcsolódás - mondja 
-, elvonulok, miután végeztem a teendőimmel, 
van egy sarkom, ahol csak én vagyok a gondo-
lataimmal. Amit érzek, azt pedig le is festem. 
A családom is mellettem áll, a férjem imádja, 
amikor festek. 
Huszánk Szuhai Ágnes alkotásai szeptember 
28-ig láthatók a Derkó Minigalériában. 

Fodor Petra

2020. szeptember 10. Kultúra � 7.

Az első látogatók.

A gyógyulás útján...Huszánk Szuhai Ágnes

Vidám színek, nőies formák a falon. 

Rögtönzött műelemzés a festőtől.

Halászi Aladár nyitotta meg Jávorka Csaba kiállítását. 



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 
Steinerné VaSVári éVa

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő 

2020. szeptember 16-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Iskolakezdési 
támogatás

Pénzbeli térítési díjkedvezmény

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támoga-
tásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töl-
tött nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési in-
tézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 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 tör-
vényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább 
egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendel-
kezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője 
életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek. A támogatás 
összege tanulónként 10.000 Ft. A támogatás megállapításához 
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelmek benyújtási határideje: 2020. augusztus 3-ától 2020. 
szeptember 30-ig. 
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 111., 113. és 115. iroda), valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt 
Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros 
Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a gyermekvédelmi és gyermekjó-
léti ellátásokról, azok igénybevételéről és 
a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. 
(I.28.) önkormányzati rendelete alapján a 
2020/2021-es tanítási évre pénzbeli ellá-
tásként megállapítható gyermekétkezteté-
si térítési díjkedvezményben részesülhet 
azon tanuló, aki nem tiszaújvárosi állami 
vagy önkormányzati fenntartású közneve-

lési intézményben veszi igénybe az étkez-
tetést, vagy tartós betegségben szenved és 
az ellátást nyújtó intézményben nem tud 
étkezést igénybe venni. A pénzbeli ellá-
tásként megállapítható térítési díjkedvez-
ményre az a szociálisan rászorult, tiszaúj-
városi lakóhellyel rendelkező tanuló jogo-
sult, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, és 
családjában az egy főre jutó havi nettó jö-
vedelem nem haladja meg a 62.700 Ft-ot, 
egyedülálló, gyám által nevelt tanuló ese-
tén a 71.250 Ft-ot. 

A támogatást formanyomtatványon kell 
igényelni, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat. A ké-
relmek benyújtása folyamatos.
A kérelmek benyújtása személyesen 
ügyfélfogadási időben a Polgármeste-
ri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szo-
ciális és Sport Osztályán (I. em. 115. 
iroda), valamint postai úton (3580 Ti-
szaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetsé-
ges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt 
Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, 
hogy a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
tör-vény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek 
lakó-helye, vagy ha a gyermek életvitel-
szerűen a bejelentett tartózkodási helyén 
lakik, a tartózkodási helye szerinti telepü-
lési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térí-
tési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkor-
mányzati rendeletének (a továbbiakban: 
helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján, 
természetbeni ellátásként a Gyvt. 21/C. § 
(1) bekezdés a) pontjában foglalt gyerme-
keken kívül a szünidei gyermekétkeztetés 
keretében a szülő, törvényes képviselő ké-
relmére a déli meleg főétkezést ingyene-
sen biztosítja azon rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kisko-
rú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási 
hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen be-

jelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szü-
netben valamennyi, azaz 5 munkanapon 
(2020. október 26., 27., 28., 29..30.), a té-
li szünetben valamennyi, azaz 7 munkana-
pon (2020. december 21., 22., 23., 28., 29., 
30., 31.), a tavaszi szünetben valamennyi, 
azaz 2 munkanapon (2021. április 1., 6.) 
keresztül a Központi Étteremben ( Tisza-
újváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény 
városrészben élők esetében az „Esély” 
Napközi Otthonban ( Tiszaújváros, Dózsa 
Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében 
a déli meleg főétkezés helyben történő el-
fogyasztással biztosított. Amennyiben az 
étel helyben történő elfogyasztását a gyer-
mek előre nem látható hiányzása, betegsé-
ge vagy indokolt és igazolt távolléte aka-
dályozza, a részére biztosított étel elvitelét 
a szülője, más törvényes képviselője vagy 
a szülő, törvényes képviselő által megbí-
zott személy számára lehetővé kell tenni. 
Felhívom a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy az étel étel-
hordóban történő elviteléhez a Tiszaújvá-
rosi Intézményműködtető Központ igaz-
gatójának címzett, de az étkezés helyszí-
nén személyesen benyújtott, vagy elektro-
nikus úton megküldött kérelem benyújtása 

szükséges, illetve a szülő, más törvényes 
kép-viselő által megbízott személy számá-
ra az elvitel csak írásbeli meghatalmazás 
alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető, melynek be-
nyújtási határideje az őszi szünetre vonat-
kozóan 2020. október 22., a téli szünetre 
vonatkozóan 2020. december 18., a tavaszi 
szünetre vonatkozóan 2021. március 31.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, 
valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 
Ha a szülő/törvényes képviselő a gyermek 
számára a szünidei gyermekétkeztetést 
nem kívánja igénybe venni, a nyilatkoza-
tot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
következő időpontja 2020. szeptember 11. (péntek).
A vásár területén a szájmaszk használata kötelező!

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
  üzemeltető

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. szeptember

SZEPTEMBER Helye Ideje Kinek a részére

10. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00-12.00 Szociális étkezők

14. hétfő Kazinczy Ház (Hunyadi iskola) 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

15. kedd Kazinczy Ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

16. szerda Kazinczy Ház (Hunyadi iskola) 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

17. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

Kazinczy Ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

22. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

23. szerda Központi Étterem 12.00-13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

Kazinczy Ház (Hunyadi iskola) 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

24. csütörtök Kazinczy Ház (Széchenyi iskola) 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

28. hétfő Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

29. kedd Kazinczy Ház (Gimnázium) 7.30 - 14.00 Minden étkező

30. szerda Kazinczy Ház (Gimnázium) 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  el-
fogadunk! Maszk használata kötelező!

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

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
RAJZ- ÉS ALKOTÓPÁLYÁZATOT HIRDET

az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 
ALKALMÁBÓL

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA:
Milyennek képzeled el a jövő könyvtárát?

KOROSZTÁLYOK: 5-6. osztály, 7-8. osztály, középiskolá-
sok

TECHNIKA: Bármilyen festészeti és grafikai technika alkal-
mazása: színes ceruza, tempera, vízfesték, pasztell, akvarell, 
linómetszet, tus, szénrajz, kollázs

BEKÜLDÉS: A Hamvas Béla Városi Könyvtárban személye-
sen vagy postai úton a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár, 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 37. címre, a hátol-
dalon a nevet, telefonszámot, iskolát és osztályt feltüntetve.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2020. október 3. 13.00 óra
ÉRTÉKELÉS: A szakmai zsűri kategóriánként az első három 
helyezettet és a közönségszavazás nyertesét díjazza.

EREDMÉNYHIRDETÉS és ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÓ:
2020. október 10. (szombat) 14.30 órától a könyvtárban.
Az I. helyezett mindhárom kategóriában 
ÁrnyiKA festőműhelyében nyer alkotási lehetőséget,
a további helyezettek értékes képzőművészeti készletekkel 
gazdagodnak.
KÖZÖNSÉGSZAVAZAT: A közönség a pályaművekből ren-
dezett kiállítás helyszínén a könyvtárban, vagy facebook ol-
dalunkon szavazhat 2020. október 6-9-ig.
Bővebb információ: személyesen a könyvtárban, a 06-49-
542-006 telefonszámon, valamint a barnoczki@tujvaros.hu 
e-mail címen kérhető.
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A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.) tiszteletdíjas gondozó munkatársat ke-
res - lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás készenléti rendszerben történő feladatellátásra Tiszaújvá-
ros területére.
A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segély-
hívása esetén a krízishelyzet helyszínére történő 30 percen 
belüli megjelenése és a segélyhívás okául szolgáló probléma 
megoldása érdekében szüksége azonnali intézkedések meg-
tétele.
A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem 
előírás, önéletrajz és bármely meglévő bizonyítványmásolat 
szükséges, juttatás: 12.000 Ft/hó tiszteletdíj.
Jelentkezni 2020. szeptember 18-ig lehet személyesen a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ titkárságán, Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. szám alatt lehet, illetve telefonon érdek-
lődni a 49/548-190-es telefonszámon.

Tiszteletdíjas
 gondozó munkakör

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres mun-
kavállalót az alábbi munkakör betöltésére:

műtőssegéd/gipszmester
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkozta-
tásban 3 hónapos próbaidő kikötésével)
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtőssegéd/gipszmester szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-  műtőben szerzett szakmai tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), 
(2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint
- Beérkezési határidő: 2020. szeptember 22.
- Az elbírálás határideje: 2020. szeptember 28.
- Az állás betölthető: 2020. október 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 
5/50223/2020, valamint a munkakör megnevezését: „műtős-
segéd/gipszmester”

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató 

Parkgondozó 
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújvá-
ros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő parkgondozó munka-
kör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony 
keretében, három hónap próbaidő kikötésével, 1 év határozott 
időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti traktorra
- B kategóriás jogosítvány
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-  Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 22.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címre, il-
letve elektronikusan a figeczkyr@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István
ügyvezető

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13.) a „Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pá-

lyázatot hirdet 

járóbeteg-szakellátásért felelős 
orvosigazgató beosztás

 (magasabb vezetői megbízás) 
ellátására. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott 
időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: nincs megállapítva, feltéve, hogy a közalkalmazott 
a kinevezéskor legalább 5 éves, költségvetési szervnél eltöltött 
szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próba-
idő mértéke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 11-13. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó 
munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató bel-
ső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a mun-
kaköri leírás alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás or-
vos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző te-
vékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, külö-
nös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követel-
ményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésé-
re, illetve a Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabály-
zatában meghatározott további feladatok ellátása, a 43/2003. 
(VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. § (2)-ában meghatározott fel-
adatok ellátása, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tövény 
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései az irány-
adók. 

Pályázati feltételek:
• orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, 
legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység,
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szak-
képesítés vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy 
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 
szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú to-
vábbképzési szakon szerzett képesítés,
• legalább hároméves vezetői gyakorlat,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a sza-
bad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik or-
szágbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény alapján jogosultság három hónapot meg-
haladó tartózkodásra,

• vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbí-
zással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti mun-
kakörbe kinevezhető,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok má-
solata,
• MOK igazolása a kamarai tagság érvényességéről,
• működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum 
másolata,
• szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és 
hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyúj-
tott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek 
és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet vé-
leményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismer-
hetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt 
személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), 
(2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
• nyilatkozat vezetői gyakorlat meglétéről.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (leg-
alább rendelőintézeti) szakmai profilú egészségügyi szolgálta-
tó működtetésében szerzett szakmai tapasztalat, 
• járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgálta-
tók közötti szervezésében, betegút menedzsmentjében szerzett 
szakmai tapasztalat,
• angol és/vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizs-
ga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
• egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
• egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton a pályázat Tiszaújváros Városi Rendelőintézet cí-
mére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gá-
bor út 11-13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 5/50144-23/2020. vala-
mint a munkakör megnevezését: járóbeteg-szakellátásért fele-
lős orvosigazgató.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 12. (beér-
kezési határidő).
A pályázat elbírálásának rendje: 356/2008. (XII.31.) Kor-
mányrendelet 4. §-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.
A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2020. no-
vember 2.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megjelenés dátuma: 2020. 
augusztus 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 
49/544-600-as telefonszámon kérhető.

 Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
igazgatói beosztás

ellátására. 
A megbízás időtartama: 5 év  
A megbízás kezdő napja: 2020. november 1.
Megszűnésének időpontja:  2025. október 31. 

Pályázati feltételek: 
- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi végzettség.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 2. 
A pályázat elbírálásának időpontja: 2020. október 29. 
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hi-
vatal honlapján
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)”

A Tisza TV műsora
Szeptember 10., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése 
HétHatár: Igazolt koronavírus fertőzöttek, szigorodnak a sza-
bályok - Óvodakezdet, bölcsődenyitány - Időközi választás  - 
Iskolai protokoll koronavírus gyanú esetén - Huszánk kiállí-

tás 
9:15 Hétről-Hétre: Pókok, rovarok - Tisza Triatlon - Ügyve-

zetőváltás a TiszaSzolgnál - Terasz- koncert
10:00 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel 

Szeptember 14., hétfő

18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros -Tiszafüred bajnoki labdarú-
gó mérkőzés közvetítése felvételről 

Szeptember 16., szerda

18:00 HétHatár: Online iskolakezdés felsőfokon - Időközi vá-
lasztás -  Avarégetés - Próbanépszámlálás - Társasjáték klub 

- Sport   
18:15 Hétről-Hétre: Értékséta - Retró veteránok - Autómentes 

nap - Labdarúgás  

Szeptember 17., csütörtök 

9:00 A szerdai adás ismétlése 
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A Tiszaújvárosi  Krónikában  is megjelenik lakos-

sági apróhirdetése,  amennyiben azt a Tisza TV 

Képújságában

 legalább 5 napra (2500 Ft) legkésőbb 

kedden 12 óráig 

feladja.

Tiszaújvárosban a Liszt Ferenc 

úton 3. emeleti 40 négyzetmé-

teres felújítandó lakás eladó. 

Érd.: 20/552-5814

LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III Ke-
leti csoportjának 8. fordulójában a tavaly 
még NB II-ben szereplő Tiszakécske együt-
tesét fogadta a Termálfürdő FC Tiszaújvá-
ros. Gerliczki Máté csapata már az első fé-
lidőben kétgólos hátrányba került, és végül 
simán kikapott. 

A ceglédi győzelem erőt adhatott a folyta-
tásra az újvárosiaknak, ám ezúttal erős el-
lenféllel kellett farkasszemet nézni, hiszen a 
Tiszakécske a közvetlen élmezőnyben fog-
lalt helyet a forduló előtt. Az első percek ta-
pogatózó játéka után a 7. percben előbb Zá-
dori tesztelte Tóth Csabát, de a hazai kapus 
hatástalanította a próbálkozást. Az első féló-
ra végén a házigazdák előtt is megvolt a lehe-
tőség a gólszerzésre, Lőrincz indítását köve-
tően Bene fordult kapura, ám 15 méterről le-
adott lövése fölé ment. Nem sokkal később, 
a 35. percben egy sérülést követően kénysze-
rűségből cserélt a hazai tréner, Vámosnak sé-
rült meg a válla, helyére Csernák érkezett. A 
40. percben Farkas beadását Oláh fejelte ka-
pufára, ami intő jel volt a házigazdák számára, 
és lám egy perccel később már nem volt ilyen 
szerencséje a Bussyéknak. Simon gyorsan el-
végzett szabadrúgása után Horváth futott el a 
jobb oldalon, senkitől sem zavartatva könnye-
dén adott középre, az ide-oda pattogó labda 
végül Zádori elé került, aki közelről a hálóba 
talált 0-1. A vezető gól után még az első játék-
rész hosszabbításában megduplázta előnyét a 
vendégalakulat. A 47. percben Farkas indítot-
ta mintaszerűen Pongráczot, aki 16-ról a ve-
tődő Tóth Cs. mellett lőtt a hálóba 0-2. 
A félidőben újból változtatott a hazai tréner, 
Bene helyett Némethet küldte pályára. A má-
sodik játékrész elején, az 52. percben Simon 
gurította vissza a labdát az üresen álló Pongrá-
czhoz, aki nem teketóriázott, hanem jó 35 mé-
terről lövésre szánta el magát, távoli bombá-
ja a felső lécen csattant. A 63. percben a hazai 
együttes közel járt a szépítéshez, Kristófi kény-

szerítőzött Kulcsárral, ám előbbi próbálkozá-
sát Molnár bravúrral hárította. A hátralévő idő-
szakban nem igazán volt esélye a gólszerzésre 
a vendéglátóknak. A mérkőzés 88. percében az 
alföldi alakulat végleg eldöntötte a 3 pont sor-
sát. Galacs, Farkas, Pongrácz volt a labda út-
ja. Utóbbi középre adásánál a menteni igyekvő 
Burics ügyetlenkedett, a Tiszakécske házi gól-
lövőlistájának vezetője, Máté szemfüles volt, 
lecsapott a labdára és 5 méterről a hálóba lőtt 
0-3.  A Tiszaújváros hazai vereségét követően 
maradt 11 pontos, és visszacsúszott a 10. hely-
re. Gerliczki Máté együttese legközelebb lap-
zártánk után, szeptember 8-án Balassagyarma-
ton szerepelt, majd szeptember 13-án vasárnap 
fél öttől a Tiszafüred ellen játszik ismét hazai 
pályán bajnokit.

Tiszaújváros - Tiszakécske
0-3 (0-2)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Nagy N.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - 
Vincze, Kristófi, Gelsi, Pap, Bussy (Burics), 
Lőrincz, Kulcsár, Tóth M., Bene (Németh), Vá-
mos (Csernák). Edző: Gerliczki Máté.
Tiszakécskei LC: Molnár M. - Szabó D., Oláh 
M., Horváth Attila, Ternován (Galacs), Zádori 
(Máté J.), Pongrácz, Farkas N., Simon M., Ki-
prich (Horváth Adrián), Fülöp N. Edző: Nagy 
Sándor.
Gerliczki Máté: Egy nagyon erős kerettel érke-
ző Tiszakécske ellen nem volt könnyű dolgunk. 
Egy tenger választja el a két csapatot egymás-
tól, ami ma ki is jött. Tízből egyszer, vagy két-
szer biztosan lenne esélyünk, akár a győzelem-
re is. Ma abszolút nem volt, mert jól játszott el-
lenfelünk, és mi sok hibával játszottunk. Két-
gólos hátrányban sem adtuk fel, de az alföldiek 
„szétpasszoltak” minket.
Nagy Sándor: Egy nagyon jó csapathoz érkez-
tünk, mely remek játékosokból áll, évek óta 
stabil NB III-as együttes. Úgy érzem, mindent 
meg tudtunk valósítani, amit elterveztünk.  Elé-
gedett vagyok teljesítményükkel, csak dicsérni 
tudom a fiúkat, mert mindent megtettek a győ-
zelemért. 

A 8. forduló további eredményei:
Kisvárda II. - Eger 0-0

Sajóbábony - Cegléd 0-1
DVSC II. - Balassagyarmat 3-1

DVTK II. - Tiszafüred 2-3
Jászberény - SBTC 6-1

Gyöngyös - Mezőkövesd II. 3-0
Hatvan - Sényő 0-1
Tállya - Putnok 0-0

Füzesgyarmat - Zugló (elmaradt)
Következik a 10. forduló

2020. szeptember 13., vasárnap
14:30 DVSC II. - SBTC

16:30 Cegléd - Eger
Kisvárda II. - Tiszakécske

Sajóbábony - Balassagyarmat 
Tiszaújváros - Tiszafüred 

DVTK II. - Mezőkövesd II. 
Jászberény - Zugló
Gyöngyös - Sényő 

Füzesgyarmat - Putnok
Hatvan - Tállya 

Esélyünk sem volt a pontszerzésre
10. � Sport/Programok 2020. szeptember 10.

Footballett. A vége vereség lett.

Pál utcai jegyek
Értesítjük színházlátogató közönségünket, hogy a Pál utcai fiúk 2020. szeptember 23. (szerda) 

19.00 órai előadásra lefoglalt jegyeiket 2020. szeptember 15-ig (kedd) szíveskedjenek átvenni 

a Derkovits Művelődési Központ jegypénztárában nyitvatartási időben.

Köszönjük!

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Az NB III. Keleti csoport állása (élcsoport)
1. Jászberény  8 6 1 1 24-7 19    
2. Eger   8 6 1 1 18-2 19   
3. Tiszakécske 7 5 1 1 20-5 16  
4. Sényő  8 5 0 3 20-9 15   
5. Tiszafüred  8 5 0 3 18-14 15   
6. Zugló  7 4 3 0 16-6 15    
7. DVSC II. 7 4 1 2 15-10 13   
8. Füzesgyarmat  7 4 0 3 10-7 12    
9. Cegléd 8 4 0 4 8-11 12   
10. Tiszaújváros 8 3 2 3 10-12 11  



TRIATLON. A magyar triatlonsport egyik 
legnagyobb fellegvára, Tiszaújváros sem 
maradt verseny nélkül a koronavírus-jár-
vány által alaposan megnyirbált szezonban.  
Az egynaposra szűkült XXIX. Tisza Triat-
lont szeptember 6-án rendezték meg.  A szo-
kott módon magas színvonalú viadalon ezút-
tal az egyéni versenyeké volt a főszerep.

A házigazda Tiszaújvárosi Triatlon Klub mint-
egy 800 sportoló nevezését fogadta a nagy múl-
tú erőpróbára, melynek keretében rendezték 
meg a Magyar Egyetemi és Főiskolai Orszá-
gos Bajnokságot (MEFOB), a paratriatlon or-
szágos bajnokságot, az E.ON utánpótlás rang-
listaversenyt és a felnőtt országos ranglistaver-
senyt. A versenyközpontnak ezúttal is a termál-
fürdő adott otthont. Az 50 méteres medencében 
volt az úszás, az udvaron pedig a kerékpáros 
depó és a célterület. 
Legkorábban, 9 órától a legkisebbek az úszás-
ból és futásból álló aquafitt-futamokkal kezd-
ték a versengést, mely a triatlon „előszobáját” 
jelenti. Ezt követően az újoncoktól a veteránig 
valamennyi korosztály képviselői bizonyítási 
lehetőséget kaptak. Az ifjúságiaktól a veterá-
nokig sprinttáv várt a mezőnyre. 
A tiszaújvárosi egyesület sportolói közül az el-
ső két aranyérmet Bálint Lóránt és Szabolcs 
Géza érdemelte ki, előbbi a szenior 4-es, míg 
utóbbi a veterán 1-es korcsoportos férfiak kö-
zött bizonyult a legjobbnak. A paratriatlon or-
szágos bajnokságon Czene Gábor, a Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub új igazolása a PTS4 kategó-
riában nyert aranyérmet.

Putnóczki javuló formában

Az elit kategóriás versenyzők közül előbb a 
hölgyek döntötték el a pénzdíjat is érő abszo-
lút helyezések sorsát. A sprinttávból adódó-
an 750 méter úszás várt a résztvevőkre. A me-
dencéből 9:44 perc elteltével ketten ugrottak ki 
egyszerre: a még junior korú budaörsi Horváth 
Karolina Helga és az U23-as korosztályt kép-
viselő, tiszaújvárosi színekben versenyző Put-
nóczki Dorka. Ők ketten együtt maradtak a 20 
km-es kerékpározás során is, hozzájuk csatla-
kozott a még ifjúsági Dobi Lili Debrecenből, 
de 5-6 mp-cel mögöttük depózott a szintén bu-
daörsi Bukovszki Tünde is. Az 5 kilométeres 
zárószám első felében Horváth Karolina Helga 

és Zelinka Gabriella olyan tempót diktált, amit 
senki más nem bírt. A célba érkezésig Karolina 
még rá tudott tenni egy lapáttal és magabizto-
san szerezte meg az első helyet. A hazaiak juni-
or Európa-bajnoka, az egyre jobb formába len-
dülő Putnóczki Dorka negyedikként futott be a 
célba, ami a MEFOB-értékelésben egy ezüstér-
met is jelentett számára.

A futás döntött

A nap utolsó futamát jelentő elit férfiak rajtjá-
nál valósággal felforrósodott a medence, olyan 
elánnal csaptak bele a nyitószámba a részt-
vevők. A 750 méter teljesítése után a tavalyi 
győztes Lehmann Bence hagyta el elsőként a 
medencét, de szorosan a nyomában voltak a 
többiek is.  A kerékpározásra egy 10 tagú „vo-
nat” állt össze, melyben több ifjúsági, junior és 
U23-as versenyző is vitézkedett. Ez a csoport 
egészen a második depózásig együtt maradt.  A 
strandot elhagyva a veresegyházi Dévay Zsom-
bor, Lehmann Bence és a budaörsi Soós Ger-
gő „elköszönt” a többiektől, jelezvén, hogy ők 
szeretnének megosztozni az abszolút első há-
rom helyen.  A táv felénél Dévay már biztosnak 
tűnő előnyben futott az élen Lehmann előtt.  Az 
utolsó 2,5 kilométeren a helyzet nem változott, 
ez maradt a célba érkezés sorrendje is.  A har-
madik hely Soósnak jutott. Érdekesség, hogy 
az abszolút top6-ban négyen is a Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub sportolói voltak. Lehmann Bence 
ezüstérmes lett az egyetemi-főiskolai országos 
bajnokságon, ugyanitt Sinkó-Uribe Ábel bron-
zérmet érdemelt ki. A két sportoló Sinkó-Uri-
be Auréllal kiegészülve csapatban bajnoki cí-
met harcolt ki tanintézetüknek, az egri Eszter-
házy Károly Egyetemnek. 
Eredmények
Női abszolút: 1. Horváth Karolina Helga (Bu-
daörsi Triatlon Klub) 59:25 perc, 2. Zelinka 
Gabriella (UTE Merida) 59:32, 3. Bukovsz-
ki Tünde (Budaörsi TK) 1:00:33 óra, 4. Put-
nóczki Dorka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 
1:01:06, 5. Dobi Lili (Debreceni Sportcentrum) 
1:01:38, 6. Sárszegi Noémi (Pécsi Sport Non-
profit Zrt.)1:01:57
Elit nők: 3. Putnóczki (Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub) 1:01:06
MEFOB, női egyéni: 2. Putnóczki (Eszterházy 
Károly Egyetem)
Ifjúsági kcs., leányok: 11. Berencsi Lili (Tisza-
újvárosi Triatlon Klub) 1:12:42, 12. Kurucz 

Réka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1.13:22, 
...16. Vágási Vanda (Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub) 1:17:28
Női felnőtt 3-as kcs. (750 m úszás, 20 km ke-
rékpározás, 5 km futás):  2. Némethné Prill Ka-
talin (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:16:39
Serdülő kcs., leányok (500 m úszás, 12 km ke-
rékpározás, 3 km futás):  9. Bán Lilla (Tiszaúj-
városi Triatlon Klub) 41:04, ...15. Hajdu Panna 
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 41:52, ...21. Leh-
mann Sára (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 42:43
Gyermek kcs., leányok  (300 m úszás, 8 km ke-
rékpározás, 2 km futás): 12. Filep Zóra (Tisza-
újvárosi Triatlon Klub) 28:50
Újonc 2-es kcs., leányok (200 m úszás, 4 km 
kerékpározás, 1 km futás): 2. Bán Petra (Tisza-
újvárosi Triatlon Klub) 16:08, …5. Gál Boglár-
ka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 16:39, 6. Haj-
du Gréta Emma (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 
16:46
Újonc 1-es kcs., leányok (50 m úszás, 1 km ke-
rékpározás, 500 m futás): 7. Gál Bíborka (Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub) 7:11, …21.Bene 
Gréta (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 8:30
Férfi abszolút: 1. Dévay Zsombor (Veresegyház 
VK) 53:08 perc, 2. Lehmann Bence (Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub) 53:23, 3. Soós Gergő (Bu-
daörsi TK) 53:30, 4. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaúj-
városi Triatlon Klub) 54:15, 5. Sinkó-Uribe Au-
rél (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 54:36, 6. Ko-
vács Gyula (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 54:44
Elit férfiak:  2. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub) 53:23, …4. Sinkó-Uribe Aurél 
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 54:36
MEFOB, férfi egyéni: 2. Lehmann Bence (Esz-
terházy Károly Egyetem), 3. Sinkó-Uribe Ábel 
(Eszterházy Károly Egyetem). MEFOB, férfi 
csapat: 1. Eszterházy Károly Egyetem (Leh-
mann Bence, Sinkó-Uribe Ábel, Sinkó-Uribe 
Aurél)
Junior kcs.: 1. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújváro-
si Triatlon Klub) 54:15
Ifjúsági kcs., fiúk: 1. Kovács Gyula (Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub) 54:44, 2. Vágási Zoltán (Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub) 55:26
Férfi felnőtt 2-es kcs.: 3. Balogh Bence (Tisza-
újvárosi Triatlon Klub) 59:57
Férfi felnőtt 3-as kcs.: 4. Molnár Péter (HOTE 
SE-Miskolc) 1:02:13, …10. Németh Ádám (Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub) 1:12:10, …14. Luts 

Iván (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:34:34
Felnőtt 4-es kcs., férfiak: 10. Jordán László (Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub) 1:15:16
Szenior 4-es kcs., férfiak: 1. Bálint Lóránt (Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub) 1:10:23 óra, ...4. 
Oláh György (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 
1:22:26
Szenior 2-es kcs., férfiak: 5. Rácz Róbert (Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub) 1:05:39, ...14. Bán 
Csaba (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:10:51, 
…21. Kárpáti Attila (DVTK-Freeriderz SC) 
1:14:42
Veterán 1-es kcs., férfiak: 1. Szabolcs Géza (Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub) 1:15:54
Serdülő kcs., fiúk (500 m úszás, 12 km kerékpá-
rozás, 3 km futás):  9. Kiss Marcell (Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub) 38:13 perc
Gyermek cs., fiúk (300 m úszás, 8 km kerékpá-
rozás, 2 km futás): 7. Varga Martin (Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub) 26:33
Újonc 2-es kcs., fiúk (200 m úszás, 4 km kerék-
pározás, 1 km futás): 3. Izsák Csaba (Tiszaúj-
városi Triatlon Klub) 16:20
Újonc 1-es kcs., fiúk (50 m úszás, 1 km kerék-
pározás, 500 m futás): 11. Németh Bence (Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub) 7:25, …23.Molnár 
Benedek (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 8:00.

Minőségi 
aranyak

SÚLYEMELÉS. Szeptember 5-én 

Tégláson minősítő versenyt rendez-

tek, 12 szakosztály közel 60 verseny-

zőjének részvételével. A tiszaújváro-

si versenyzők: Gulyás Kristóf, Ré-

ti Márton és Durgheu Patrik új egyé-

ni csúcsokkal aranyérmet szereztek. 

Képünkön a versenyzők, edzőjük, 

Réti János társaságában. 

Nem ment 
idegenben

TENISZ. Két idegenbeli vereséggel 
kezdte szereplését a Tiszaújvárosi Te-
nisz Club OB III-as csapata.

Rudabánya - Tiszaújváros 
5-4

Győztek: Gyuris Norbert, Nemes Nán-
dor, Szentandrássy László, valamint a 
Gyuris-Nemes páros.

MEAFC - Tiszaújváros
8-1

Győzött: Gyuris Norbert.
Szeptember 12 én, 10 órakor, immár 
hazai pályán, a Fehérgyarmatot fogad-
ja a TTC.

A Sportcentrum eseményei
Szeptember 12. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FCT- Alsózsolca KC U17 csapatok bajnoki mérkőzése 
    Füves pálya
12.00 FCT- Alsózsolca KC U19 csapatok bajnoki mérkőzése 
    Füves pálya
14.00 FCT- Karcagi SE U14 csapatok bajnoki mérkőzése 
    Füves pálya
16.00 FCT- Karcagi SE U15 csapatok bajnoki mérkőzése 
    Füves pálya

Szeptember 13. (vasárnap)
Labdarúgás
16.30 FCT- Tiszafüredi VSE bajnoki mérkőzés  
    Centerpálya

Szeptember 14. (hétfő)
Labdarúgás
16.00 Bozsik torna U11, U13 csapatok részvételével  
    Füves pálya

Sok-sok induló, sok-sok hazai érem

Lehmann tizenötödik a világelitben
A tiszaújvárosiak egyik legjobbja, a junior világbajnok, U23-as vb-ezüstérmes Lehmann Cson-
gor szeptember 5-én Hamburgban, sprinttávon versenyezhetett. A Nemzetközi Triatlon Szövet-
ség (ITU) az eredetileg világbajnoki széria futamot (WTS) világbajnoksággá minősítette, hi-
szen ebben az évben nem tudnak több versenyt rendezni ebben a sorozatban. A normál eset-
ben 55 tagú mezőnyt 65 tagúra bővítették, így kerülhetett be a már az indulók között szerep-
lő Bicsák Bence és Tóth Tamás mellé a magyar csapatba Csongor, valamint Faldum Gábor és 
Dévay Márk is. A még U23-as Lehmann Csongorral szemben nem volt a elvárása a szakveze-
tésnek. Elsődleges cél az újabb hasznos tapasztalatszerzés volt az elit kategóriás, világsztárok 
sorát, jobbnál jobb versenyzőket felvonultató mezőnyben. Nos ez olyannyira bejött, hogy a ti-
szaújvárosiak kiválósága egy jól sikerült 750 méteres úszás után a második bolyban tekerte le 
a 20 km-t. A futásnál hárman gyorsan megléptek a többiektől, és előnyüket megtartották, közü-
lük a tavalyi, hagyományos vb-n első francia Vincent Luis végül magabiztosan ért be elsőként 
a célba. Menet közben Bicsák (14. hely) és Lehmann (15.) szépen fel tudott zárkózni, de még 
Faldum és Dévay is a mezőny első felében zárt. 
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Lehmann egy arany- és három ezüstérmet szerzett. Kovács az ifjúságiak mezőnyében az 
élen, a férfi abszolút kategóriában a 6. helyen végzett. 

Putnóczki kezd formába lendülni, a női ab-
szolút 4. helyén ért célba. 



Ahogy a vírus fenyeget minket, jobbnál jobb 
ötletek születnek arra, hogyan lehet össze-
hozni és szórakoztatni kisebb csoportokat 
úgy, hogy mégis biztonságban maradjunk. 
A Derkovits Művelődési Központ például 
Terasz Party sorozatot rendez a művelődé-
si központ előtt, ahol elsőként a Nági és Betti 
testvérpáros adott koncertet egy akusztikus 
gitár és egy dobpad kíséretében.

Nagy Brigitta, vagyis Nági, A Dal 2020 című 
műsorból lehet ismerős, ahol az első elődöntő-
ig jutott a Freedom - Felszállok a gépre című 
dalával. Online karrierjét egy Michael Jackson 
klasszikus, a They don’t care about us egye-
di, úgynevezett looperes feldolgozása indítot-
ta el. Ezt eddig kétmillióan látták, és minden 
ezután következő feldolgozás videójának egy-
re nagyobb nézettsége lett - a legutóbbi, a Fol-
low the Flow zenekar Nem tudja senki feldol-
gozás nézettsége már hét és fél millió fölött jár.
- Mondjuk el a fiataloknak, hogy a siker mögött 
azért nagyon sok munka van…
- Azt szoktam mondani, mint minden másban, 
minden szakmában, akkor vagy jó, ha nagyon 
sok energiát fektetsz bele - mondja Nági. - Tíz-

évesen kezdtem énekelni, először csak magam-
nak. Tizennyolc éves voltam, amikor a Kőbá-
nyai Zenei Stúdióban először hallott tanár, aki-
től egy külső kontrollt kaptam, hogy mit kel-
lene változtatnom ahhoz, hogy fejlődjek, hogy 
szinteket lépjek. Három évig jártam iskolába, 
közben énekeltem mindenféle vendéglátóegy-
ségekben, és hajón is voltam kétszer egy hó-
napig. Ezalatt az idő alatt több száz dalt meg-
tanultam, nem csak azért, hogy ne unjam meg 
őket, mert mindig ugyanazokat éneklem, ha-
nem egy hajón, ha odaállítanak, hogy énekelj 
három órát, akkor azt a három órát végig kell 
énekelni minden nap.
- Amikor az első dalodat meghallottam, az El-
fújtam címűt, azt mondtam, úgy hangzik, mint 
egy női Michael Bublé. Nekem valahogy az a 
hangulat ugrott be, a ’30-as évek gengszterkor-
szakára emlékeztetett. Ezt fogod tovább vinni?
- Eddig kísérleteztem, és most már van olyan 
háttér mögöttem, ahol érzem, hogy a dalaim 
egy csokorban vannak, és megfelelnek egy stí-
lusnak. Amikor az Elfújtamot, a Visz az uta-
mat, vagy a Reggelt írtam, akkor még úgy vol-
tam vele, hogy nem akartam behatárolni ma-
gam egy stílusba. Most már úgy gondolom, 
hogy azok a dalok, amelyek a Freedom című 
számom után jöttek ki, abban a világban fogok 
mozogni, az a természetes közegem. A karan-
tén időszakot arra használtam, hogy éjjel-nap-
pal stúdióban voltam a húgommal. Most szer-
ződtünk le egy kiadóval, és egy ötdalos lemezt 
fogunk kiadni.
- Az életed annyira az éneklésről és a zenéről 
szól, hogy önkéntesként egy óriási feladatot 
vállaltál - elmentél egy afrikai árvaházba, hogy 
énekelni tanítsd az ottani gyerekeket. Erről me-
sélj egy kicsit, hogy indult ez a dolog?
- Tavaly nyáron kaptam egy telefont Borbély 
Emesétől, a Taita Alapítvány elnökétől. Azt 

mondta, hogy ismeri a munkásságomat, és sze-
rinte a személyiségem passzolna ahhoz, hogy 
gyerekekkel foglalkozzak. Beszélgettünk, gon-
dolkodtunk, hogyan tudnék segíteni, és arra ju-
tottunk, hogy menjünk ki zenés foglalkozáso-
kat tartani árvaházban élő gyerekeknek Tai-
ta tartományba, Kenyába. Mindig is szerettem 
volna önkéntes lenni Afrikában, úgyhogy való-
színűleg tudat alatt én vonzottam be ezt az egé-
szet. Nagyon izgalmasan hangzott, hogy kime-
hetek Kenyába azt tanítani a gyerekeknek, ami 
az életem, egyáltalán nem volt kérdés, hogy 
megyek-e vagy sem. Mindig vágytam ilyen he-
lyekre, és ez elindított egy olyan folyamatot, 
hogy azóta több hasonló önkéntes projektben 
is részt vettem. Most is kampányolunk a kenyai 
gyerekeknek, az iskolakezdésükhöz gyűjtünk, 
és nagyon jól haladunk.
- Mit csináltatok, milyen volt az ottani élet?
- Vittünk ki hangfalat, laptopot, mikrofont, 
looper pedált, ezeket megtanítottuk nekik hasz-
nálni, szólamokat felépíteni. Ezután megta-
nítottunk különböző dalokat, kinyomtattuk a 
szöveget, mert ott minden gyerek tud angolul. 
Szuahéli az anyanyelvük, de tudnak angolul, 
az ott természetes, mert az oktatás is angolul 
zajlik, tehát a legkisebb is megérti. Egy hóna-

pot töltöttünk velük, és nekem az volt a legna-
gyobb érdekesség, hogy a helyiek életét éltük. 
Az árvaházban laktunk, azt ettük, amit a gye-
rekek, ott aludtunk, ahol a gyerekek. Ez volt a 
legizgalmasabb, látni azokat a körülményeket, 
ahogy a mindennapjaikat élik. Voltak kemény 
dolgok, amik elgondolkodtattak. Egy nappal 
azelőtt, mielőtt elindultunk Kenyába, Luxem-
burgban léptünk fel egy luxusrendezvényen. 
Onnan hazajöttem, és másnap mentem is vissza 
a reptérre. Alig volt negyvennyolc óra a kettő 
között, és a két teljesen ellentétes világot lát-
ni ilyen rövid időn belül nagyon durva volt. De 
én ezeket a dolgokat keresem az életben, egy-
szerűen ezek tartanak meg ott középen valahol, 
hogy itt maradjak lábbal a földön.

Surányi P. Balázs

Lábbal a földön a teraszon

Oklevél a tájháznak
Idén 10 éves a tiszaszederkényi „Villa Scederkyn” Tájház, és ebből az alkalomból meghívást kapott a Szentendrei Skanzenbe, 
ahol szeptember 5-én rendezték meg a Hagyományaink vendégségben elnevezésű programot. A látogatók megismerkedhettek 
nemzetiségi, valamint évfordulójukat ünneplő tájházakkal és a hozzájuk kapcsolódó közösségekkel, táncegyüttesekkel, dalkö-
rökkel. Bemutatót láthattak az érdeklődők a magyarországi nemzetiségekre jellemző viseletekből, melyeket a látogatók maguk-
ra is ölthettek.
A programok helyszíne a „Felföl-
di mezőváros és Észak-Magyaror-
szág tájegységek” volt, ahol a ti-
szaszederkényi „Villa Scederkyn” 
Tájház az évfordulóhoz kötődő ki-
állítással és eddig megjelent kiad-
ványaival várta az érdeklődőket. A 
10 éves jubileum alkalmából a táj-
ház oklevelet is kapott, melyet Hok 
Csaba önkormányzati képviselő, 
Mátyás Zoltán a Tiszaújvárosi Mű-
velődési Központ és Könyvtár igaz-
gatója és Urbán Anett muzeológus 
vett át Cseri Miklóstól, a Szentend-
rei Skanzen főigazgatójától, Be-
reczki Ibolya főigazgató-helyettes-
től és Hegedűsné Majnár Mártától, 
a Tájházszövetség ügyvezető elnö-
kétől. Az oklevélátadást közös faül-
tetés követte.

12. � Paletta 2020. szeptember 10.

Akusztikus minimálzenekar - egy gitár és egy dobpad.

Szuahéli az anyanyelvük, de minden gye-
rek tud angolul. 

Fotó: Nági Facebook oldal

 Nagy Betti és Nagy Brigitta.

„Nagyon izgalmasan hangzott, hogy 
kimehetek Kenyába azt tanítani a 
gyerekeknek, ami az életem.”

 „Egy hajón, ha odaállítanak, hogy 
énekelj három órát, akkor azt a há-
rom órát végig kell énekelni, minden 
nap.”
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