
Egy nap 
a természetjárókkal

/9. oldal

Vérlovagok

/8. oldal 

Folyamatosan drágulnak az építőanyagok, ami nagy gondot okoz a piacon. Nehéz helyzetbe került a kivitelező, a keres-
kedő és az építtető, felújító is. A problémát a saját bőrünkön érezzük, de ez nem egyedi, magyar sajátosság, sajnos globá-
lis problémával kell szembenéznünk.  Cikkünk a 3. oldalon. 

Az egekben az építőanyagárak

A triatlon napokon is biztonságban 
Pénteken rajtol el a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Napok. A háromnapos esemény-
nek több helyszíne is lesz. A tóparton, a 
játszópark, a városközpontban a szom-
bati előfutamok és a vasárnapi verse-
nyek. A megnyitó és a záróünnepség, az 
esti koncertek a Sportcentrumba köl-
töznek be. Minden helyszínen megerő-
sített szolgálattal lesznek jelen a rend 
őrei, hiszen a jó hangulat és a jó prog-
ramok mellett fő a biztonság. 

- Tiszaújvárosban alapvetően a közbizton-
ság helyzete rendezett. Sajnos az elmúlt 
napokban történt egy-két eset, ami úgy 
gondolom, hogy megzavarta a köznyugal-
mat - nyilatkozta dr. Fülöp György pol-
gármester. - Rendőrkapitány úrral talál-
koztunk és beszámolt az esetről, tájékoz-
tatott bennünket, hogy a gyors rendőri in-
tézkedés következtében, illetve a kamera-
rendszernek köszönhetően sikerült az el-
követőket elfogni. Ez azért is nagyon fon-
tos, mert a hétvégén lesz a triatlon, ami-
kor nemcsak a városlakók lesznek itt, ha-
nem a környező településekről, meg mesz-
szebbről is jönnek ide emberek. Az a leg-
fontosabb, hogy mindenki biztonságban 
érezhesse magát, biztonságban tudhassa a 
hozzátartozóit. Erről is egyeztettünk a ka-
pitány úrral. Azt szeretném bejelenteni, 
hogy túl azon, hogy a polgárőrök, a közte-
rület-felügyelőink ellátják a szolgálatukat, 
a rendőrség megerősített állománnyal fog-
ja végezni a hétvégén a feladatát, a helyi 
rendőrség állományát erősíteni fogja a ké-
szenléti rendőrség is. Azt tudom mondani, 
hogy mi a magunk részéről mindent elkö-

vetünk annak érdekében, hogy a városban 
élő emberek biztonságban, nyugalomban 
tudjanak szórakozni és szurkolni.
- A triatlon hétvége nekünk is az év egyik 
legfontosabb napja - mondta Miskolczi 
István, Tiszaújváros rendőrkapitánya. - 
Megerősített szolgálattal látjuk el felada-
tainkat. A versenynapokon 16 fővel biz-
tosítjuk a lebonyolítást, tehát itt a közle-
kedőkre gondolok. A 3 nap során az es-
ti órákban, illetőleg azokon az eseménye-
ken, amelyek a triatlonhoz köthetők, szin-
tén megerősített szolgálatot biztosítunk. 
Ez azt jelenti, hogy minden este több, 
mint 20 rendőr fog ellátni szolgálatot. Se-
gítségünkre lesznek a Készenléti Rend-
őrség és a megyei rendőr-főkapitányság 
munkatársai is.

- A triatlonklubbal és a triatlonszövetség-
gel egyeztetve arra jutottunk, hogy mi-
vel több országból érkeznek versenyzők, 
ezért a versenyzők biztonságos indulása 
érdekében tesztelést kell végezni – mond-
ta Pap Zsolt alpolgármester. - A tesztelést 
a klub és a szövetség végzi, hiszen nagyon 
fontos, hogy biztonságban legyenek egy-
részt a versenyzők, másrészt a városla-
kók. A hazautazásnál szintén tesztelni kell 
a versenyzőket, mert vannak olyan álla-
mok, ahol kötelezően előírják a hazauta-
záshoz a PCR tesztet. A verseny a meg-
szokottól egy kicsit eltérően zajlik idén, az 
Országos Mentőszolgálat azonban szintén 
felkészült rá, ő fogja továbbra is biztosíta-
ni a rendezvényt.

Strandparti 
koncertekkel

Nem telt meg zsúfolásig, de sokan hűsöltek a hideg vizes me-
dencékben a hétvégi Standnapon. A fürdőben most élőben 
szólt a zene, hiszen kora délutántól több koncertet is szervez-
tek. Bikiniben, fürdőruhában táncolt a közönség Szandi kon-
certjén, de itt volt a Fiesta zenekarból ismert Csordás Tibi 
is. A színpadi programok előtt játékos vetélkedőkkel várták a 
strandolókat a füves területen, a helyes megfejtők a zenei te-
litalálatokért értékes ajándékokkal térhettek haza a szombati, 
programokkal teli nyári Strandnapról. 

Csababácsi
Persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem. 
Ez a „klasszikus” mondás jutott az eszembe, amikor 
meghallottam: augusztus 16-ától nem Hok Csaba lesz a 
Hunyadi iskola intézményvezetője. 
Persze, tudtam, hogy csak az alkalomra vár a NER, hogy 
lapátra tegye Csaba bácsit. Mert így hívja őt a tanulók, a 
szülők nagy része. Akik tisztelik, becsülik, szeretik. A 
pedagógust, az embert. Ahogy ők mondják: Csababácsit. 
Nap mint nap a Hunyadi előtt járva, számtalanszor al-
kalmam volt látni, ahogy a gyerekek körülveszik. Arcu-
kon mosoly, szemükben ragyogás, már-már rajongás. Di-
ákként, pedagógusként, szülőként sok-sok iskolaigazga-
tót ismertem meg. Egyiküket sem övezte ehhez fogható sze-
retet. Tudtam, hogy ez kevés lesz az újabb kinevezéséhez, 
csak nem sejtettem. 
Kevés volt a csaknem négy évtizedes pedagógusi munka 
(gyakorlatilag egy helyen), kevés a három évtizednyi ve-
zetői gyakorlat, tapasztalat is, melyből 10 évet igazgató-
ként tudhat maga mögött. Kevés, hogy két alkalommal is 
90 százalék fölötti támogatottságot kapott a nevelőtestület-
től, az alkalmazottaktól, a diákönkormányzattól, a szü-
lői közösségtől. Akiknek most egy szavuk sincs. Nem is 
lesz. Mert nem lehet. Néhány éve az említett szervezeteket 
(és az önkormányzatot) még a véleményezés jogától is meg-
fosztották. Megágyazva ezzel annak, hogy az iskolák élé-
re minden ellenvetés nélkül azokat helyezzék a hatalom 
képviselői - ott fenn a minisztériumban, vagy még feljebb - 
akiket akarnak, akiket szeretnek. 
Csababácsit nem szeretik odafenn. Őt itt lent szeretik. A 
kollégák, a szülők, s ami mindennél fontosabb - a gyere-
kek.
Csababácsi!
Tudom, hogy fáj a szíved, de már sejtem is, hogy mire ké-
szülsz. 
Folytatni fogod. Hogy miként? 
Gyermekközpontú pedagógusként, emberként, szeretett 
Csababácsiként. 

-efel-
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A biztonságról egyeztettek.



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Tele-
fon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi 
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Mediaworks Hungary Zrt. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai mun-
kák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Makra IMre 
volt TVK-s dolgozó, életének 90. évében elhunyt. 

Temetése 2021. július 16-án, pénteken 11 órakor lesz a sa-
jószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk július 18-án

VásárI József

 halálának 7. évfordulóján. 

Szerettei 

Egyházi hírek 
Római katolikus
Szentmise a szokásos miserendtől eltérően 2021. július 19-
től július 26-ig a következő napokon lesz: július 22. csütör-
tök, július 23. péntek, július 24. szombat 18.00, július 25. va-
sárnap 11.00.  Kérjük, hogy rendszeresen kísérjék figyelem-
mel a hirdetésekben és a honlapunkon a szentmise-időpon-
tok változását.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor vannak szentmisék.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további csa-
ládok jelentkezését várjuk!
A nyári időszakban a plébánián ügyeletet tartunk.  A plébá-
niairoda nyitvatartása: kedd: 9.00-11.00, csütörtök: 15.30-
17.30. Az előtérben kézfertőtlenítés!

Görögkatolikus
Az ifjúsági gyalogos zarándoklat a 22 éven felülieknek Ti-
szaújvárosból indul Máriapócsra. Pénteken 7.00 reggeli is-
tentisztelet Atanáz püspök atyával és a fiatal zarándokokkal. 
A közös imára szeretettel hívjuk és várjuk egyházközségünk 
tagjait is. 
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecser-
nye. Hétköznapokon 17.30 vecsernye. Szent Liturgiát kedden 
és szerdán végzünk 8 órai kezdettel. Hitünk szerint a legtö-
kéletesebb Isten és ember kapcsolat a Szent Liturgián teljese-
dik ki, ahol az Úr testének és vérének misztériumában része-
sülünk, ezért közösségünk minden tagját buzdítjuk a részvé-
telre, az Úr napjának megszentelésére.

Református
Úrnapi istentiszteleteinket a következő rend szerint tartjuk. 
Ezen a héten változás a triatlon napok miatt.
Tiszaújváros
• 2021. július 18-án, vasárnap 9 óra
Tiszaszederkény:
• 2021. július 18-án, vasárnap 10 óra
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A vá-
rosi istentiszteletet élőben is közvetítjük az ismert internetes 
médiafelületeinken (facebook és Youtube).
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot 
július 18-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent István 
út 9-11., tel.: 49/340-052), majd július 19-től (hétfőtől) a Bo-
rostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) lát-
ja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                    Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 8-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19  8-19 8-15

Ok nélkül támadtak az ukránok
Szombaton egy 46 éves tiszaújváro-
si férfire támadt két erősen ittas ukrán 
vendégmunkás a sajószögedi kerékpá-
rúton. Az elkövetők útját állták, bele-
kötöttek és verekedni kezdtek. Egy ar-
ra autózó férfi állt a verekedők közé, 
aki riasztotta a rendőröket is. Volt egy 
másik incidens is, a Belvárosi Söröző 
előtt egy ukrán és egy román férfi ve-
rekedett össze, mindketten ittasak vol-
tak. A részletekről Miskolczi Istvánt, a 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság ve-
zetőjét kérdeztük. 

- Kapitány úr! Lehet már tudni ponto-
sabbat a hétvégi támadásokról, vereke-
désekről?  
- Valóban két garázda jellegű cselek-
mény is történt Tiszaújváros területén, 
az egyik a 35-ös főút mellett a kerékpá-
rúton, ahol két ukrán állampolgár bántal-
mazott egy kerékpárral közlekedő sze-
mélyt, aki súlyos sérüléseket szenvedett. 
A 46 éves tiszaújvárosi férfinak elállták 
az útját, elkezdetek verekedni és eltörték 
az arccsontját a támadók. A két elköve-
tőt előállítottuk, mindketten elismerték a 
bűncselekmény elkövetését. A férfiak Ti-
szaújvárosban dolgoznak a beruházáson, 
erősen ittas állapotban voltak és úgy kö-
vették el a cselekményt. A másik eset a 
Belvárosi Söröző előtt történt, ahol egy 
ukrán és egy román férfi verekedett ösz-
sze, mindketten ittasak voltak. A vereke-
dőket a kollégáik választották szét, az in-
tézkedő rendőrök munkáját a köztéri ka-
merák is segítették, a felvételek alapján 
sikerült azonosítaniuk az elkövetőket. 
- Voltak szemtanúk, akik segítettek a 
kerékpáros sértettnek, ők jelentették 
az esetet a rendőrségnek? 
- Kollégáim már intézkedtek a város-
ban, keresték ezeket a személyeket, és 
ezzel párhuzamosan egy időben jött egy 

bejelentés egy polgári személytől, hogy 
szemtanúja volt egy bántalmazásnak, és 
erre intézkedtünk soron kívül. Az elköve-
tők puszta kézzel támadtak rá a sértettre, 
nem volt náluk semmilyen eszköz. 
- Hogy menekült meg a sértett?
- Akik a 35-ös főúton közlekedtek, ész-
lelték a cselekményt, és ők siettek a sér-
tett segítségére és bejelentették a cselek-
ményt. Kiszálltak a kocsijukból, ők riasz-
tották el a támadókat. Ezúton is szeret-
ném nekik megköszönni a bátor cseleke-
detet, hiszen nekik köszönhetően szalad-
tak el az elkövetők.
- Volt már hasonló eset korábban a vá-
rosban?
- Azt kell mondjam, hogy nem. Az év fo-
lyamán volt néhány külföldivel szemben 
intézkedés, de ez ittas vezetés volt, közúti 
baleset gondatlan okozása, szabálysértési 
értékre elkövetett lopás, illetőleg egy ga-
rázda jellegű cselekmény volt, de az a tá-
bor területén belül volt. 2021-ben össze-
sen 8 ilyen cselekmény volt, amiből 5 it-
tas vezetés.
- Ez a két ukrán férfi hazamegy? Mi 
lesz a sorsuk?
- Ezt nem a mi dolgunk eldönteni, hogy 
haza kell-e menniük vagy nem. Ezt a 
munkáltató fogja eldönteni, most ott van-
nak a táborban, szabadlábon védekezhet-
nek.
- A biztonság mindig fontos volt a vá-
rosban, mit tesz a rendőrség azért, 
hogy ilyen esetek ne fordulhassanak 
elő, hogy továbbra is biztonságban 
érezhessük magunkat az esti órákban 
is a mi  nyugodt kisvárosunkban?  
- Nem egyszerű a kérdés, hozzá kell ten-
ni, hogy itt egy kisvárosnyi férfiember él, 
akik nélkülözik a családjukat. Végképp 
nem szeretném őket felmenteni a cselek-
ményük alól, hiszen nem tehetnek ilyet, 
és egy rendkívül súlyos cselekmény-
ről van szó, de arra szeretnék rávilágíta-

ni, hogy más kulturális környezetből jöt-
tek, feszültségek vannak bennük, alko-
holt fogyasztanak, és sajnos időnként ez 
így realizálódik. Hogy mit teszünk ez-
zel kapcsolatban? Minden hétvégén meg-
erősített szolgálattal látjuk el feladatain-
kat Tiszaújváros területén, ez azt jelenti, 
hogy az önkormányzati támogatás terhé-
re kollégáim csak Tiszaújváros belterüle-
tén fognak ellátni szolgálatot a frekven-
tált szórakozóhelyeken, valamint felvet-
tük a kapcsolatot a fővállalkozóval, illető-
leg az ukrán és az illetékes kapcsolattar-
tóval, őket is tájékoztattuk a történtekről. 
Tervezzük, hogy kimegyünk a munkavál-
lalókhoz is, tartunk nekik egy ismertetést 
arról, hogy ezek a cselekmények hová ve-
zetnek. A lakosság védelme és a biztos-
ság érdekében külön szolgálatot is szer-
vezünk, főleg a hétvégi napokra és lesz 
gyalogos kutyás szolgálat is.

berta

Tiszaújvárosban, a Bethlen Gábor úton 

nem panelprogramos, 3. emeleti, 

35 m2-es ingatlan eladó. Ár: 14 millió Ft. 

Tel: 0670/ 771-9492

Pénz
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliu-
si sorozatunk. A megfejtéseket a hónap 
végén egyben várjuk e-mailben a kroni-
ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 
címre. A júniusi nyertes: Szabó Zoltán, 
nyereménye egy masszázsutalvány. 
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Miskolczi István



Klímát, 
de hová, hogyan?

Hőségriasztás hőségriasztást ért a napokban, ennek hatá-
sára bizonyára többekben felmerült, hogy klímaberende-
zést szereltetnek fel. A családi házas övezetekben (Kertvá-
ros, Szederkény) ez viszonylag egyszerű, a panelrengetegben 
azonban több szabályt is be kell (kellene) tartani.

Lényeges, hogy a klíma felszerelése „nem a saját lakásban” tör-
ténő munkálatnak minősül, mivel a kültéri egységet a közös tu-
lajdonban lévő külső homlokzatra szerelik fel. A törvény sze-
rint a felszerelés előtt ki kell kérni a tulajdonosok hozzájárulá-
sát, és a közvetlenül érintett szomszédoknak - alatta, felette és 
mellette lévő lakásokra vonatkozóan - legalább a 2/3-nak azzal 
egyet kell érteniük. A társasházi törvény értelmében a közös tu-
lajdont érintő építkezés - klímafelszerelés - esetén a közvetle-
nül érintett szomszédok írásbeli nyilatkozata szükséges, és az 
SZMSZ-ben külön meg lehet határozni, hogy milyen feltételek-
kel és melyik falra történő felszerelést engedélyezik, de minden-
képpen be kell kérni egy tervrajzot, hogy például a kondenzvíz 
elvezetését hogyan oldják meg, mert az nem károsíthatja a kö-
zös tulajdonban lévő vakolatot, nem csöpöghet le a falon, vagy 
a járókelőkre. Szükséges bejelenteni azt is, hogy milyen típusú 
klímát szerelnek fel, és az milyen decibellel (hangerő) működik. 
Amennyiben nem volt meg az előzetes jóváhagyás, a szomszé-
dok birtokháborítás miatt akár feljelentést is tehetnek a helyi ön-
kormányzat jegyzőjénél, és kérhetik az eredeti állapot helyreál-
lítását. Építési engedély nem kell a felszereléshez, ha nem jár 
együtt a homlokzat vagy az épület tartószerkezetének megvál-
toztatásával. 
- Nem a klíma használatát kell engedélyeztetni, hanem a külté-
ri egység telepítésének a helyét, valamint a beltéri egység kon-
denzvizének elvezetési módját. Mindezt egy főépítészi konzul-
táció keretében - nyilatkozta Durbák György városi főépítész. 
- Mi elsősorban városképi szempontból vizsgáljuk ezt a város-
központ területén lévő társasházak esetében, az egységes hom-
lokzati megjelenés érdekében. A konzultációhoz - ami szemé-
lyesen vagy elektronikus úton kezdeményezhető - szükség van 
az érintett homlokzatról készült fotóra, a lakás adataira és a la-
kás tulajdonosának elérhetőségére. 
- Az elhelyezéssel kapcsolatban van valamilyen előírás?
- Amennyiben a lakás rendelkezik erkéllyel vagy loggiával, a 
kültéri egységet oda kell telepíteni. Más esetekben, például az 
ablak alatti telepítésnél, a kondenzvizet a lakáson belül kell 
gyűjteni, vagy elvezetni.

f.l.

Hogyan használjuk 
a klímát?

 
A klímaberendezés akkor adja meg a szükséges komfortér-
zetet, ha a kintinél legfeljebb 5-8 foknál állítjuk kevesebbre 
a légtér hőmérsékletét, így elkerülhetjük a megfázást vagy a 
hidegből fakadó levertséget. Fontos, hogy fokozatosan hűt-
sük le a helyiséget.
Kerüljük el a hideg légáramlatot, mivel az már rövid idő alatt 
gondot okozhat izületeinknél. A huzat és a túlhűtött helyi-
ségek ellen vékony pulóverrel, réteges öltözködéssel tudunk 
védekezni. Ha tudjuk, hogy olyan helyre megyünk, ahol fenn 
állnak ezek a veszélyforrások, készüljünk fel előre!
A klímaberendezés működése során nem végez légcserét, 
csak a helyiség levegőjét hűti és keringeti, ezért használata 
mellett a megfelelő mennyiségű, alapos szellőztetés tovább-
ra is fontos. 
A klímaberendezések nem megfelelő vagy túlzásba vitt hasz-
nálata a felsorolt problémák mellett kiszáradást, viszketést 
vagy vérnyomás-ingadozást okozhat. Ráadásul hosszabb tá-
von a hőérzetünkre is negatív hatással lesz, ugyanis nehezeb-
ben tudjuk majd elviselni a nagy meleget. 

Az egekben az építőanyagárak
Folyamatosan drágulnak az építőanya-
gok, ami nagy gondot okoz a piacon. 
Nehéz helyzetbe került a kivitelező, a 
kereskedő és az építtető, felújító is. A 
problémát a saját bőrünkön érezzük, 
de ez nem egyedi, magyar sajátosság, 
sajnos globális problémával kell szem-
benéznünk. 

Persze az otthonteremtési, lakásfelújítási 
támogatások is szerepet játszanak ebben 
a kialakult, lehetetlen helyzetben, hiszen 
mindenki most szeretne építkezni, felújí-
tani az állami támogatásokat kihasznál-
va. Mindemellett hallani lehet sok irány-
ból sokfélét, hogy az USA összeveszett 
Kanadával, így onnan már nem tudnak 
fát szállítani, így aztán Amerika felvásá-
rolja Európa fakészletét, vagy hogy Kína 
ugyanezt teszi a vassal. De az is befolyá-
soló tényező lehet, hogy leégett a német 
BASF ludwigshafeni vegyiüzem, ami 
egész Európát ellátta a vakolóanyag gyár-
tásához szükséges adalékanyaggal. Töb-
bek között ezek magyarázhatják az egek-
ben lévő építőanyagárakat. 
Nehéz helyzetbe került az Ecsedi csa-
lád is. Két hét múlva kezdik a házuk te-
tejének lebontását, cseréjét. Illetve sze-
retnék elkezdeni, viszont mivel még nem 
érkezett meg a kellő mennyiségű fa épí-
tőanyag, nem tudják, hogy el tudják-e 
kezdeni idén.  
- Nem tudom, hogy mikor tudjuk elkez-

deni a felújítást - nyilatkozta lapunknak 
Ecsediné Kovács Ágnes. - Az egyik prob-
léma az, hogy nincs még meg az összes 
faanyagunk, amit rendeltünk és így nem 
merjük elkezdeni a tetőt lebontani. A má-
sik probléma, hogy az egész nyári sza-
badságunkat erre az időszakra ütemez-
tük, bosszantó lesz, ha nem tudunk hoz-
zákezdeni, mert nincs miből, nincs mivel. 
Emellett nagy gondot okoz az is, hogy bár 
megrendeltük és ki is fizettük a faanya-
got, csak egy részét tudták leszállítani, a 
többit viszont nem tudjuk, hogy milyen 
áron kapjuk majd meg.   
- Kiszámíthatatlanság, ez jellemzi ezt 
a helyzetet - nyilatkozta Taskó István, a 
Festék Csodák Kft. ügyvezetője  - A kí-
nálati piacból átléptünk a keresleti piac-
ba, és ez áremelkedéshez vezet. Ehhez 
még hozzájön az áruhiány, illetve az alap-
anyaghiány is. Napi árakkal dolgozunk, 
így nem tudunk árajánlatot sem adni, 
mert mire elkészítjük azt, a vevő pedig el-
dönti, hogy elfogadja-e az ajánlatot, már 
nem is igazak az árak, vagy teszem azt el 
is fogyott a kért termék.
- Melyek azok az építőanyagok, amire 
most a legnagyobb a kereslet?
- Egyértelműen a faanyagot keresik a leg-
többen, és ennek az ára ugrott meg legin-
kább. Sok esetben a vevő csak úgy tud-
ja beszerezni a szükséges mennyiséget, 
hogy négy-öt kereskedőt is felkeres. De 

még így sem garantált, mivel általános hi-
ány van a különböző méretű gerendák-
ból, szarufából vagy tetőlécből. Emellett 
a szálas hőszigetelő anyagokra is akár há-
rom-négy hónapot is várni kell. 
Az építőanyagok átlagosan 15-20 száza-
lékkal kerülnek többe, mint egy évvel ez-
előtt, de van olyan termék, amiért a hiány 
miatt akár száz százalékkal többet kell fi-
zetnie annak, aki építkezésbe, felújításba 
fog. Mindemellett a szakemberek órabére 
is óriásit ugrott az elmúlt időszakban. Egy 
burkolónak például korábban 5000 forint 

volt az órabére, ma már 10-12.000 forin-
tért dolgozik.
- Egyelőre nem is látjuk azt, hogy mi lesz 
ennek a folyamatnak a vége - nyilatkozta 
lapunknak Görzsöny Gábor építészmér-
nök, a Flott-Építő Kft. ügyvezetője. 
- Még csak szenvedő alanyai vagyunk en-
nek az áremelési hullámnak, ami már ja-
nuárban elindult és az építőipar minden 
szegmensét érinti. Mi aránylag szeren-

csés helyzetben vagyunk, mert a folya-
matban lévő beruházásaink már a befe-
jező stádiumnál tartanak, tehát a szerke-
zetépítési és a hőszigetelési munkák elké-
szültek, már csak a burkolások, festések 
vannak hátra. Így tudjuk tartani azokat 
az árakat, amiket a beruházás kezdetekor 
kalkuláltunk. Viszont, ha veszünk példá-
ul egy önkormányzatot, ami korábban pá-
lyázaton nyert egy bizonyos összeget ön-
kormányzati beruházás megvalósítására, 
a kivitelezés megkezdésekor már az el-
nyert összeg a beruházás felére sem ele-
gendő. Azt gondolom, hogy beláthatatlan 
következményei lehetnek ennek a folya-
matnak, mind a magánépítkezők, mind az 
önkormányzatok szempontjából, bármi-
lyen komoly beruházás szempontjából. 
Minden építkezés minimum egy éves, de 
inkább több éves időintervallumba sorol-
ható. A megkezdett vagy a most megkez-
dődő beruházásoknál aránytalan különb-
ségek alakulhatnak ki. Itt nagyon komoly 
összetűzések, jogi viták várhatók, mind a 
megrendelők, mind a kivitelezők szem-
pontjából. Az emelkedő építőanyagárak 
magukkal hozzák az ingatlanárak növe-
kedését is. Egy idő után pedig elfogy a fi-
zetőképes vásárló, ami nagy bajba sodor-
hatja az ágazatot.    
A szakemberek szerint a kialakult hely-
zetre az lehetne az egyik megoldás, ha az 
otthonteremtési és lakásfelújítási támo-
gatások határidejét kitolná az állam lega-
lább egy évvel, így nem torlódnának fel a 
munkálatok, lenne idő beszerezni az épí-
tőanyagokat. Kártérítés lehetősége is fel-
merült már. A Gazdasági Versenyhivatal 
már vizsgálja az építőanyagok drágulá-
sának okait. Amennyiben bebizonyoso-
dik, hogy az építőanyag-kereskedők kar-
telleznek a magasabb árak fenntartásáért 
az érintett kártérítést igényelhet. Ez azon-
ban évekig tartó pereskedéshez vezethet. 

ema 
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Faanyagból van a legkevesebb. Az ára napról-napra változik. 

Görzsöny Gábor

Ecsediné Kovács Ágnes és családja is nehéz helyzetbe került a drága építőanya-
gok miatt. 

Ablak alatti telepítésnél a lakáson belül kell gyűjteni vagy 
elvezetni a kondenzvizet. 



Egzotikus gyakornokok Szamárháton
A Tiszatáj Közalapítvány Szamárháti Láto-
gatóközpontjának vendége volt két külföldi 
ösztöndíjas egyetemista hölgy, akik kéthetes 
nyári gyakorlatukat töltötték. Plai Thaiföld-
ről, Gabriela pedig Brazíliából jött a Debre-
ceni Egyetemre tanulni.

- Egészen pontosan Thaiföld és Brazília melyik 
részéről jöttetek?
Plai: Bangkokban jártam iskolába, de a Phitsa-
nulok nevű tartományban lakok. Régebben egy 
tartománnyal lejjebb, Phichitben éltem. Ezek 
sík, pusztaság kinézetű részei az országnak, 
rizsföldekkel. Thaiföldön sok erdős nemzeti 
park is van, a tigriseknek és az elefántoknak. 
Ezek az elefántok kisebbek, mint az afrikai ele-
fántok. Most volt a hírekben két nappal ezelőtt, 
hogy egy elefánt betört az egyik házba, mert 
valószínűleg sót keresett, és le volt fényképez-
ve, hogy ott áll a konyhában.
Gabriela: Én Brazília északkeleti régiójában la-
kok, Pernambuco állam fővárosa mellett, Olin-
da városban. Az állam fővárosában, Recifeben 
jártam egyetemre, mert nagyon közel van hoz-
zánk. Olinda azt jelenti portugálul, hogy gyö-
nyörű. Volt egy időszak, amikor néhány nap-
ra ez a város volt Brazília fővárosa, egy pol-
gárháborúban, de elvesztettük. Brazíliában na-
gyon sok portugál van, de a déli részen vannak 
sokan Németországból is. A délkeleti részen, 
São Paulo környékén nagyon sok olasz és ázsi-
ai van, az Amazonas mentén pedig még mindig 
élnek bennszülöttek.
- Hol hallottatok a Debreceni Egyetemről?
Plai: Egy egyetemista ismerősömtől hallottam 
Debrecenről, és néhány nappal később egy ok-
tatási expón hallottam, hogy van egy ösztön-
díj a Debreceni Egyetemen, ahová lehet jelent-
kezni. Otthon részmunkaidőben, egy állatkór-
házban dolgoztam, de mást akartam csinálni. 
Olyan lehetőségeket kerestem, hogy külföldön 
tanulhassak. Mindenképpen Európába akartam 
jönni, ez volt a legfontosabb nekem, és olyan 
ösztöndíjat kerestem, ahol kifizetik a tanulmá-

nyaimat, és majdnem minden költségemet.
Gabriela: Van egy ismerősöm, aki Budapest-
re került egy ösztöndíjjal, és láttam a fényké-
peket, amiket Budapestről készített. Írtam ne-
ki, hogy mit csinál ott, és hogy én is oda akarok 
menni. Elmondta, hogyan működik ez a prog-
ram, utánanéztem a legjobb itteni egyetemek-
nek, és Debrecent találtam a legmegfelelőbb-
nek, ami a mi szakmánkban a legjobb, ezért je-
lentkeztem ide. Miközben nézegettem az egye-
temeket, egyre jobban megtetszett az ország, 
főleg az, hogy ennyire ragaszkodtok a hagyo-
mányaitokhoz.
- Amikor végeztek az egyetemen, magyar dip-
lomát fogtok kapni. Ezt elfogadják az országo-
tokban?
Gabriela: Igen. Viszont érdekes, hogy fordítva 
nem működik. Én állatorvos vagyok, Brazíliá-
ban végeztem, de itt nem praktizálhatok állat-
orvosként. A magyarok nem fogadják el a bra-
zil diplomát. De otthon el fogják fogadni. Per-
sze át kell menni egy kis bürokrácián, le kell 
majd fordíttatnom a papírokat.
Plai: Nekem is elfogadják Thaiföldön, de én 
igaziból nem akarok még visszamenni, hanem 
világot akarok látni. Ha lehet, akkor másik ösz-
töndíjat is keresni, vagy itt Európában munkát 
találni.
- Hogy érzitek magatokat Magyarországon?
Gabriela: Brazíliához képest a magyar életszín-
vonal nagyon jó.
Plai: Debrecen körül annyira kényelmes min-
den, mindent megtalálunk. Körbe szoktuk bi-
ciklizni a környéket, vagy villamossal körbe-
megyünk, lemegyünk a piacra. Minden köny-
nyen megtalálható.
- Hogy tájékozódtok Debrecenben, beszélnek 
az emberek angolul?
Gabriela: Nagyon nehéz olyan embert találni, 
aki beszél angolul, úgyhogy a Google Fordí-
tót szoktuk használni. De néha belefutunk vala-
kibe, aki beszél angolul. Nekünk egy évet kel-
lett magyarul tanulni, ezt kinyitott néhány aj-
tót, mert legalább el tudjuk kezdeni magyarul 
a beszélgetést, aztán amikor válaszolnak, akkor 
jövünk rá, hogy nem értünk semmit. De azt hi-
szem, az emberek akkor sokkal nyitottabbak, 
ha megpróbálunk először magyarul beszélni.
Plai: A számokat szerencsére ismerjük, mert a 
boltban az fontos, meg a piacon. De az egyete-
men beszélnek angolul, úgyhogy, ha van vala-
mi kérdésünk, akkor megkérdezzük a profesz-
szorunkat, vagy a mentorainkat. Vannak men-
torok, akik segítenek szállást találni meg ilyes-
mi, és ők segítenek.
- Mindent megtaláltok, amire szükségetek van, 
vagy hiányzik valami otthonról?
Gabriela: A trópusi gyümölcsök hiányoznak. 
Maracuját például nagyon nehéz itt találni.
Plai: Nekem a thai konyha hiányzik. Mi sok-
kal fűszeresebben eszünk, mindennek fűsze-
resnek kell lennie, nagyon szeretjük a fűszeres 
ételeket. Azt szoktam csinálni, hogy felmegyek 
Pestre a thai boltba, megveszek mindenféle fű-

szert. Ezeket Debrecenben berakom a hűtőbe, 
és mindenbe teszek belőlük.
- Szoktak szervezni magyar programokat kül-
földi diákoknak, ahol bemutatják a magyar kul-
túrát, magyar ételeket?
Gabriela: Nem a legjobb időszakban vagyunk 
itt, ezzel a koviddal, legtöbbször be vagyunk 
zárkózva a szobánkba. Van magyaróránk, és a 
professzorunk próbál bemutatni ételeket és a 
kultúrát is, elvitt már minket néhány helyre. De 
a járvány miatt nem nagyon tudtunk kimenni, 
amióta itt vagyunk.
- A pálinkát kipróbáltátok?
Gabriela: Igen, nekem ízlett, csak nagyon 
erős. Meg attól függ, hogy miből van, milyen 
ízű, mert hát annyiféle gyümölcsből lehet csi-
nálni. Kipróbáltam a házi pálinkát is, az is jó 
volt. Erős volt, de olyasmi volt, mintha gyü-
mölcsszörp lett volna.
Plai: Vettem egy kis üveg gyümölcspálinkát, 
de nagyon erős volt. Nekünk Thaiföldön van 
valami hasonló, rizspálinka, de azt sem szok-
tam inni. Nem bírom a szagát, nagyon erős már 
a szaga is.
- Mit gondoltok a magyar ételekről?
Gabriela: Nekem ízlenek. Ettünk paprikás 
krumplit a múlt héten, aztán ettem lángost, pa-
lacsintát, és rengetegféle levest. Ma gulyásle-
vest fogunk enni.
Plai: Én is leginkább ugyanezeket próbáltam, 
de szeretem a süteményeiteket is, főleg a ka-
kaós csigát és a pogácsát. Úgy gondolom, na-
gyon fontos, hogy az ember kipróbálja a he-
lyi ételeket, mert az nagyon sokat elmond az 
országról, a kultúráról, és a hagyományokról. 
Szerintem fontos ezeket az ételeket hagyomá-
nyosan elkészítve megkóstolni. Ezért van az, 
hogy csak most eszek majd először gulyásle-
vest, mert itt, a tanyán hagyományos módon 
készítik el. Holnap pörköltet fogunk enni. Ja, 
és a debreceni kolbászt se felejtsük el!
- Volt időtök utazgatni Magyarországon?

Plai: Lillafüreden jártunk, megnéztük a kas-
télyt, mert az nincs messze innen. Majd próbá-
lunk többet utazni a nyári gyakorlat után, most 
végre már ki tudunk jönni a szobából. Van oltá-
si kártyánk, úgyhogy végre mehetünk szétnéz-
ni.
- Mivel foglalkoztok  Kesznyétenben, hogy te-
lik egy napotok?
Gabriela: Nem egy megszokott rutinban va-
gyunk, hanem mindig történik valami. Amit 
hoz a nap, azt csináljuk. Az első napunkon né-
hány növendék szürkemarha áttörte a kerítést, 
vagy húszan kijöttek a karámból, úgyhogy el 
kellett értük menni, és visszaterelni őket. Elő-
ször kocsival próbáltuk visszaterelni őket, de 
nem sikerült, hívni kellett az egyik gulyást, 
mert kellett terelőkutya. Másnap az egyik ter-
mészetvédelmi őr kivitt minket területre, és 
meghallotta egy nagyon védett madár, a ha-
ris hangját. Itt meg kellett jelölni ezt a terüle-
tet száz méteres körzetben, hogy oda ne men-
jenek majd kaszálni. Tegnap pedig ökröket vá-
logattunk szét, mert nyolcat közülük elvittek a 
vágóhídra, ki kellett válogatni a megjelölt nyol-
cat a többi közül. Ma reggel pedig kimentünk a 
háromszáz marhával, a gulyással, és a kutyák-
kal a legelőre, onnan éppen most értünk vissza. 
Nagyon szeretjük a kutyákat, mert sokat segí-
tenek.
- Nálatok is ilyen nagy szúnyogok vannak, mint 
nálunk?
Plai: Thaiföldön maláriaszúnyogok vannak, 
azok nem olyan nagyok, mint az itteniek, de 
terjesztik a betegséget.
Gabriela: Brazíliában is sok szúnyog van, és 
ahogy két éve hallani lehetett, most nagyon el-
terjesztették a Zika-vírust, de vannak olyanok 
is, amik chikungunya-lázat, meg hasonlókat 
terjesztenek. Itt az a jó, hogy a szúnyogok csak 
zavarják az embereket, de más országokban ve-
szélyesek is.

Surányi P. Balázs
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„Úgy gondolom nagyon fontos, hogy 

az ember kipróbálja a helyi ételeket, 

mert az nagyon sokat elmond az or-

szágról, a kultúráról, és a hagyomá-

nyokról.”

Plai

Gulyásromantika tengerentúliaknak.

Két hét tanulmányúton. 

A lányok örömmel beszéltek a tapasztalataikról. 



Európa triatlon fővárosa a hétvégén: Tiszaújváros 
A tavalyi pandémiás esztendőt leszámítva 1997-től minden 
évben rendeztek nemzetközi triatlon versenyt Tiszaújváros-
ban. Nem lesz ez másként idén sem, július 16-18. között jön-
nek a Tiszaújvárosi Triatlon Napok felnőtt és junior Euró-
pa-kupával, valamint több más sport- és kulturális prog-
rammal. 

A mindenki számára rendkívül megterhelő járványhelyzet után 
óriási dolog, hogy hétvégén ismét lehet triatlonos fesztivál Ti-
szaújvárosban. Színvonalas eseményekkel, sport- és kulturális 
programokkal várják az érdeklődőket.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub által megrendezendő eseményso-
rozat fővédnökségét Renato Bertrandi, az Európai Triatlon Szö-
vetség elnöke, dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős ál-
lamtitkára, dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere, dr. 
Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Marton 
Zsombor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója és Kindl Gá-
bor, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke vállalta el.

A városközpontban 
és a Sportcentrumban

A Tiszaújvárosi Triatlon Napok hivatalos megnyitóját - a még 
köztünk levő Covid-19 járvány miatt a résztvevők és érdeklő-
dők egészségének megóvása érdekében - július 16-án, pénte-
ken, 20:00 órától tartják a Tiszaújvárosi Sportcentrumban, ahol 
a koncertek is lesznek. A koncerteken (Magna Cum Laude, Tóth 
Andi, The Beebers, Pál Dénes, Hooligans) a részvétel ingyenes, 
ám a jelenleg érvényben lévő jogszabályok értelmében csak vé-
dettségi igazolvánnyal, vagy a védettséget igazoló applikáció-
val látogathatók.
A nemzetközi sportversenyek, illetve a hagyományos Magyar 
Utánpótlás Gála ezúttal is a városközpontban, a Dísztónál és a 
környező utcákon zajlanak majd. A felnőtt és junior Európa-ku-
pa futamokra olyan hatalmas az érdeklődés, hogy a szervezők-
nek szinte minden kategóriában 3-3 előfutamot kell indítaniuk.  
Figyelemre méltó, hogy a sportág „nagyágyúi” közül a britek, 
olaszok, franciák, németek is népes küldöttséggel vesznek részt 
az eseményen. A versenyek nyílt jellegéből adódóan amerikai, 
ausztrál, chilei, fülöp-szigeteki, kanadai és mexikói sportolók is 
ott lesznek a rajtnál. 
Az elit kategóriás férfiak rajtlistáján - a világranglistás helyezé-
sek alapján - az első öt között három magyart jegyeznek. Első-
ként a hazai pályán versenyző Lehmann Csongor (73.), máso-
dikként Dévay Márk (80.), negyedikként pedig a riói olimpia 
20. helyezettje, Faldum Gábor (83.) szerepel a rangsorolt spor-
tolók élmezőnyében. Rajtuk kívül persze jó néhányan pályáznak 
dobogó közeli helyezésre. A további hét magyar között ott lesz  
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub három kiválósága, Lehmann Ben-
ce, Sinkó-Uribe Aurél és Sinkó-Uribe Ábel is. (Lehmann Cson-
gor és Sinkó-Uribe Ábel az 1., Sinkó-Uribe Aurél a 2., míg Le-
hmann Bence a 3. előfutamba kapott besorolást.)
A női elit mezőnyben a világranglistás pozíciók alapján nem ál-
lunk ilyen jól. Itt az ausztrál Natalie Coveorde (27.), a brit Brett 
Potter (33.) és az osztrák Sara Vilic (71.) számíthat a legna-
gyobb favoritnak. A nyolc magyar hölgy egyike lesz Putnóczki 
Dorka, a házigazdák kedvence, aki az 1. előfutam indulójaként 
könnyen kellemes meglepetést okozhat.
A szintén nagyon sűrű junior mezőnyben a Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub színeiben Bóna Kinga, Berencsi Lili, Lehmann Sára, 
illetve Kovács Gyula és Vágási Zoltán próbálja felvenni mind 
sikeresebben a harcot a többiekkel.
A junior előfutamok sorát szombaton 12:00 órakor a hölgyek 
kezdik meg, majd 12:30-kor belevágnak a férfiak is. 10 percen-
ként jönnek a további rajtok. A sprint távot (750 m úszás, 20 km 
kerékpározás, 5 km futás) teljesítő felnőttek 14:45-kor kezdik 
meg a csatákat. Az előfutamok célja: helyezés, vagy legjobb idő 
alapján bejutni a vasárnapi, 30 főt számláló döntőbe.

Nyitány az utánpótlással

A vasárnap 9 órakor kezdődő „nagyüzem” nyitányát a Magyar 
Utánpótlás Gála jelenti. A hazai ranglista legjobb 16-16 helye-
zettjei közül a gyermek korcsoport képviselőire 250 m úszás, 
7,5 km kerékpározás és 2,4 km futás vár, míg a serdülők az 500 
m-es, 12,5 km-es és 3,6 km-es távokat teljesítik. A juniorok 
ugyanezt teljesítik majd a fináléban. 
Az elit Európa-kupa döntősei megismétlik az előfutamokon ma-
guk mögött hagyott sprint távot, azaz 750 métert úsznak (3 kör), 
20 kilométert kerékpároznak (8 kör) és 5 kilométert futnak (4 
kör).
A junior Ek női döntője vasárnap 11:45-kor, a férfi fináléja pedig 
12:45-kor kezdődik. A felnőtt Európa-kupán a női döntő kezdési 
időpontja 14:45, míg a férfiak 16.15 órakor kezdenek. 

Virtuális futóverseny 
az Ifjúsági parkban

A szabadidősport, ezen belül a futás szerelmesei ezúttal nem a 
klasszikus formában adhatnak számot tudásukról. Az INNO-
COMP Virtuális Futóversenyen, július 16-án, pénteken, 10:00-
19:00 óra között, mindenki a saját maga által választott időpontban 
teljesítheti a kiválasztott távot, melyet chip rögzít. Jelentkezés 
az Ifjúsági parkban 10 órától. Nevezési díj nincs. A választható 
távok 2 kör = 1,6 km, vagy 6 kör = 4,8 km. Az időméréshez és 
a körszámláláshoz szükséges chip kauciója 1000 Ft, melyet a 
verseny végén, a chip leadásakor visszafizetnek. Minden célba 
érkező - a 4,8 km-t teljesítők kétszer akkora eséllyel - részt vesz 
a Tiszaújvárosi Triatlon Napok ajándéksorsolásán.

Turista triatlon különdíjakkal

A hagyományos Tiszaújvárosi Turista Triatlon elnevezésű kom-
binált teljesítménytúrát július 17-én, szombaton rendezik meg 
a Tisza-parti városrészben, a Tiszavirág úton található csónak-
háznál. A 2-4 tagú csapatokra 10 km gyalogtúra, 7 km evezés, 
25 km kerékpározás vár. A rajtnál, melyre 8:00-10:00 óra kö-

zött lesz lehetőség, minden csapat térképet és útvonalleírást kap. 
Túrakenut, evezőt, mentőmellényt a rendezők biztosítanak, ke-
rékpárról minden résztvevő maga gondoskodik. Aki fél a vízen, 
kiválthatja az evezést gyaloglással. Emléklapot és kitűzőt kap 
minden résztvevő, aki a 7 órás szintidő alatt teljesíti a távokat. 
Oklevelet és különdíjat vehet át a legidősebb hölgy és úr, a leg-
fiatalabb leány és fiú, valamint a leggyorsabb csapat minden tag-
ja. Minden teljesítő részt vesz a Tiszaújvárosi Triatlon Napok 
ajándéksorsolásán.
Idén is lesz játszóház. Az utóbbi években kivétel nélkül nagy 
népszerűségnek örvendő Gyermek Játszóház a COOP Áruház 
parkolójában és annak környékén, a parkban idén is várja a ki-
csiket és szüleiket. Nyitvatartás: július 16-án, pénteken, július 
17-én, szombaton és július 18-án, vasárnap 10:00-20:00 óra kö-
zött. Az 500 Ft-os napijegyet a helyszínen lehet megvásárolni. A 
játszóház védettségi igazolvány nélkül vehető igénybe.

SZIS

2021. július 15. Aktuális � 5.

Már áll a színpad a Sportcentrumban. Elsőként a Magna Cum Laude lép fel itt, péntek este.

Ismét lesz játszópark. A turista triatlon indulóira 10 km gyaloglás, 7 km evezés és 25 km kerékpározás vár. 

A futás szerelmesei az Ifjúsági parkban hódolhatnak szen-
vedélyüknek. 



Sokféle diákmunka a nyári szünetben
A nyár eljövetele a fiatalok számára nem 
csupán a pihenést, kikapcsolódást jelenti, 
sokan munkával töltik a szünidőt. Tiszaúj-
város önkormányzata idén is lehetőséget ad 
a fiatalok számára nyári munkavégzésre. 
Rengeteg az érdeklődő diák, akik egy előze-
tes eligazítást követően, július 12-én kezdték 
meg a munkát.

- Nagyon örülünk, hogy ilyen sok fiatal jelent-
kezett, illetve annak is, hogy ezáltal bepillan-
tást nyerhetnek az önkormányzati érdekszférá-
ba - mondta dr. Fülöp György polgármester, aki 
július 12-én köszöntötte a diákokat. - Az, hogy 
Tiszaújváros ilyen szép, élhető, és ilyen büsz-
kék lehetünk rá, annak köszönhető, hogy a ti-
szaújvárosi cégek, intézmények nagyon magas 
színvonalon végzik a munkájukat. Most lehető-

ségetek nyílik egy kicsi belelátni ennek a mun-
kának a mindennapjaiba.
A 61 diák több intézményben dolgozik szerte 
a városban. A foglalkoztatás július 30-ig tart, a 
munkaidő napi 6 óra, a fizetség pedig a mini-
málbér időarányos hányadát teszi ki.
- Én már korábban is vállaltam diákmunkát - 
mesélte Makrányi Kata, aki a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központban tevékenyke-
dik. - Tavaly ugyanide kerültem, előtte pedig a 
Derkovits Művelődési Központban dolgoztam. 
Számomra különösen hasznos ez a fajta diák-
munka, mert pénzügy és számvitelt tanulok az 
egyetemen, itt pedig végre nemcsak az elméle-
tet tanulom, hanem a gyakorlatba is belelátha-
tok egy kicsit. A későbbiekben, akár felnőttként 
is el tudnám képzelni, hogy az önkormányzati 
érdekszférában helyezkedjek el.
- Nekem is nagyon tetszik, sokkal közelebb áll 

hozzám ez a fajta diákmunka, mint a korábbi-
ak, ahol dolgoztam. Az iratok kontírozását el-
lenőrizzük, például, hogy helyesen van-e ráír-
va a dátum és a hely a dokumentumokra, illet-
ve, hogy van-e rajtuk aláírás - tette hozzá Se-
be Anett, aki szintén a TIK-nél tevékenykedik. 
- Ezelőtt más típusú munkákat vállaltam, de ez 
sokkal közelebb áll hozzám. Nagyon szívesen 
vagyok emberek között, és élvezem ezt a mun-
kát, még akkor is, ha az egyetem után nem fel-
tétlenül ilyen munkakörben tervezem az elhe-
lyezkedést.
Persze rengeteg lehetőség akad azok számára 
is, akik nem papírmunkát szeretnének végezni. 
Sugár Anettet az óvodaudvaron kérdeztem fel-
adatairól.
- Én most vállaltam először munkát, de na-
gyon tetszik - mondta. - Tökéletes nyári időtöl-
tés. Szerintem sokkal jobb, mint otthon ülni, a 
gyerekek is nagyon aranyosak és az óvónénik 
is nagyon segítőkészek.
2021 nyarán 6 diák dolgozik a Tiszaújvárosi 
Napközi Otthonos Óvodában, különböző mun-
kakörökben.
- Kétféle tevékenységbe tudjuk bevonni a diá-
kokat - mondta Micskiné Bodó Erzsébet óvo-
da vezető. - Az egyik az irodai kisegítő tevé-
kenység, amely során elsősorban a következő 
nevelési évre vonatkozó nyomtatványokat ké-
szítik elő, fénymásolást, szkennelést, iratmeg-
semmisítést végeznek. Emellett bekapcsolód-
nak a dajkai kisegítő tevékenységbe és a gye-
rekek ellátásába is.
Az óvoda remek lehetőség azok számára, akik 
szeretnek gyerekek közelében dolgozni, általá-
ban lányokat választanak erre a feladatra.
- Örülök, hogy az óvodába osztottak be - me-
sélte a szintén oviban dolgozó Remeczki Pet-
ra. - Reggelente takarítunk egy kicsit az udva-
ron, aztán a gyerekekre felügyelünk és játszunk 
velük. Segítünk az ebédelésnél és az öltöztetés-

ben is. Őszintén ajánlom a diákmunkát minden 
velem egykorúnak, szerintem nagyon jó bele-
látni egy kicsit, hogy milyen is dolgozni.
A TIK és az óvoda mellett még számos helyen 
dolgoznak a fiatalok. A Sportcentrumban több-
féle feladatot is ellátnak a szabadban és a ter-
mekben egyaránt.
- Ma főként takarítottunk, én például sepreget-
tem és ablakot pucoltam - mondta Tóth Eszter, 
aki idén vállalt először nyári diákmunkát. 
- Nagyon jó tapasztalatszerzésnek gondolom, 
és azért ez a kis zsebpénz is jól jön persze. Én 
a jogosítványomra gyűjtök - tette hozzá moso-
lyogva. - Szerintem nagyon jó érzés hasznosan 
tölteni el a szünidőt, szóval én mindenkit ar-
ra buzdítok, hogy bátran vállaljon diákmunkát.

Kelemen Alíz

Átadták az új labort

2,4 milliárd forintból valósult meg a MOL 
Petrolkémia Zrt. új laborkomplexumának 
kialakítása. Az ünnepélyes átadót kedden 
tartották. 

Három labor költözött most össze a legmoder-
nebb környezetbe, új berendezések közé. Itt 
elemzik a termelőüzemek mintáit, és itt zajlik 
a vállalat valamennyi termékének minőségel-
lenőrzése. A poliol projekt során felépülő üze-
mek termékeinek minőségét is itt ellenőrzik 
majd. Száz ember dolgozik jelenleg a labor-
ban, nap mint nap ezer mintát vizsgálnak meg. 
Alapanyagot, gyártásközi és késztermékeket. 
- Egy új, modern épületbe költözhettünk be 
- mondta az átadó ünnepségen Vigh Ervin, a 
MOL Petrolkémia Zrt. minőségbiztosítási ve-
zetője. - Mind az eszközpark, mind a munka-
körülmények kiválóak ahhoz, hogy nap mint 
nap minőségi munkát végezzünk itt. Fontosnak 
tartjuk a kollégák egészségvédelmét, az új la-
borépületben egy folyamatos légcserét és friss 
levegő utánpótlást biztosító teljesen automati-

zált légtechnikai rendszert építettünk ki. A la-
borépület kialakításával párhuzamosan felül-
vizsgáltuk a belső működésünket, folyamatain-
kat és egy új modellt hoztunk létre. Centrali-
záltuk a különböző helyeken található laboro-
kat, nagyobb rugalmasságot vittünk a belső na-
pi működésbe. 
Marton Zsombor, a MOL Petrolkémia Zrt. ve-
zérigazgatója kiemelte, hogy a beruházás nem 
csak azért jelentős, mert a korábban három kü-
lönböző telephelyen dolgozó kollégák most 
már egy helyen dolgoznak. 
- Az újonnan épülő poliol gyárhoz kapcsolódó 
minőségellenőrzési feladatok is ebben az épü-
letben fognak megvalósulni - mondta Marton 
Zsombor. - Ez egy nagyon fontos lépés ahhoz, 
hogy egy évvel a gyár indulása előtt biztosít-
suk ezt a tudást, és hogy a kollégák a megfele-
lő eszközökön el tudjanak kezdeni tréningezni. 
Mire odajutunk, hogy a gyár elindul, minden-
ki tudja majd, hogy mit kell tenni azért, hogy 
a termék a lehető legjobb minőségben készül-
jön el. 

Fodor Petra

A Tisza TV műsora 

Július 15., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

HétHatár: Elkapták a támadókat - MPK laboravató - Egekben az építőanyagárak - Zöld kártyá-
val külföldre - Diákmunka - Életmentő app - Hotel a Tisza-parton - Foci

Hétről-Hétre: A triatlonon is biztonságban - Vezetőváltás az óvoda élén - Vérlovagok - Gyere-
kek a rally cross-ban - Kállay Bori - Túráztunk a természetjárókkal 

Július 16., péntek
18:00 B4 Híradó 

 
19:00 TRIATLON TV 

Élőben a Sportcentrumból az ünnepélyes megnyitóról és a Magna Cum Laude koncertről

Július 18.,vasárnap
20:00 TRIATLON TV 

Élő közvetítés a Sportcentrumból a triatlonnapok zárásáról, 
a Pál Dénes és Hooligans koncertről.

Eseményösszefoglaló

Július 21., szerda
18:00 BODZASZÖRP

Üdítő nyári koktél 
Vendégeink: Lehmanné Barna Nikolett, Békéné László Márta, Benőcsné Palugyai Mariann

6. � Munka 2021. július 15.

Tóth Eszter sepregetéssel kezdte a napot.

Minden adott a minőségi munkavégzéshez. 

Sugár Anett és Remeczki Petra jól érzi magát az óvodában. 



Felszabadult hangulatú érettségi bankett
Nehéz időszakon vannak túl az idén érett-
ségizett diákok. A középiskolai éveket lezá-
ró vizsga minden ember életében óriási mér-
földkövet jelent, ebben az évben pedig több 
akadály is megnehezítette a diákok helyze-
tét. A tanulók így is állták a sarat, bőven volt 
tehát mit ünnepelni a vizsgákat lezáró ban-
ketten.

Június 30-án rendezte meg érettségi bankett-
jét az Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégium a Laza Pláza Klubházban. A 
végzős diákok végre fellélegezhettek, egy meg-
próbáltatásokkal teli, igen nagy kihívást jelentő 
időszak végét jelentette az ünnepség.
- Azt hiszem, mindenki nevében mondhatom, 
hogy rettentő nehéz időszakot hagyunk most 
magunk mögött. A mi évfolyamunk a tavalyi 
évben 3 és fél hónapot, az idei tanévben 6 hó-
napot töltött online oktatásban - mesélte a Deb-

receni Egyetemre készülő Rácz Katalin. - Vol-
tak olyan óráink, melyeknél a megszokotthoz 
hasonló módon zajlott a tanítás, a legtöbb tan-
tárgyat illetően viszont nagyon hiányzott a sze-
mélyes jelenlét. Nehéz volt rávennem magam a 
rendszeres tanulásra, de muszáj volt.
Bár néhányan talán fellélegeztek a hír hallatán, 
sokak helyzetét a szóbeli vizsgák elmaradása 
sem könnyítette meg.
 - Engem nagyon megviselt, amikor hosszú vá-
rakozás után kiderült, hogy mégis elmaradnak 
a szóbelik - folytatta Katalin. - Én szóban min-
dig is jobb voltam, mint írásban, és sajnos való-
színűleg több embernek is a szóbeli plusz szá-
zalékai hiányoznak majd a sikeres felvételi-
hez. Emelten érettségiztem biológiából és ké-
miából, amikből nagyon jól jött volna minden 
plusz pont.
A legtöbben hasonlóan vélekednek az elmaradt 
szóbeli okozta hiányzó pontokról.
- Voltak tantárgyak, amiknek féltem volna a 

szóbeli részétől, viszont például magyarból és 
matematikából sokat segített volna a pontja-
imon - mondta Kapczár Botond, idén végzett 
12. M osztályos tanuló. - Persze jó érzés volt 
már májusban letudni az egészet, de sajnáltam, 
hogy több szóbeli elméletét is megtanultam, 
amit aztán nem tudtam hasznosítani, mert el-
maradtak a vizsgák.
A nehézségek ellenére nagy ünneplés volt az 
érettségit lezáró banketten. Sokak szerint az el-
múlt évek talán legjobb hangulatú ünnepsége 
volt.
- Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az 
osztályfőnököknek és minden szervezőnek, 
hogy megvalósulhatott ez a csodás esemény - 
mondta Katalin elérzékenyülve. - A mi évfo-
lyamunknak nem adatott meg, hogy az utolsó 
évünk normális keretek között telhessen. Ren-
geteg esemény maradt el a vírus miatt, mint pél-
dául a szalagavató és a bolondballagás, amikért 
még most is fáj a szívünk. Rettenetesen jó ér-
zés volt újra együtt lenni az osztálytársaink kö-

rében; beszélgetni, nosztalgiázni, nevetni, tán-
colni. Úgy gondolom, sikerült kihozni a maxi-
mumot ebből a rendezvényből, és valamennyi-
re kárpótolta az elmaradt ünnepségek hiányát.
- Az érettségi okozta stressz után valódi felsza-
badulás volt ez a bankett - tette hozzá Besenyei 
Tímea Bella. - Bár sosem kapjuk vissza, amit a 
digitális oktatás elvett tőlünk, most végre tény-
leg megünnepelhettük az elmúlt tanévet.
A fergeteges hangulat és az együtt töltött idő 
nem csak a diákoknak okozott örömet.
- Mi, végzős osztályfőnökök nagyon örültünk, 
hogy lehetőség nyílt az egész évfolyam számá-
ra közös bankettet rendezni. Egy ilyen nehéz 
év végén, azt gondolom, mindenkinek jólesett, 
hogy újra együtt lehettünk és lezárhattuk az el-
múlt 4-5-6 évet - mondta Lőrincz Gabriella, a 
12. M osztályfőnöke. - Úgy éreztem, hogy a di-
ákok minden eddiginél jobban tudták értékelni 
a lehetőséget és az utóbbi évek legjobb hangu-
latú bankettjén ünnepelhettünk.

Kelemen Alíz

Gimnasztrádás fellépés 
és táborozás

A Tiszaújvárosi Gimnasztráda július 2-án a Ti-
szavasvári Olimpiai Baráti Kör 5 éves ünne-
pi emléktalálkozójára kapott meghívást a Ta-
lálkozások Házába, ahol egy 20 perces műsor-
ral színesíthették a gálaestet, majd egy állófo-
gadásra invitáltak bennünket. Ezúton szeret-
nénk megköszönni a szervezőknek ezt a szín-
vonalas gálaestet, ahol a lányok a bemutató 
után az olimpikonok társaságában tölthettek el 
egy délutánt. A csoporttal legközelebb augusz-
tus 7-én a tiszaújvárosi Hal a placcon kulturá-
lis és gasztronómiai fesztiválon találkozhatnak 
az érdeklődők. 

*
A Tiszaújvárosi Gimnasztráda ifi csoportja jú-
lius 5-10. között Bogácson, az Angyalok Háza 
táborhelyen tartott felkészítő tréninget, melyen 
26 sportoló vett részt. A napi 3 edzés alatt akro-

batikai elemeket és új koreográfiákat sajátítot-
tak el, melyek egy részét augusztus 7-én a Hal 
a placcon kulturális és gasztronómiai fesztivá-
lon láthatják az érdeklődök. A sok edzés mel-
lett jutott idő szórakozásra is. Strandolás, vi-
dámpark, nosztalgia vonatozás, tábortűznél pil-
lecukor sütés is volt a programok között. A csa-
patépítésre külön hangsúlyt fektettek az edzők, 
hisz ezek segítenek még jobban egymásra han-
golódni. Képzeljünk el egy csapatot, ahol min-
denki motivált, mosolygós, és gördülékenyen 
folyik a munka. Na, a miénk pont ilyen! Ezáltal 
még erősebbek lettünk. Az edzők nagyon büsz-
kék a lányok tábori teljesítményére, és remény-
nyel telve várják a következő alkalmat azon a 
csodás helyen.

Madár Éva vezetőedző

Többszörös megtiszteltetés érte nemrég a Ti-
szaújvárosi Nyugdíjas Egyesület TVK Petrol-
kémia Nyugdíjas Klubját.
Először akkor, amikor Huszár Andor volt ve-
zérigazgató úr halálának 30. évfordulójára em-
lékeztünk. A szervezés során a szokásos meghí-
vók - a Polgármester Hivatal, a MOL Petrolké-
mia Zrt., és érdekképviselete - kiküldésekor a 
családtagokat is megkerestük. (Az előző évben 
csak szűk körű, „csendes” megemlékezés volt.) 
Június 22-én a rendhagyó jubileumi eseményen 
a napi programokat átszervezve Marton Zsom-
bor vezérigazgató úr, dr. Fülöp György polgár-
mester úr, valamint Huszár Andor gyermekei, 
unokája is megjelentek és koszorút helyeztek el 
a MOL Petrolkémia Zrt. irodaházának falán lé-
vő emléktáblára. A rendhagyó ünnepségen egy-
kori kollégák, klubtársaink - Csorvási Imréné 
és Kiss László - idézték fel a múltat, hogy mi-
lyen kivételes vezető és ember is volt Huszár 

Andor. A megemlékezés az egykori lakóházá-
nál, a Béke út 9. szám alatt is megtörtént.
A következő megtiszteltetés az ünnepség utáni 
közvetlen beszélgetésen ért bennünket, amikor  
a jelenlévő klubtagok meghívást kaptak Mar-
ton Zsombor vezérigazgató úrtól a poliol pro-
jekt területének megtekintésére. 
Örömmel fogadtuk el ezt a gesztust. A terüle-
tet autóbuszból nézhettük meg a szigorú mun-
kavédelmi protokoll miatt. A csapatot Marton 
Zsombor, valamint Szűcs György Downstream 
Stratégiai Projektek és Beruházás igazgató kí-
sérte, és adott szóbeli tájékoztatást a látottak-
ról. Mi, a jelenlévők - a valamikori „aktív dol-
gozók” - őszinte csodálattal néztük a hatalmas 
építkezést, hogy milyen is lesz a térség egyik új 
büszkesége. 
Igazán kivételes nap volt számunkra. Köszön-
jük, hogy ott lehettünk!

Pöstényiné Harangi Gizella, klubvezető

Hogy volt, milyen lesz?
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A csapatépítésre nagy hangsúlyt fektettek az edzők. 

Csoportkép a poliol beruházás megtekintése alkalmából. 

Az idén végzett 12.M osztály és kedvenc osztályfőnökük, Lőrincz Gabriella tanárnő. 

Az online időszak után végre alkalom nyílt személyesen is búcsút venni a szívekhez legkö-
zelebb álló pedagógusoktól. 



Pócsi László, így kezdődik ez a blokk, aztán valahogy mindig 
elakadok. Hosszú percek óta keresem a szavakat, írom, aztán 
törlöm a sorokat. Elfogult vagyok, hisz Laci a társam az élet-
ben, és mérhetetlenül büszke vagyok rá. Emlékszem az első 
szolgálatára, alig aludtam aznap éjjel, amikor riasztották és el-
indult, számoltam a perceket, hogy mikor érkezik vissza, mikor 
jelentkezik újra. Emlékszem, amikor egy csecsemőnek vitte az 
életmentő vérkészítményt Szolnokra és már a kapuban várták. 
Sírtam, amikor elmesélte, és tudom, hogy ő sem bírta ki köny-
nyek nélkül. Féltem őt, és persze a társait is, de... Nagyon sok 

de van ezután. Amiért mégis megéri, mert adni nagyon-nagyon 
jó. Részese lenni valaminek, hozzájárulni egy ember életének 
megmentéséhez, szavakkal nem leírható érzés lehet. Mert ők 
ezt csinálják. Még ha ott a motoron ülve és szirénázva száguld-
va nem is ezen gondolkodnak, csak azon, hogy minél hamarabb 
odaérjenek. Mert sürgős. Nagyon sürgős. 
- Az első utam? Sosem fogom elfelejteni - mondta Laci. - A mo-
tort persze teszteltem már előtte is, de amikor élesben elindul 
az ember, amikor bekapcsolja a kék lámpát, a szirénát, az tel-
jesen más. Mértem a pulzusomat, végig 160 és 180 között volt.
- Milyen érzés segíteni? 
- Felemelő és mégis nehéz. Ha azt mondják egy szállítmány-
ra, hogy ez valóban nagyon sürgős és mi odaérünk vele időben, 
átadjuk a csomagot, az elmondhatatlan érzés. Velünk még sze-
rencsére nem, de a pesti kollégákkal már előfordult, hogy tele-
fonáltak nekik, hogy már nem kell sietni, mert elhunyt a beteg. 
El sem bírom képzelni, hogy ezt hogy lehet feldolgozni. 
- Hogy fogadnak benneteket a kórházakban?
- Mindenki nagyon kedves és segítőkész, hálásak, hogy segí-
tünk. A rendőrök, mentősök, motorosok intenek az úton, ha 
megállunk tankolni, sokan odajönnek hozzánk. Megszólítanak, 
gratulálnak, elmondják, hogy követik a Youtube-csatornánkat, 
nézik a videóinkat. 
- Te mit tapasztaltál eddig az utakon? 
- Nagyon sokszor van az, hogy ha valaki meglát, észrevesz ben-
nünket, akkor lefékezi az autót, akár nullára is az út közepén. 
Ez nem jó. Számtalanszor előfordul az is, hogy utolérek két-há-

rom autót, az elsők észrevesznek, lehúzódnak, mire a közvetle-
nül előttem haladó elkezdi őket előzni, mert azt hiszi, hogy ezért 
húzódtak le a többiek. Nekünk mindig meg kell győződnünk ar-
ról, hogy mindenki észrevett bennünket, ehhez pedig egy keresz-
teződésben az is nagy segítség, ha intenek nekünk. Így gyorsab-
ban el tudjuk juttatni az életmentő vérkészítményt a beteghez. 
- Ez hatalmas felelősség. Ha visszaérsz Debrecenbe, mit érzel? 
Büszkeséget? 
- Szerintem ez egy természetes dolog, hogy segítünk embertár-
sainkon. A büszkeség az egót táplálja, én nem ezt érzem. Vérlo-
vagnak lenni szolgálat, ami a szívünkből jön. 

Fodor Petra

Gellén József a debreceni Vérlovagok vezetője. Heten vannak, 
napi 24 órás szolgálatot látnak el, váltják egymást.
- A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány elnöke, Pribil Sándor 
régi jó barátom, amikor szóba került, hogy a keleti régióban is 
indulhat egy ilyen csapat, megkért, hogy legyek én a vezető-
je - mondta József. - Ez nagyon megtisztelő, hiszen a felada-
tom volt az is, hogy a jelentkezők közül kiválasszam azokat, 
akik a csapatba kerülnek. Nagyon jó érzés az is, hogy a motort 
én szervizelhetem.
A motor, amit ha a közlekedők meglátnak, általában fékezni 
kezdenek. Pedig nem ez a helyes magatartás ilyenkor. A leg-
jobb, ha ilyenkor lassítunk, és irányjelzővel jelezzük, hogy 

merre húzódunk le, hol tudunk helyet adni a motornak. A vér-
szállítóknak nehéz dolguk van, bár mindannyian hosszú évek, 
évtizedek óta motoroznak, megkülönböztető jelzéssel azonban 
ez teljesen más. 
- Az első napom? Jászberénybe kellett vinnem vérkészítményt, 
nagyon izgultam. Persze, amikor az ember belevág, felkapcsol-
ja a kék lámpát, akkor válik igazán izgalmassá. Általában nem 
tudjuk, hogy kinek visszük a vért, és ez így jó, hiszen épp elég 
maga a stresszhelyzet. Nagyon kell figyelni, amikor úton va-
gyok, a csapatban mindenki nagyon jól motorozik, de ez kék 
lámpával, szirénázva teljesen más. Arra kell figyelnünk, hogy a 
forgalom többi résztvevőjével megtaláljuk azt a közös hangot, 

amivel mi a leghamarabb el tudunk jutni a célunkig. Egyirányú 
utcákba hajtunk, átmegyünk a piros lámpán, sokan pedig nem 
vesznek bennünket észre, mert zenét hallgatnak, telefonálnak. 
Onnan látjuk, hogy észrevettek bennünket, hogy a fékre lépnek, 
pedig ilyenkor elég csak levenni a gázról a lábukat és félrehú-
zódni, persze jelezve, hogy merre húzódnak le. A kamionosok, 
teherautósok, buszsofőrök azok, akik profin reagálnak, nekik 
ezúton is nagyon köszönjük a segítséget.  
Józsi legemlékezetesebb napja a pünkösdi hétfő volt, amikor 
azt gondolta, hogy nem is lesz riasztás. Ehhez képest három he-
lyen is a kapuban várták a szállítmányát, Miskolcon, Karcagon 
és végül Berettyóújfaluban, ahol egy várandós kismamának vitt 
sürgősen vérkészítményt. 
Józsi nem az egészségügyben dolgozik, motorszerelő, így szá-
mára is egy új világ nyílt ki, amikor Vérlovag lett. Kórházakba 
jár, a vérellátóban tölti napjait. 
- Nagyon nagy felelősség ehhez az egészhez csatlakozni, mindent 
megteszünk, mint ahogy mindenki más is. Látjuk, hogy a vérellá-
tóban, a kórházakban is mindenki száztíz százalékon teljesít, dol-
gozik embertársaiért. A mi csapatunk a két hónap alatt összeko-
vácsolódott, barátok lettünk. Tudunk egymásról, hogy ki hova vi-
szi a vért, mikor riasztották, mikor ért vissza. Nagyon jóleső érzés, 
hogy reggel felkelünk és az egész napot így töltjük. Nem várunk 
semmit ezért, de nagyon sokat kapunk. Ha megérkezünk a kórház-
ba a vérrel, ott mindenki úgy fogad bennünket, hogy azt a boldog-
ságot nehéz leírni. Amikor egy szolgálat után hazamegyek, azt ér-
zem, hogy mindent megtettem, mert segítettem. 

Minden a véradásokon kezdődik, ahol önkéntes donorok ad-
ják vérüket, hogy segítsenek embertársaiknak. A vér azután a 
vérellátó központokba kerül, itt dolgozzák fel és jut el végül 
a beteghez. A tiszaújvárosi donorok vére is Debrecenbe kerül, 
a vérellátó központba, ilyenből öt van az országban. Évente 
390.000 egység vérre van szükség a biztonságos vérellátáshoz 

hazánkban, ehhez napi 1600-1800 véradó kell. 
Adj vért és ments meg három életet! - szól a jól ismert szlogen. 
A levett vért három alapkészítményre vonják szét: vörösvér-
sejt-készítmény, plazma és vérlemezke-koncentrátum. Mind-
ezt mi is megnézhettük a Debreceni Regionális Vérellátó Köz-
pontban, ahol nap mint nap keményen, elhivatottan dolgoznak 
azért, hogy biztonságos legyen a vérellátás. 
- A vérlemezke csak öt napig tárolható, ezért tűztük ki cé-
lul, hogy az országos készletnek 5-6 napra elégnek kell len-
nie - mondta dr. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgá-
lat szakmai főigazgató-helyettese. - Amit vérként ismernek a 
hétköznapokban, az a vörösvérsejt-készítmény, ami plusz 4-6 
fokon 5 hétig tárolható, a plazma pedig mínusz harminc fo-
kon fagyasztva két évig használható fel. Öt feldolgozó cent-
rumunk van, Debrecenhez Hajdú-Bihar, Szabolcs, Borsod és 
Jász-Nagykun megye tartozik. A régióközpontokból elsődlege-
sen a megyei központokba adjuk át a feldolgozott vérkészítmé-
nyeket, de vannak olyan speciális esetek, olyan készítmények, 
amit csak a régióközpontokban tudnak előállítani. Ilyenkor van 

szükség sürgősségi előállításra és szállításra, mert ezeket a ké-
szítményeket hat órán belül fel kell használni. Ebben, a szállí-
tásban nyújtanak segítséget a Vérlovagok, akikkel nagyon jó 
a kapcsolatunk, ez egy példaértékű együttműködés egy állami 
szervezet és egy alapítvány között.
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Vérlovagnak lenni szolgálat - mondja Pócsi László. 

A debreceni Vérlovagok.

A Debreceni Regionális Vérellátó Központban dolgozzák 
fel a vért.

Gellén József, a debreceni Vérlovagok vezetője. 

 Itt lesz az egy egység vérből három, ez a berendezés von-
ja szét a vért.

Úton a Vérlovag.

Ha riasztás van, perceken belül indulnak. 

Vért szállítanak szirénázó motorral sürgős esetekben. Ők a Vérlovagok, azok az önkéntesek, akik vál-
lalják, hogy egymást 24 óránként váltva készenlétben állnak, és perceken belül elindulnak, ha szük-
ség van rájuk. Balesetek, sürgős, életmentő beavatkozások - ilyen esetekben van szükség SOS a vérre. 
A Vérlovagok csapatát a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány hozta létre. Budapesten tavaly nyáron 
álltak össze, idén májusban pedig megalakult a debreceni csoport. A debreceniek két hónap alatt több 
mint húszezer kilométert mentek szirénázó motorral, több mint nyolcvan riasztásuk volt. Vittek már 
vérkészítményt újszülött csecsemőnek, várandós kismamának, és volt, hogy a műtő előtt kapták ki a 
kezükből az életmentő csomagot. Belegondolni is szívfacsaró, nemhogy civilként részese lenni egy-
egy ilyen eseménynek. Márpedig a Vérlovagok civilek, akiket a segíteni vágyás és a motorozás sze-
retete hozott össze. Szabadidejükből áldoznak a szolgálatra, ők ezt mindannyian jótékonyságból vég-
zik. A www.verlovagok.hu honlapon, és a Vérlovagok Facebook-oldalán, valamint Youtube-csatorná-
ján bárki nyomon követheti az önkéntesek mindennapjait, és támogathatja az alapítvány működését.  
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Egy különleges túrára voltunk hivatalosak a hétvégén. A 
TSC Természetjáró Szakosztálya a Cserhátba, egész pon-
tosan Bujákra és környékére szervezett túrát, ahol meg-
emlékeztek elhunyt gyalogtúra szakágvezetőjükről, Kun 
Albertné Hédiről. 

Szombat reggel hét órakor frissen, fitten gyülekeztek a termé-
szetjárók. Tele energiával, pedig jó részük már nyugdíjas éve-
it tapossa. Irigylésre méltó életöröm és jókedv lengte át a csa-
patot, még a túra végén is. De erről egy kicsit később. Buják a 
Cserhát egyik zsáktelepülése, egy szép kis falu, sok-sok törté-
nelmi emlékkel és élménnyel. Százötven kilométer, nagyjából 
másfél óra az út, jó része autópályán, Hatvan után kell letérni 
az M3-asról. Festői környezet, igazi képeslapvilág. Ide érkez-
tünk meg, de nem volt sok idő bámészkodni, egy pár perces 
eligazítás után elindult a több, mint hatvanfős csapat. 
Az első állomás a bujáki várrom volt, aminek alapjait va-
lószínűleg a tatárjárás után rakták le. Az évszázadok harcai 
megviselték a kőfalakat, ma már csak itt-ott magasodik egy-
egy részlet. A 360 fokos panorámában napestig el tudtunk vol-
na gyönyörködni, de még várt ránk egy sor élmény. A mada-
rak csicsergését, az erdő megnyugtató lassúságát, a falevélen 
táncoló napsugarak játékosságát nem tudtuk hazahozni, me-
séljenek inkább a fotók a csodaszép tájról. 
Én pedig mesélek tovább. Vagyis inkább kérdezek. A termé-
szetjárásról, a közös élmények összekovácsoló erejéről. 
- Bujákról indultunk, felmentünk a várromhoz, ahonnan na-
gyon szép volt a kilátás, most pedig irány a Kálvária-domb 
- mondta a tizenéves Mani Balázs -, 13 km a tervezett túra. 
Nem vagyok fáradt, persze kicsit leizzad ilyenkor mindenki, 
de jó formában vagyok.
Sokan már évtizedek óta túráznak, így Borosné Fodor Irma is, 
aki nagyon várta már, hogy újra túrázhasson. 
- Mindig is szerettem a természetet és a jó társaságot, ez a ket-
tő itt ötvöződik - mondta. - A gyerekeim már nagyok, az uno-
káimat is bevontam a természetjárásba, úgy tűnik, hogy ne-
kik is tetszik. Minden ágát nagyon szeretem, biciklizni is, a 
vízitúrákat és a magashegyi túrákat ugyanúgy. Tavasszal, nyá-
ron, ősszel, vagy télen, mindegyik évszakot imádom. Nagyon 
régóta nyugdíjas vagyok már, nekem ez egy jó kikapcsoló-
dás, nem érzem magam fáradtnak akkor sem, ha 25 kilomé-
tert gyalogolok egy túrán, vagy épp 450 kilométert biciklizek 
egy hét alatt.
A cél itt nem az, hogy minél gyorsabban teljesítsék a távot, 
hanem, hogy mindent lássanak, amiért jöttek, hogy mindenki 
jól érezze magát. 13 km és 350 méter szintemelkedés, azért ez 
nem gyerekjáték. A rövid pihenőidőben előkerülnek a finom 
sütemények, gyümölcsök, kekszek, mindenki kínálgatja, kell 
az energia a folytatáshoz. 
- Lassan tíz éve már hogy itt vagyok, előtte is sokat túráztam 
- mondta Bodnár Józsefné. - Szinte az egész országot bejár-
tuk már, nagyon szép helyek vannak, de még van sok olyan 
is, amit nem láttunk. A legnagyobb élményem egy szlovéniai 
kirándulás, amikor egy hét alatt három nagy csúcsot is meg-
jártunk, 2874 méter magasan voltunk. Ez örökké szép emlék 
marad. 
Balatonné Horváth Krisztina, a kerékpáros szakág vezetője, 

túravezető. Ezt a túraútvonalat is ő tervezte meg. 
- Egy természetjárónak, egy túravezetőnek mindig azon jár az 
esze, hogy hova lehetne menni, merre lehet új utakat felfedez-
ni - mondta Krisztina. - Vannak persze kedvenc helyek, ahová 
az ember mindig visszavágyik, minden évszakban, hisz a ter-
mészet mindig más arcát mutatja, és mindig gyönyörű. Szá-
momra a természetjárás egy szerelem, kinézünk egy tájegysé-
get, megnézzük, hogy ott milyen látványosságok vannak, mit 
lehet megnézni. Nagyon szép túraútvonalak vannak, sok lát-
ványosság, élmény. A túra előtt érdemes végigjárnia a veze-
tőnek az útvonalat, mert más a térkép és más a táj. Ide is el-
jöttünk, a térkép szerint végig piros jelzés van, mi pedig csak 
egyet láttunk. 
A természetjárók éves programfüzete már az előző novembe-
rében elkészül. Egy-egy túrán általában lehet választani a táv-
ok között. Van, aki lassabban, kevesebbet szeretne, egy be-
szélgetős, kellemes napot, ők a rövidebb, kényelmesebb távon 
indulnak. Mások kicsit többet, kicsit magasabbra mennek. 
- Az emberek észrevétlenül is tudnak akár 15 kilométert is tú-
rázni - mondta Krisztina. - Előtte azt mondják, hogy nem, ők 
csak ötöt-hatot tudnak, de aztán észre sem veszik és már vége 
a 15-nek. Ez azért van, mert többen vagyunk, sok az élmény, 
a látványosság, beszélgetünk, nézelődünk.
- Van kedvenc tájegységed? 
- Nekem a Bükk a nagy szerelmem, ott bármikor és bármeny-
nyit szívesen túrázok. A természetjárás is egyfajta őrület. 
Olyan időben is megyünk, amiről nem feltétlenül a természet-
járás jut az ember eszébe. Amikor elkezdtem túrázni, az első 
12 km-en elfáradtam. A legbüszkébb arra vagyok, hogy már 
háromszor teljesítettem a Tortúra teljesítménytúrát. Ez egy 65 
kilométeres gyalogtúra Miskolctapolca és Eger között, 2100 
méteres szintemelkedéssel. A karácsony előtti hétvégén szo-
kott lenni, nem lehet kiszámítani, hogy milyen idő lesz, és 
nem véletlenül Tortúra a neve. A másik pedig, a Balaton kör-
betekerése egy nap alatt, idén lesz nekem a tizedik. 
Tóth Éva, a szakosztály vezetője egy gyorstalpalót is tartott 
nekünk, kezdő túrázóknak. 
- A jelzéseknek rendszere van, az alapjelzések a piros, a sár-
ga, a kék és a zöld - mondta Tóth Éva. A kék a legnagyobb vo-
lumenű, gondoljunk csak az országos kéktúra útvonalára, ami 
az egész országot körbehálózza. A sávjelzések mellett vannak 
még más jelek is, például a kereszt mindig lakott területről in-
dul és oda is visz. A háromszögjelzés csúcsokra, vagy kilátó-
pontokra vezet, és vannak különböző tanösvény-jelzések is.
- Rengeteg applikáció is van már, amit le tudunk tölteni, ha tú-
rázni indulunk. Ezek is jók?
- Nagyon jó kis alkalmazások vannak, de nem árt, ha van ná-
lunk egy térkép is, mert az ördög nem alszik. A jel lehet gyen-
ge, a telefonok a nagy melegben vagy a nagy hidegben nem 
működhetnek megfelelően. Jó, ha tudunk térképet olvasni. A 
térképpel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy vannak 
rajta szintvonalak. Ezek egybefüggő vonalak, amelyek soha 
nem keresztezik egymást és barna színűek. Minél sűrűbbek, 
annál meredekebb területen járunk, érdemes erre is figyelni.

Fodor Petra

A következő állomás a Kálvária-domb volt. A több mint hatvanfős csapat 
kora délután ért fel a dombtetőre, ahol 1801 óta áll a Szent Anna-kápolna. 
Ide nem a kilátás miatt jöttek, hanem emlékezni. Egy olyan emberre, aki év-
tizedekig járta a természetet, aki a gyalogtúra szakág vezetőjeként mindig 
motiválta a társait, aki még betegen, két bottal is megmászta a hegyeket, be-
lőle erőt meríthettek a természetjárók. Kunné Hédi tavaly hunyt el. És ott, 
a Kálvárián előkerültek a hátizsákokból a mécsesek, a friss virágok, s egy-
egy szép emlék. Csend volt, könnycseppek csordultak le az arcokon, a tisz-
telet és emlékezés perceiben pedig egy harang kondult meg. 



Péntek este beijesztett az időjárás, hogy 
majd esni fog, de végül szombat délelőtt 
még a hajam is izzadt, amikor elkezdődött a 
Strandnap. Vetélkedők, a Vegas Showband, 
Szandi, és Csordás Tibi szórakoztatta a ven-
dégeket. Szandit a karantén alatt készített 
rockfeldolgozásokról kérdeztem.

- Hogy élted át ezt a hosszú járványidőszakot?
- Mindenben megpróbálom a jót látni, de ebben 
nagyon nehéz volt. Nagyon sok embert elve-
szítettünk, és ez mindannyiunknak nagyon fájt. 
Dolgozni, tehát konkrétan pénzt keresni sem 
tudtunk, viszont igyekeztünk olyan dolgokkal 
előrukkolni, amik igazi zenei csemegék. Nem 
tudtunk személyesen találkozni a közönséggel, 
és ez nagyon hiányzott, viszont így annyi időt 
töltöttünk a stúdióban, mint az elmúlt 30 év-

ben sem. Összeálltunk az eddás fiúkkal, Gömö-
ry Zsoltival, Alapi Pistivel, és rock produkció-
kat csináltunk.
- Igen, az egyik feldolgozáson nagyon megle-
pődtem, a Creedence Clearwater Revivaltől a 
Have You Ever Seen The Rain. Milyen zenéken 
nőttél fel, hogy ilyen zenekarokat hallgatsz?
- Édesapám kedvence volt a Creedence. Tő-
lük két dalt is feldolgoztunk, a másik a Who 
Will Stop The Rain. Érdekes, hogy a feldolgo-
zásoknál az eső és az út volt a közös téma, mert 
ugye feldolgoztuk az AC/DC-től a Highway To 
Hellt, és a Deep Purpletől a Highway Start.
- Valamint Alannah Mylestől a Black Velvetet 
is.
- Elárulom neked, hogy a Black Velvetet elhoz-
tam ide meglepetésként.
- Most, hogy rockszámokat kezdtél el feldolgoz-
ni, lesz egy rockosabb Szandi is, kilépsz a sze-
relmes tizenéves lány szerepéből?
- A Szerelmes szíveket, a Tinédzser l’amourt, 
meg azokat a slágereket, amiket várnak tőlem 
egy koncerten, azokat soha nem fogom elhagy-
ni, csak a dalok velem együtt változnak. Tehát 
a dalok olyan stílusban szólalnak meg, amilyen 
én ma vagyok. És mivel önazonos, ahogy ma a 
Tinédzser l’amour, meg a Nyugi doki megszó-
lal, ezért teljes mértékben elfogadja a közön-
ség, szeretik. Az önazonosságot nagyon fontos-
nak tartom.
- Akkor nem lesz Szandi fekete latexnadrágban, 
szegecsekkel?
- Nem kell, mert ha belülről jön a rock, akkor 
idézőjelben tök mindegy, hogy milyen ruhában 
vagyok. Persze nem mindegy, de amit most raj-
tam látsz, egy fehér szűk nadrágban, egy koc-
kás, deréktájon megkötött ingben is tudok ab-

szolút önazonos lenni, vagyis rockos. A műsor, 
ha lehet így fogalmazni, kicsit rockosabb lett, 
azért, mert ez jön belőlem. Egy kicsit ütősebb, 
húzósabb lett az egész, amit nagyon szeret a 
közönség, mert ma ez vagyok én. Volt olyan, 
hogy egy tizenhét éves rocker csaj odajött 
hozzám az egyik fellépés után, pedig a Tiné-
dzser l’amourt, meg a Szerelmes szíveket éne-
keltem, és azt mondta, Szandi, ez olyan volt, 
mint egy rockkoncert. És azért mondta a kon-
cert szót, mert élő zenekaros koncerteket is ját-
szok. Mi saját technikával megyünk mindenho-
vá, most fél playback buli lesz, ami azt jelenti, 
hogy én élőben énekelek, a zene megy hang-
hordozóról. Nagyon professzionálisan megcsi-
náltuk, egy olyan folyamatosan frissülő techni-

kánk van, amit Csabi folyamatosan újít, ha van 
valami ötlete. Mindig friss technikai felszerelés 
van a háttérben Csabinak köszönhetően, ő ke-
ver, és ez nagyon nagy kincs, nagyon nagy biz-
tonság számomra.
- Férjed, Bogdán Csaba annak idején, 1981-
ben játszott a Beatrice zenekarban. Szokta né-
ha terrorizálni a családot újhullámos zenékkel?
- Nem, semmiképpen nem használnám a terro-
rizálás szót. Nagyon szereti a rockzenét, én is, 
és ahogy idősödöm, egyre közelebb áll hozzám 
is. Zenei mindenevő vagyok, szeretem a pop-
zenét, a klasszikusokon át a rockzenéig nekem 
minden jöhet, a lényeg az, hogy jó legyen, jól 
csinálják, profi legyen.

Surányi P. Balázs

A lényeg, hogy jó legyen!

LivingRoom a Derkó teraszán
Pál Benjámin gitáron, Friderikusz Péter 
csellón. A Dal 2021-ben a negyedik előválo-
gatóig jutottak el, Megtörtént című számuk 
benne volt az első negyven legjobb között. A 
Derkovits Művelődési Központ Terasz Par-
tyján saját dalokból és világslágerekből vá-
logatott koncertet adtak elő.

- Az elektronikus zene korában nehéz a fiatalo-
kat csellóval és gitárral megfogni?
Pál Benjámin: Minden zenében az a lényeg, 
hogy mekkora stenk van benne. Hogyha valami 
behúzza az embereket, márpedig szerintem ezt 
meg lehet tenni egy szál gitárral és egy cselló-
val is, akkor simán megfoghatja a fiatalokat is.
- Tehát a tizenévesek is vevők a hangszeres ze-
nére?
Friderikusz Péter: Abszolút. De a mi zenénk 
nemcsak fiataloknak szól, hanem mindenkép-
pen szeretnénk minőségi zenét játszani, minő-
ségi szöveggel, amin el lehet gondolkodni. Ér-
dekes, hogy az egészen fiataloktól az idősebb 
korosztályig mindenki megfordul a koncertje-
inken, tehát nem mondanám azt, hogy kimon-
dottan fiataloknak zenélünk.
P.B.: Nem a tizenéves korosztályt célozzuk 
meg, de egyébként ők is fogékonyak az élő ze-
nére, a hangszeres zenére. Ennek talán újra re-

neszánsza van, nagyon sok magyar együttes 
van, akik nagyon felkapottak, és hangszeres ze-
nét játszanak élőben. Szerintem igenis fogéko-
nyak erre a fiatalok is.
- Egy olyan tévéműsor, mint A Dal, mennyit se-
gít az ismertségben?
F.P.: Ez egy jó reklámfelület. Lehetőséget ad az 
embernek, hogy megmutassa a dalát, interjú-
kat készítsenek, találkozunk zenészekkel, akik 
szintén versenyzők, és megtapasztalhatjuk azt, 
hogy ott vagyunk bent egy tévéstúdióban. Vi-
szont ha megfigyeljük a nézettséget, a régebbi 
szériákban jóval több ember nézte, sokkal több 
embert elért.
P.B.: Ez a műsor jó lehetőség lehet, de nem a 
pandémia idején. Most nem voltak koncertek, 
szóval igazából nem volt nagy felhajtás körü-
lötte, és nem volt akkora visszhangja. Mire új-
ranyithattak a szórakozóhelyek, feloldották a 
korlátozásokat, addigra már régen lecsengett a 
műsor. Amúgy szerintem azért jó, mert tényleg 
nem feltétlenül az előadóra összpontosítanak, 
hanem a dalra. Tehát akár egy félprofi előadó 
is, ha egy jó dalt visz oda, vagy egy jó dalt ne-
vez be, akkor neki is ugyanakkora esélye lehet 
elméletileg, mint egy tapasztaltabb, nevesebb 
előadónak.
- Miért döntöttetek úgy, hogy Kecskemétről el-
költöztök Budapestre? Kecskeméten nem lehe-

tett volna csellózni, gitározni, megírni a számo-
kat és elvinni Pestre?
F.P.: Elsősorban tanulni mentünk Pestre, mind-
ketten egyetemisták vagyunk. Tehát elsődleges 
dolog, hogy a tanulmányaink miatt kerültünk 
oda, de egyébként szerintem nincs annyira ki-
forrott könnyűzenei közeg Kecskeméten.
- Mi az, ami több Pesten, vagy mi az, ami nincs 
meg Kecskeméten?
G.B.: Szakmai kapcsolatokat tudunk építeni, 
tehát nagyon sok szakembert, zenészt megis-
mertünk Pesten, akiket Kecskeméten nyilván 
nem tudtunk volna.
F.P.: Fontos elmondani, hogy nem elmentünk 
Kecskemétről, hanem csak továbbléptünk, 
azért, mert mind a ketten befejeztük a konzit, 
és elkezdtük az egyetemet. Egyszerűen alkal-
mazkodtunk ahhoz, hogy tanulunk, és Pesten 
folytatjuk azt, amit eddig csináltunk.

G.B.: Tehát nem az történt, hogy lezártuk a 
kecskeméti időszakot, és már soha többet nem 
megyünk oda. Nagyon sok barátunk van ott, 
nagyon sok ottani rendezvényen fel szoktunk 
lépni, szóval abszolút visszajárunk Kecskemét-
re, és hálásak is vagyunk az ottani rendezvény-
szervezőknek, meg ismerőseinknek, akik fo-
lyamatosan segítenek minket.
- Nem tudom, hogy mostanában hány fellépése-
tek volt a pandémia óta, de hogy látjátok, már 
mernek kimenni az emberek, eljárnak koncert-
re?
F.P.: Ez az első koncertünk, és nagyon vártuk 
már. Nehéz volt ezt a hosszú időszakot kibír-
ni, mert ha az ember megélhetési szinten csi-
nálja a zenélést, akkor nagyon nagy érvágás az, 
hogy másfél éven keresztül nincs semmi, telje-
sen mást kell csinálni, teljesen más munka után 
kell nézni. Ezért most ez nagy öröm, hogy újra 
lehetőségünk van élőben játszani.
P.B.: Egyébként nagyon sűrű időszakot mond-
hatunk magunk mögött, annak ellenére, hogy 
volt ez a pandémia. Novemberig még voltak 
koncertek, de utána rögtön jött a Hangfogla-
ló Program, amit meg is kaptunk, illetve utá-
na kezdődött a Dalra a készülés, a stúdiómun-
kálatok. Folyamatosan forgatások voltak, inter-
júk egyeztetése, stúdiózás. Igazából ez egy na-
gyon sűrű időszak volt attól függetlenül, hogy 
nem voltak koncertek.

Surányi P. Balázs
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Szandi a slágerek mellé rockfeldolgozáso-
kat is hozott.

Pál Benjámin gitáron, Friderikusz Péter csellón „fogja meg” a fiatalokat. 

Nagy öröm a zenészeknek, hogy újra közönség előtt játszhattak.

Minden korosztályban vannak Szandi-kedvelők. 

„Az egészen fiataloktól az idősebb 

korosztályig mindenki megfordul a 

koncertjeinken.”

Friderikusz Péter



A Derkó Terasz Party rendezvényén - most 
kivételesen az aulában - akkora volt az ér-
deklődés Kállay Bori előadására, hogy még 
pótszékeket is hadrendbe kellett állítani.

- 1967 és 1968 között a Miskolci Nemzeti 
Színházban szerepelt. Akkoriban eljöttek ide 
Tiszaújvárosba is játszani, vagy most van elő-
ször itt nálunk?
- Nagyon sokat voltam Tiszaújvárosban, ugyan-
is 1969-ben visszaszerződtem Debrecenbe, és 
onnantól kezdve állandóan itt tájolt a színház, 
majdnem minden színdarabot ide is elhoztunk. 
Nagyon sok zenés fellépéssel is voltunk itt, ak-
kor még a régi művház volt, nem ez az újjáépí-
tett, de ugyanúgy imádtuk.
- Hogy látja, mennyit változott a város?
- Fantasztikus, nem lehet ráismerni, sem Ti-
szaújvárosra, sem Debrecenre. Egyszerűen el-
tévedtem - volt olyan utca, ahol lebontottak 
egész házsorokat, sugárút épült, de ide is már 
csak GPS-szel találtunk ide, nagyot fejlődött 
minden.
- Debrecenben abban az időszakban játszott, 

amikor Sinkó László is ott volt?
- Nem, azért annyira nem vagyok idős, akkor 
én még gimnazista voltam. Debrecenbe 1969-
ben szerződtem vissza, és majd 20 évig voltam 
a színház tagja. 1980-ban mentem Budapestre.
- Akkor nagyon sokáig játszott vidéken. Sze-
retett itt játszani?
- Nézze, azt szoktam mondani magamról, hogy 
én egy országosan ismert vidéki színésznő va-
gyok. Mert jószerivel vidéken játszottam a leg-
többet, hiába élek 41 éve Budapesten, én ott 
csak három színházban játszottam. Az egész 
pályafutásomat a vidéki színházaknak köszön-
hetem, főleg Debrecennek.
- Az egy nagyon jó kis társulat lehetett.
- Fantasztikus volt, csodálatos színészek, és fő-
leg az, hogy a pályafutásom is nagyon jól ala-
kult, mert vezető színésznő lettem, elsősorban 
zenés szerepekben. Aztán a következő 10 év-
ben már prózai szerepek sorát is játszottam. Én 
Debrecenben lettem színésznő.
- Nagyon más volt elkerülni a fővárosba? 
Más vidéki színésznőnek lenni, mint főváro-
sinak?
- Vidéki színésznőnek azért jó lenni, mert az 
ember sokat, és sokfélét játszik. Egyébként pe-
dig a közönség mindenhol közönség, és mind-
egy, hogy vidéken vagy Budapesten örülnek a 
nézők az előadásnak, az a lényeg, hogy legyen 
néző, és nekik játsszunk.
- Mostanában divat, hogy felújítanak, a mai 
kornak megfelelően átírnak régebbi színda-
rabokat. Ezekhez a színdarabokhoz hason-
lóan, operett darabokat is, úgymond moder-
nizálni kellene, hogy bejöjjenek rá a fiata-
lok?
- Nem, az operetthez nem szabad hozzányúl-
ni. Nem lehet modernizálni, mert akkor az már 
nem operett. Az operett egy mese felnőttek-
nek, és az elsődleges dolog benne a zenéje, az 
a csodálatos muzsika, amit Kálmán Imre, Le-
hár Ferenc, Ábrahám Pál és a többiek meg-
írtak. A történet pedig nem másról szól, csak 
a szerelemről. Hogyan találkoznak, hogyan 
vesznek össze, hogyan békülnek ki - mit kell 
ezen modernizálni? Ezt mindenki érti, és rá-
adásul ezek a történetek a múltban játszódnak, 
a grófok, hercegek birodalmában. Szép díszle-

tekkel, szép ruhákban. Nem lehet farmerbe öl-
tözve előadni, hát hol vannak farmeres grófok 
és hercegek? Egyébként a fiatalok bejárnak, és 
be fognak jönni, mert majd beleérnek ebbe a 
zenébe, ebbe a műfajba, és szépen átállnak a 
dörömbölős zenéről. Ha jól csinálják az ope-
rettet, nívós előadások vannak, és olyan sze-
mélyiségek játsszák - mert operettet nem min-
denki tud játszani - olyan nincs, hogy odatesz-
szük, aztán játsszon, mert ha valakiben nincs 
meg az a plusz, ami egy operetthez kell, hogy 
át tudja vinni ezt a mesét a felnőtteknek, ak-
kor bizony az nem tudja eljátszani az operet-
tet. A négyes fogat - a primadonna, a bonvi-
ván, a táncos komikus, és a szubrett - ha ezek 
nem különleges személyiségek, akkor nem jó 
az operettelőadás. Nagyon sok fiatalt látok ma-
napság, úgyhogy nézik az előadásokat. Any-
nyi biztos, hogy a régi librettót, tehát a szö-
vegkönyvet, azt egy kicsit átírják, kicsit lepo-
rolják. Más volt a nyelvezet annak idején, és 
átírják a mai fülnek, hogy jobban hangozzék, 
de ennyi az egész, amit modernizálnak benne, 
semmi mást.
- A modernizálásnál én is inkább ilyesmire 

gondoltam, a régi nyelvezetet nehéz megér-
teni, befogadni.
- Igen, ehhez mindig hozzányúlnak, ez rend-
ben is van. De nem megváltoztatják az ope-
rettet, nem kitalál valamit egy őrült rendező, 
hogy ő most másképpen fogja előadni, meg-
rendezni.
- A mai előadás címe Dédelgetett álmaim. 
Hogy jött létre, és miből áll ez a műsor?
- A Dédelgetett álmaim a pályafutásom ötve-
nedik éves jubileumára készült. Évekig készül-
tem erre a jubileumra, ami ma már ötvenöt év. 
Először a címét találtam ki, és erre fűztem föl 
azokat a gondolatokat, mondatokat, énekszá-
mokat, amiket el akarok mondani az álmaim-
ról. Beszélek olyan álmokról, amik megvaló-
sultak, és olyanokról, amelyek nem. Az egész 
pályafutásomról mesélek. Lesz benne próza, 
monológ, versek, minden, amit a pályafutásom 
során játszottam, drámától kezdve vígjátékon 
át, bohózaton keresztül operettet, még operát 
is énekeltem egyet. Ezért mondtam az előbb, 
hogy azért jó vidéki színésznőnek lenni, mert 
sokat és sokfélét játszunk.

Surányi P. Balázs

„Az operetthez nem szabad hozzányúlni!”
2021. július 15. Kultúra � 11.

Pótszékeket is hadrendbe kellett állítani. 

Volt operett, próza, vers. 



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

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 
pályázatot hirdet 

az alábbi munkakör betöltésére:

ANGOL-IDEGEN NYELV 
SZAKOS TANÁR

A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munka-
időben. 
A munkavégzés helye Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A munkakör keretében ellátandó feladatok: 
Nevelés-oktatás a munkakörre a jogszabályban előírt 
feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai 
programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézmény-
vezető utasításainak megfelelően. 
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatko-
zó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A mun-
kaviszony tartalma a munkabér, a munkaidő és a pihenőidő 
vonatkozásában a közalkalmazotti jogviszonyhoz igazodik. 
Pályázati feltételek:
- a jogszabályban előírt szakképesítés 
- büntetlen előélet
- teljes cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok 
- szakmai önéletrajz 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- plébánosi ajánlás 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2021. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál 
Benjáminné intézményvezető vagy Baráthné Éliás Tünde 
gazdasági vezető nyújt, a 49/542-204 telefonszámon és a 
tiszi.igazgato@gmail.com  e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola Tiszaújváros, Rózsa út 12.
- Elektronikusan: tiszi.igazgato@gmail.com

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. július

JÚLIUS Helye Ideje Kinek a részére

15. csütörtök Bölcsőde 3.sz.pavilon 09.00 -12.00 Szociális étkezés

19. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők

21. szerda Központi Étterem 09.00 - 12.00 Szociális étkezők

22. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

26. hétfő Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30 - 12.00 Szociális étkezők pótbefizetése és alkalma-
zott étkezés megrendelés

28. szerda Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Központi étte-
rem)

12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  elfoga-
dunk! Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére

 óvodai, iskolai szociális segítő 
munkakör betöltésére, a Család- és 

Gyermekjóléti Központba.
Feladatai: 
- 15/1998. NM rendelet 25. § 
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 
2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Család- és gyer-
mekjóléti központ - óvodai, iskolai szociális segítőre vonatko-
zó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyít-
vány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-

lyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § 
(8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázat azonosító számát: 2110/2021., valamint a munkakör 
megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2021. július 24.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. július 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályá-
zati felhívás az NKI honlapján 2110/2021. azonosító számon 
2021. július 9-én jelenik meg.

 Adománygyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! 
A MSZP Tiszaújvárosi Szervezete és nőtagozata játék- és ru-
haadományokat gyűjt, valamint telefonos bejelentés alapján 
bútort és egyéb háztartási eszközöket közvetít a rászorultak 
számára. 
A szervezett gyűjtés 2021. július 19-étől július 25-ig, minden 
nap 9 órától 18 óráig tart vasárnap kivételével a Tisza út 2/c 
szám alatt (a NAV korábbi épülete).
Bízunk abban, hogy az Önök adományai által továbbra is je-
lentős mértékben hozzájárulhatunk a nehéz helyzetben lévő 
családok, gyermekek életkörülményeinek javításához. 
A hátrányos helyzetben levők is jelentkezhetnek, ha megad-
ják, hogy mire lenne szükségük. A gyűjtési akciónk ideje alatt 
személyesen, vagy a 70/333-8122-es telefonszámon jelezhe-
tik igényüket.

Kirándul 
a roma közösség

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tisza-
újvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Ci-
gány Nagycsaládosok Szervezete kirándulást szervez 2021. 
július 25-én Budapestre, 2021. augusztus 7-én a Velencei tó-
ra a tiszaújvárosi roma közösség számára. Várjuk azok jelent-
kezését, akik szeretnének tésztvenni a kirándulásokon. Jelent-
kezni lehet a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt, a buda-
pesti kirándulásra 2021. július 22-ig, a Velence tavira 2021. 
augusztus 2-ig.

Farkas Sándor
elnök

Ingyenes teniszezés
tiszaújvárosi fiatalok számára

A Tiszaújvárosi Tenisz Club a 2021-es évben is lehetőséget 

biztosít a tiszaújvárosi 18 éven aluli fiatalok részére, hogy a 

Sportcentrum 5-ös és 6-os számú teniszpályáin - a nyári szü-

netben augusztus 31-ig - térítésmentesen teniszezzenek.

A pályákat minden nap 16 és 20 óra között, hétvégén 8 és 12 

óra között is igénybe lehet venni, érkezési sorrendben.

A bejáratnál kifüggesztett pályahasználati szabályok kivétel 

nélkül mindenkire érvényesek!

A pályák használatánál a klubtagok és a bérletesek előnyt él-

veznek, amennyiben minden pálya foglalt.

A pályák igénybevételéhez érvényes diákigazolvány bemuta-

tása szükséges a portán, illetve ha kérik, a klubtagoknál!

TTC Elnöksége

A Tiszaújvárosi  Krónikában  is
 megjelenik lakossági  apróhirdetése,  amennyi-

ben azt  
a Tisza TV  Képújságában  
legalább 5 napra  (2750 Ft)  

legkésőbb kedden 
12 óráig feladja.

12. � Hirdetmények 2021. július 15.



A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2021. 09. 01- 2022. 08. 31.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az óvodai nevelés országos alapprogramjára épített helyi pedagógiai 
program, valamint az óvoda éves munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, ön-
állóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. Törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. cím-
re. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (2020-2/2021.), valamint a mun-
kakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) be-kezdé-
seinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezeléséhez. 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06 
70/380-6900 telefonszámon.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2021. 09. 01. - 2021. 12. 30.
határozatlan idejű, 2021.12.31-től
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az óvodai nevelés országos alapprogramjára épített helyi pedagógiai 
program, valamint az óvoda éves munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, ön-
állóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. Törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. cím-
re. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (2020/2021.), valamint a munka-
kör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) be-kezdé-
seinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezeléséhez. 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06 
70/380-6900 telefonszámon.

Micskiné Bodó Erzsébet
    óvodavezető

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

1 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű, 2021. 09. 01-től
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A pedagógiai munka segítése.
• A gondjára bízott gyermekek testi épségének megőrzése.
• A gyermekek fejlesztésében való közreműködés az óvodapedagógus iránymutatásai szerint.
• Szükség szerint adminisztratív feladatok ellátása.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. Törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés
• Óvodapedagógus képzésben való részvétel
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. cím-
re. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (221/2021.), valamint a munka-
kör megnevezését: 1 fő pedagógiai asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) be-kezdé-
seinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06 
70/380-6900 telefonszámon.
    Micskiné Bodó Erzsébet
   óvodavezető

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 1 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2021. 09. 01 - előreláthatóan 2022. 08. 31-ig
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A pedagógiai munka segítése.
• A gondjára bízott gyermekek testi épségének megőrzése.
• A gyermekek fejlesztésében való közreműködés az óvodapedagógus iránymutatásai szerint.
• Szükség szerint adminisztratív feladatok ellátása.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. Törvény rendelkezései, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés
• Óvodapedagógus képzésben való részvétel
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 30.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. cím-
re. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (221-2/2021.), valamint a munka-
kör megnevezését: 1 fő pedagógiai asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) be-kezdé-
seinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Micskiné Bodó Erzsébet nyújt, a 06 
70/380-6900 telefonszámon.

Micskiné Bodó Erzsébet
 óvodavezető

2021. július 15. Állások � 13.



Gyermekétkeztetési térítési 
díjkedvezmények igénybevétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyer-
mekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az ét-
keztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes ét-
kezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban 
az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.
A 2021/2022. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív 
kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jo-
gosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan be-
teg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a kötelező legkisebb munkabér (167.400 Ft) személyi jövede-
lemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjáru-
lékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2021-ben 
144.171 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étke-
zés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt ve-
vő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvez-
ményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvez-
ményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:

• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenn-
tartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, vala-
mint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakó-
helyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem 
haladja meg a 62.701 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő 
esetén a 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell ki-
töltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes kép-
viselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2021/2022. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcső-
dében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégium-
ban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján ked-
vezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, gondviselő-
nek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyer-
mekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi té-
rítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez 
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat. 
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (Tiszaújváros, Kazinczy út 
3.) hétfő 8.00-16.00-ig, szerdán 8.00-17.00-ig, pénteken 8.00- 
14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
  Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
  www.tik.tiszaujvaros.hu  
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az 
alábbi telefonszámokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305, 49/548-382
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyi-
ben a 2021/2022. nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kíván-
ja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 
2021. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyama-
tosan.  A szeptember 1. után benyújtott kedvezményeket a be-
adást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvá-
rosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazin-
czy út 3. I. em. 73/3. iroda).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, 
illetve napi térítési díjat, maximum egy tanévre áll módunkban 
megállapítani. Étkezési igényét, valamint kedvezményre vonat-
kozó jogosultságát minden tanév elején újra be kell nyújtani, el-
lenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

Alkalmazotti 
étkeztetés

Diétás étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az 
érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2021/2022. 
nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást igény-
lő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést igény-
lőnek kérelmet kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges. 
A kérelem benyújtásának címe: 
Molnárné Tóth Anita igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Szabó Anna
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztat-
ja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 
2021/2022. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérel-
met szükséges kitölteni.

• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztiszt-
viselők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású 
köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazga-
tójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében 
vehető igénybe. 

Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést 
megrendelni az élelmezési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa:
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu 
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügy-
intézőknél,
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelme-
zési csoportjánál.
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7. 20-16.00, SZ: 8 00-17.00 és P: 7.20-14.00)
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Döntetlen és vereség a folytatásban
LABDARÚGÁS. Most már minden e-
redményből van egy-egy az FC Tisza-
újváros felkészülési mérkőzéseinek so-
rában. A Hidasnémeti elleni magabiz-
tos győzelmet ugyanis múlt szerdán 
a Hajdúszoboszló ellen egy verítékes 
döntetlen, majd szombaton a DVTK II 
ellenében egy sima vereség követte.

Tiszaújváros - Hajdúszoboszló 
2-2 (0-2)

TFCT: Galambvári G., Bocsi P., Gelsi L., 
Lőrincz P., Tóth S., Gönczi S., Papp G.B., 
Molnár M., Bussy D., Bartusz D., Nagy 
D.
Cserék: Fízer D., Erős T., Kolompár K., 
Szmicsek L., Gottfried D., Lehóczki B., 
Csoszánszki D.
Gól: Gottfried 2
Sérült: Herceg P., Pap Zs., Horváth T., 
Mahalek M., Kundrák M., Vitelki B.
Beteg: Benke N.
Távol: Tóth Cs.
Próbajátékon: Gottfried Dániel, Papp G. 
Benedek, Magyar László
A mérkőzésre a nagy meleg rányomta bé-
lyegét. Az első félidőben a vendégcsa-
pat frissebb és erősebb játékot mutatott, 
és ez a helyzetek számában a gólokban is 
tükröződött. A második játékrészben ki-
egyenlítettebb játék folyt, a kapuk keve-
set forogtak veszélyben, de sikerült egali-
zálni az eredményt. 

Tiszaújváros - DVTK II
 1-2 (1-2)

TCFT: Galambvári, Bocsi, Lehóczki, Ma-
halek, Lőrincz, Gelsi, Gönczi, Molnár 
M., Vitelki, Csoszánszki, Gottfried.
Cserék: Fízer, Erős, Kolompár, Szmicsek, 
Tóth S., Nagy D., Bussy, Nagy E., Hor-
váth

Gól: Gelsi
Sérült: Pap, Kundrák, Herceg
Beteg: Benke
Távol: Tóth Cs., Bartusz D.
Próbajátékon: Nagy Ernő
Az első félidőben lendületesen játszottak 
a csapatok, többnyire a vendégek akara-
ta érvényesült, ami gólokban is megmu-
tatkozott. Egy jogos kettős kiállítás bor-
zolta a kedélyeket, és egy büntetővel ala-

kult ki a félidő, és mint később kiderült, 
a mérkőzés eredménye. A második játék-
részben is a vendégcsapat volt a jobb, az 
eredmény azonban nem változott, ami an-
nak is köszönhető, hogy Galambvári bün-
tetőt hárított. 
Összességében a kapura nagyon veszély-
telen volt a Tiszaújváros, a párharcokat 
jórészt a diósgyőri fiatalok nyerték, akik 
nagy önbizalommal és gyorsan játszottak. 
Szerdán, lapzártánk után a Tiszafüred-
del hazai pályán mérkőzött meg a TFCT, 
szombaton pedig Debrecenbe, a DEAC-
hoz látogat.

Újabb csatárigazolás

Gottfried Dánielt az elmúlt egy hétben 
tesztelte a szakvezetés és mivel nagyon 
jó benyomást keltett, így a klubvezetés-
sel megtörtént a megállapodás. Dániel 24 
éves támadó, Ajkán és a ZTE Akadémi-
án nevelkedett, már 18 évesen bemutat-
kozott az NB II-ben, de egy sajnálatos sé-
rülést követően megtört a karrierje. Az el-
múlt két évben Ausztriában, alacsonyabb 
osztályban játszott, de nagyon elkötele-
zett, hogy újra magasabb osztályban pró-
bálja ki magát, és bizonyítsa tehetségét. 

Az utánpótlás felelőse

Többhetes előkészület és tárgyalássoro-
zatot követően eldőlt, hogy Gyarmaty 
Attila a Football Club Tiszaújváros Kör-
zetközpont utánpótlás szakmai vezetője. 
Gyarmaty egy nagyon elkötelezett fiatal 
edző, akinek UEFA A Youth edzői vég-
zettsége, többéves edzői tapasztalata van. 
Több akadémián és külföldön is dolgo-
zott, nem csak edzőként, de vezetőként is. 
Feladatai közé tartozik majd a kapcsolat-
tartás a környező települések Bozsik csa-
pataival, iskolákkal, óvodákkal, a Tehet-
ségközponttal és az MLSZ Bozsik Egye-
sületi Programvezetéssel, valamint az 
edzők és edzések koordinálása, felügye-
lete.

Csoportbeosztás

A Magyar Labdarúgó-szövetség elkészítet-

te az NB III-as csoportbeosztást a 2021-
2022-es idényre. Az MLSZ elnöksége 
a tartalékgárdák megnövekedett létszá-
ma miatt engedélyezte, hogy a követke-
ző idényben is 3×20, tehát összesen 60 
együttes szerepelhessen az NB III-ban.
A Keleti csoport indulói: Békéscsaba 
II, BKV Előre, DEAC, DVTK II, DV-
SC II, Eger, Tiszaújváros, Füzesgyarmat, 
Hajdúszoboszló, Hidasnémeti, Jászbe-
rény, Kazincbarcika, Putnok, Salgótarjáni 
BTC, Sényő, Tállya, Tiszafüred, Török-
szentmiklós, Újpest II, Kisvárda II.
Mint látható, a csoportban öt magasabb 
osztályú csapat tartalékja is szerepel 
majd, s ez nagyban befolyásolhatja a vég-
eredményt. Ezek az együttesek ugyan-
is - az első csapat sorsolásától, vagy más 
szempontok függvényében - teljesen ki-
számíthatatlan módon, egyik fordulóról a 
másikra megerősödhetnek a „fentről” ér-
kezőkkel. A többiek így fohászkodhatnak 
majd, hogy tényleg a fakóval és ne egy 
felturbózott gárdával találkozzanak az 
aktuális fordulóban.
Ettől eltekintve sem lesz könnyű dolga a 
Tiszaújvárosnak, hiszen két NB II-es ki-
eső (KBSC, DEAC) is ebbe a csoportba 
„hullott”, és láthattuk, milyen játékerőt 
képvisel pédául a Jászberény, a Füzes-
gyarmat, vagy éppen az Eger. 

 Réti az élen
SÚLYEMELÉS. Július 11-én rendez-

ték meg Budapesten a Műegyetem Kupát, 

amely egyben a junior válogatott váloga-

tója is volt. A tiszaújvárosi junior váloga-

tott, Réti Márton (képünkön a dobogó te-

tején) 241 kg-os összetett eredménnyel az 

1. helyet szerezte meg, s ezzel bebiztosítot-

ta válogatottságát. Rövid nyári pihenő után 

Marci folytatja a felkészülést a junior ma-

gyar bajnokságra.

Keresztnév Vezetéknév Nemzeti-
ség

Verseny

Csongor Lehmann HUN Elite Men
Márk Dévay HUN Elite Men
Valentin Wernz GER Elite Men
Gábor Faldum HUN Elite Men
Ilya Prasolov RUS Elite Men
Vetle 
Bergsvik

Thorn NOR Elite Men

Michele Sarzilla ITA Elite Men
Alexandre Nobre POR Elite Men
Christophe De Keyser BEL Elite Men
Clayton Hutchins USA Elite Men
Gaspar Riveros CHI Elite Men
Johannes Vogel GER Elite Men
Tyler Smith BER Elite Men
Levente Karai HUN Elite Men
Bence Lehmann HUN Elite Men
Zsombor Dévay HUN Elite Men
Gergely Kiss HUN Elite Men
Ábel Sinkó-Uribe HUN Elite Men
Döme Hornyák HUN Elite Men
Aurél Sinkó-Uribe HUN Elite Men
Natalie Van 

Coevorden
AUS Elite Women

Beth Potter GBR Elite Women
Sara Vilic AUT Elite Women
Sian Rainsley GBR Elite Women
Annika Koch GER Elite Women
Yuliya Golofeeva RUS Elite Women
Audrey Merle FRA Elite Women
Therese Feuersinger AUT Elite Women
Alessia Orla ITA Elite Women
Solveig Løvseth NOR Elite Women
Noémi Sárszegi HUN Elite Women
Dorka Putnóczki HUN Elite Women
Fanni Soós HUN Elite Women
Nikolett Ferenczi HUN Elite Women
Tünde Bukovszki HUN Elite Women
Adrienn Hangya HUN Elite Women
Anikó Botka HUN Elite Women
Sára Molnár HUN Elite Women

Keresztnév Vezetéknév Nemze-
tiség

Verseny

Daniel Dixon GBR Junior Men
Jan Bader AUT Junior Men
Lukáš Juránek CZE Junior Men
Artūrs Liepa LAT Junior Men
Marcin Stanglewicz POL Junior Men
Zalán Hóbor HUN Junior Men
Gergő Dobi HUN Junior Men
Gyula Kovács HUN Junior Men
Zoltán Vágási HUN Junior Men
Péter Molnár HUN Junior Men
Isla Britton CAN Junior Women
Barbara De Koning NED Junior Women
Rebecca Beti SUI Junior Women
Margareta Vrablova SVK Junior Women
Monika Bartol SLO Junior Women
Karolina Helga Horváth HUN Junior Women
Kinga Bóna HUN Junior Women
Lili Dobi HUN Junior Women
Márta Kropkó HUN Junior Women
Dominika Peszleg HUN Junior Women

Rajtlista
TRIATLON. Népes mezőny indul a hétvégi felnőtt- és junior 
Triatlon Európa-kupán. Az alábbiakban az esélyesnek szá-
mítók listáját közöljük, minden kategóriában. 
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Az ivószünet sem segített a DVTK II ellen. 

Gottfried Dániel

Gyarmaty Attila



Tisztelt Városlakók!
A Tiszaújvárosi Triatlon Napok ideje alatt az idén is számítani 
kell időszakos útlezárásokra és parkolási korlátozásokra, me-
lyekhez ezúton is kérjük szíves megértésüket és támogatásukat.
Július 14-én, szerdán 20:00 órától, július 19-én hétfőn 12 órá-
ig a Tisza ABC melletti parkoló le lesz zárva a játszópark ki-
alakítása miatt.
Július 16-án, pénteken 7:00 órától  július 18-án vasárnap 
20:00 óráig a Bethlen Gábor út  Építők útja és Rózsa út közöt-
ti szakasz le lesz zárva. Kerülni a parkoló másik oldalán, a Ka-
zinczy úton lehetséges. 
Július 17-én, szombaton a program a Triatlon Európa-kupa és 
a Triatlon Junior Európa-kupa előfutamaival folytatódik. Ezen 
a napon a kerékpárpálya a Kazinczy Ferenc út (Építők útja és 

Rózsa út közötti rövid szakasz) - Bethlen Gábor út - Lévay Jó-
zsef út - Szent István út - Örösi út (Kesznyéten irányába) útvo-
nalon halad. A futópálya a Kazinczy Ferenc út - Bartók Béla út 
- Ifjúsági park - Bethlen Gábor utat érinti. Útlezárásokra 11:30 
és 18:00 között kell számítani, amit időlegesen feloldunk, vár-
hatóan 13:30 és 14:30 között. Folyamatos áthaladás biztosított 
a gépkocsik részére a Kertváros két része között a Margit-sé-
tányon a verseny teljes időtartama alatt. Parkolási tilalom lép 
életbe 10 órától egészen 18:30-ig a Kazinczy Ferenc úton, a 
Bethlen Gábor úton és a Szent István úton (a Lévay József út és 
az Örösi út közötti szakaszon).
Július 18-án, vasárnap a Magyar Utánpótlás Gála, a Triatlon 
Junior Európa-kupa, majd a Triatlon Európa-kupa döntőit lát-
hatják az érdeklődők. Ezen a napon a kerékpáros- és futópályát 

a Bethlen Gábor út - Lévay József út (Bethlen Gábor út és Zita 
út közötti szakaszon) - Szent István út - Bartók Béla út - Beth-
len Gábor út érintésével jelöltük ki. A versenyek 9:00-18:00 
óra között zajlanak. A Szent István úton a verseny a Dísztó fe-
lé eső két sávot veszi igénybe, a másik két sávon rendőri irá-
nyítás mellett folyamatosan haladhat a forgalom. Parkolási tila-
lom lép életbe reggel 7 órától 18 óráig a Bethlen Gábor úton, a 
Szent István úton (a Lévay József út és a Bartók Béla út közöt-
ti szakaszon a Dísztó felé eső 2 sávban), valamint a Lévay Jó-
zsef úton (a Szent István út és az Örösi út közötti szakaszon).
Megértésükben bízva, tisztelettel:

Lehmann Tibor főrendező, 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke

Márkus Balázs, 
a szervezőbizottság társelnöke

Forgalomkorlátozások, útlezárások

16. � Rendezvények 2021. július 15.
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