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Kézen fogva
Miskolccal

Tiszaújvárosba látogatott Veres Pál, Miskolc polgármestere. A találkozón dr. Fülöp György polgármesterrel arról tárgyaltak, hogy hogyan lehetne még szorosabbra fűzni a két
város közötti együttműködést.

Talán mind ismerjük és szeretjük a közös filmnézés izgalmakkal teli, varázslatos élményét. Július 30-án ez az élmény a szabad éggel párosult, sokan látogattak ki a Szent István szoborhoz a kertmozira. Cikkünk a 7. oldalon.

Kiszenvedett továbbjutás

Lapunk megjelenésekor már lezajlottak a tokiói
olimpián az aktuális kajak-kenu középdöntők,
sőt a döntők is, így csak az előzményekről tudunk beszámolni.
Szerdán hajnalban a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület egykori versenyzője, Béke Kornél, párjával, a K-1 1000 méteren ezüstérmet szerzett Varga Ádámmal ült hajóba a K-2 1000 méteres versenyszámban. A
kettős többek között a kínaiakkal, a spanyolokkal és az oroszokkal került egy előfutamba. A
magyar egység a táv felénél e hármas mögött
haladt, majd miután később sem tudtak közelebb kerülni, láthatóan kiengedtek a végén. A
reményfutam sem ment simán, nagy csatában
voltak a kanadaiakkal, végül őket megelőzve a
harmadik helyen jutottak be a csütörtöki középdöntőbe.
Kornélnak még szurkolhatunk, hiszen tagja a
K-4 500 méteren induló magyar egységnek is.

- Miskolcnak koordináló és összefogó szerepet kell betöltenie a
régió települései között, próbáljuk feltárni azokat a lehetőségeket Tiszaújvárossal, ahol együtt tudunk működni, legyen az a turizmus, a kultúra vagy a gazdaság, de akár a közlekedési projektekre is gondolhatunk. Van számtalan kapcsolódási pont, ahol
együtt tudunk működni - mondta Veres Pál.
A baráti látogatás nem szorult a négy fal közé, belefért egy rövid várostúra is, a Polgármesteri Hivatalból a fürdőbe és a Sportcentrumba vezetett a polgármesterek útja.
- Terveink szerint Tiszaújvároshoz közelebb fogjuk hozni a
Miskolci Nemzeti Színházat, de nagyon sok fiatal jár a Miskolci Egyetemre, éppen ezért fontos lenne modernizálni a közlekedési útvonalakat oly’ módon, hogy a fiatalok könnyen el tudjanak jutni az egyetemre. A sportban is vannak közös gondolataink, szeretnénk, ha a jövőben szorosabban együttműködnének a
két város sportegyesületei - mondta dr. Fülöp György.

Földi kémiai szúnyogirtás

Tűz
a műgumigyár
területén
Július 30-án kora este tűz ütött ki a műgumigyár egy tárolási célra használt területén. Az acélszerkezetű tárolóban keletkezett tüzet a helyi főfoglalkozású létesítményi és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók eloltották, majd
visszahűtötték az átforrósodott szerkezeti elemeket. Az
egységek átvizsgálták az érintett területet, az eset során
nem történt személyi sérülés.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében augusztus 5-én és 6-án,
az időjárás függvényében földi melegköd-képzéses szúnyogirtást végzünk Tiszaújváros belterületén. ( Tisza-parti városrész,
Tisza-sziget, Tiszaszederkény, Tiszaújváros centrum.)
A szúnyogirtás tervezett kezdési ideje: 20.00 óra.
A szúnyogirtás tervezett befejezési ideje: 24.00 óra.
Szúnyogirtó szer megnevezése: Deltasect Plus 1,2 ULV
(0,135 % deltametrin+0,013 % természetes piretrin).
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján
javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az
azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külsőlevegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott
megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében
tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A
szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék, vagy
takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.
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Óvatosan az utakon!

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 8-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952), majd augusztus 9-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052)
látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Július közepétől augusztus közepéig
tart az őz, hazánk legnagyobb egyedszámban és szinte mindenhol előforduló nagyvadfajának párzási időszaka. A
Tiszaújvárosi Vadásztársaság felhívja
a figyelmet, hogy a következő egy hónapban a szokásosnál is óvatosabban
vezessenek, hogy elkerüljék a baleseteket!
A nász alatt a bakok kergetik a sutákat,
és eközben az állatok sokkal figyelmetlenebbek, mint az év más időszakában,
ráadásul nappal is aktívak, így nagyobb
az esély arra, hogy kiugranak az autók
elé. Ezért a következő hetekben ne csak
a vadveszélyt jelző táblák utáni szakaszon legyünk résen! Amennyiben őz keresztezi az utat, számítsunk rá, hogy követi egy másik, így mindenképpen lassítsunk! Ha kiugrik a kocsink elé, az egyetlen megoldás a vészfékezés (ezért figyeljünk a követési távolságra is)! A volánt
semmiképp se rántsuk el, ne próbáljuk
kikerülni az állatot, mert ez szintén balesethez vezethet!
Ha mégis bekövetkezik az ütközés, fel-

Egyházi hírek
Római katolikus
Az őzek most sokkal figyelmetlenebbek.
tétlenül értesíteni kell a rendőrséget, mert
a vad és a gépjármű ütközése közúti balesetnek számít. A helyszínelés jegyzőkönyve lehet az alapja az esetleges további ügyintézésnek. Értesíteni kell a területileg illetékes vadászatra jogosult szervezetet (általában vadásztársaságot) is, erről
a rendőrség gondoskodik.

Az őz egyedszámát hazánkban mintegy
350-400000 példányra becsülik, az ország egész területén előfordul. Az évente elütött nagyvadak mintegy kétharmada őz, és a balesetek jelentős része az
üzekedési időszakban következik be.
Tiszaújvárosi Vadásztársaság

Országos tűzgyújtási tilalom
Szombaton országos tűzgyújtási tilalom
lépett be. A csapadékmentes időjárás és
a hőség kiszárította az erdők avarrétegét,
ami gyorsan terjedő felszíni tüzekhez és
percek alatt kifejlődő koronatüzekhez vezethet. A tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi erdőkben és fásításokban,
valamint azok kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a
www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon lehet részletesen tájékozódni. Az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.
fp

Ferde
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik augusztusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap
végén várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 3580
Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet

Augusztus 14-én, szombaton 17.00-tól szentségimádási óra
és szentgyónás lehetősége. 18 órától előesti szentmise.
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén ünnepi szentmise 18.00 órától. (11.00-kor nem lesz szentmise). Előtte 16
órától előadás: „Előkészítés a NEK-re Szent József évében.”
Előadó Juhász Ferenc pasztorális helynök. Az ünnepi szentmisét dr. Pápai Lajos emeritus püspök úr mutatja be.
Kérjük, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel a hirdetésekben és a honlapunkon a szentmiseidőpontok változását.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor vannak szentmisék.
Kérjük azokat a szülőket, akik még nem adták le a gyermekeik elsőáldozásához biztosított ruhát, hogy mielőbb adják le
a sekrestyében.
A Szent József-szobor átvételéhez és átadásához további családok jelentkezését várjuk!
A plébániairoda csak ügyeletet tart. Nyitvatartás augusztus
9-étől augusztus 15-éig, kedd: 9.00-11.00, csütörtök 15.3017.30. Sürgős esetben időpontegyeztetés a 0630/6191-611-es
telefonszámon. Megértésüket köszönjük!
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István út
32., tel.: (49) 540-102, Web: „tiszaújvarosiplebania.hu”

Görögkatolikus

Csütörtökön 17.30 vecsernye litiával. Augusztus 6-án, pénteken az Úr színeváltozását ünnepeljük: 7.30 utrenye (reggeli istentisztelet), 17.00 Szent Liturgia. Szombaton 17.00 vecsernye, utána elvégezzük az utrenyét is.
Vasárnap tartjuk templomunk fő ünnepét. Az ünnepi Szent
Liturgia 11 órakor kezdődik, melyet Trescsula László atya,
homrogdi parókus vezet. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket.
Hétfőn 17.30 paraklisz. Kedden és szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.30 paraklisz.
Augusztus 14-én máriapócsi zarándoklaton veszünk részt.
Gyülekezés a görög templom előtt, indulás reggel 7 órakor.

Református

Úrnapi istentiszteleteinket a következő rend szerint tartjuk.
Tiszaszederkény
• 2021. augusztus 8-án, vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
• 2021. augusztus 8-án, vasárnap 11 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A városi istentisztelet vasárnap délutántól felvételről megtekinthető az ismert internetes médiafelületeinken (Facebook és
Youtube).
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa,
após és nagyapa,

Kiss Károly

77. életévében rövid szenvedés után elhunyt.
Búcsúztatása 2021. 08. 11-én 9 órakor a tiszaújvárosi
római katolikus altemplomban lesz.
A gyászmisét 8 óra 30 perckor tartjuk.
Együttérzésüket egy szál virággal fejezzék ki.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Vámosi Albert

türelemmel viselt betegség után
életének 79. évében elhunyt.
Temetése augusztus 6-án (pénteken) 14.00 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Kun Albert

temetésén megjelentek, mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Elkezdődött a harmadik, azaz az ismétlő oltások beadása. Augusztus 1-jétől bárki kérheti annak beadását. Persze, ahogy szokták
mondani, most a csapból is ez folyik. Van,
aki már várta, és van olyan is, aki elzárkózik
a harmadik oltás gondolatától is.
Az idősebb korosztályhoz tartozó két hölgy állt
előttem a minap az egyik boltban. Mi más lett
volna közöttük a téma, ha nem az oltás.
- Engem még egyszer nem vesznek rá, hogy oltassam magam - mondta az idősebbnek látszó
nő. - Az első kettőt sem akartam, a fiam miatt
oltattam magam, ő beszélt rá. De a harmadikat
nem szeretném.
- Én úgy vagyok vele, ha arra van szükség,
hogy szabadon élhessünk, akkor én ismét beoltatom magam - vette át a szót a fiatalabb. - Meg
mondogatják ezt a delta mutánst is, hogy veszélyesebb, mint a korábbiak.
Ezzel a két véleménnyel találkozom általában a
közvetlen környezetemben is. Megint előkerültek a kis időre elfeledett kérdések. Kik és hogyan jelentkezhetnek? Mi a menete? Hogyan
lehet kérni? Ki melyik vakcinát kaphatja? A
kérdésekre dr. Szurdoki Virág háziorvos válaszolt.

„Annak idején a Hepatitis B elleni védőoltást is megkaptuk az orvosi egyetemen. Senki meg nem kérdezte, hogy
szeretnénk-e.”
Dr. Szurdoki Virág

Aktuális � 3.

Már lehet kérni a harmadik oltást
- Aki úgy dönt, hogy szeretné kérni a harmadik
oltást, annak mi a teendője?
- Először is a legfontosabb, hogy akik most, augusztusban szeretnék felvenni az oltást, azoknak a koronavirus.gov.hu oldalon kell jelentkezniük, időpontot foglalniuk és a miskolci oltópontra kell beutazniuk. Tehát ebben az
esetben nem a háziorvosoknál kell jelezni az
igényt. Ha valaki úgy gondolja, hogy csak valamikor később, az ősz folyamán szeretné a harmadik oltást felvenni, akkor nálunk is jelentkezhet. Már gyűjtjük a jelentkezéseket, de a
nyári szabadságolások miatt nálunk csak szeptember elején indul be a tömeges oltás.
- Sokfelől sokfélét hallani a harmadik oltásról.
Miből választhatunk? Milyet kaphatunk?
- Egyelőre azt tudjuk, hogy a jelentkező csak
az időpontot foglalhatja, arról, hogy milyen oltást kap, az oltóorvos dönt. A szakma szabályai szerint mi azokat oltjuk majd első körben,
akik hatvan év felettiek, betegségük vagy betegségeik okán veszélyeztetettek és Sinopharm
oltást kaptak. Ők mRNS típusú vakcinát fognak kapni és csak utána jönnek a többiek. Illetve még azok is a sor elején vannak, akiknél
készült ellenőrző vizsgálat, ami negatív lett, ez
azt jelenti, hogy nincs ellenanyag a szervezetükben. Ez utóbbi mindenkire vonatkozik, bármilyen oltást is kaptak. Azt is tudni kell, hogy
azokat a jelentkezőket vesszük előre, akiknek
a Miskolcra való beutazás problémát jelent.
Amikor elkezdődött a lakosság elsőkörös oltása, akkor kaptak a körzetek bizonyos számú oltóanyagot, és nekünk kellett megkeresnünk rá
az embereket. Most fordított a helyzet. Minden
héten nekünk kell leadni azt, hogy hány embert
szeretnénk oltani, és ennek megfelelően kapjuk
a vakcinákat, reményeink szerint. Azt nem tudjuk, hogy mennyi oltóanyag áll rendelkezésre.
Amennyiben mindig érkezik annyi, amennyire szükségünk van, akkor ez a rendszer jól fog

„Az országos szinten elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy a legkevesebb védettséggel azok a hatvan év felettiek rendelkeznek, akik Sinopharm
oltást kaptak és ráadásul ők kapták
legrégebben az oltásokat.”
Dr. Szurdoki Virág
működni, de ha akadozik az ellátás, akkor az
vezethet konfliktusokhoz. Mivel még csak ezen
a héten indult el, még nincsen tapasztalatunk.
Mi is csak reménykedünk abban, hogy zökkenőmentes lesz a harmadik oltások beadása.
- Ki milyen oltást vehet fel harmadiknak? Függ
attól, hogy milyen volt az első két oltása?
- Természetesen. Azonban mi elsősorban csak
azokban gondolkodunk, akik a kínai vakcinát
kapták, ők biztos, hogy Pfizert vagy Modernát
kapnak. A többieket még nem akarjuk bevenni
ebbe a kalapba, mert az már teljesen követhetetlen lenne.
- Miért a kínaival oltottak kerültek be az első
körbe?
- Az országos szinten elvégzett vizsgálatok
kimutatták, hogy a legkevesebb védettséggel
azok a hatvan év felettiek rendelkeznek, akik
Sinopharm oltást kaptak és ráadásul ők kapták legrégebben az oltásokat. Az mRNS oltóanyagok pedig egyértelműen jobb immunválaszt váltottak ki, ezért kapják ezt harmadik
oltásnak. Megmondom őszintén, de ez csak
a saját véleményem, hogy én annak örülnék
a legjobban, ha a sinopharmosok két mRNS
vakcinát kapnának, akkor lennének teljesen
védettek.
- Mi a helyzet a többiekkel, akik más vakcinát

Dr. Szurdoki Virág háziorvos.
kaptak? Nekik is szükségük van a harmadik oltásra?
- Én azt tanácsolom a pácienseimnek, hogy
akiknek nincs krónikus betegségük, azok tolják ki a harmadik oltás beadásának határidejét. Javaslom, hogy csináltassanak ellenanyagszint-mérést, és csak akkor adassák be, ha már
nincs a szervezetükben. Így kihúzható a harmadik oltás októberre vagy novemberre is, és a hatása is tovább tart majd.
- Az egészségügyben dolgozóknak ettől a hónaptól kötelező a koronavírus elleni védőoltás.
- Igen, ha jól tudom, van egy hónap türelmi idő,
de kötelezően be kell adatni. Az számomra nem
volt egyértelmű, hogy csak az első oltás kötelező-e vagy mindhárom. Megmondom őszintén, annak idején a Hepatitis B elleni védőoltást is megkaptuk az orvosi egyetemen. Senki
meg nem kérdezte, hogy szeretnénk-e.
ema

Vízimentők szolgálatban
Ezen a nyáron eddig huszonnégyen fulladtak
meg természetes vizeinkben a rendőrség tájékoztatása szerint. Az áldozatok többsége időskorú, egy hete pedig egy testvérpár, egy 13 és
egy 17 éves fiú fulladt a Balatonba.
A hatóságok nem győzik felhívni a figyelmet
a biztonságos fürdőzésre. Arra, hogy egyedül
senki ne menjen a vízbe, felhevült testtel nem
szabad vízbe ugrani, és hogy viseljünk mentőmellényt. Rácz Ferenccel, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vízimentőjével, sürgősségi hajóvezetőjével arról beszélgettünk, hogy hogyan
előzhetők meg a tragédiák és mit tehetünk, ha
valaki bajba kerül.
- Élővízben fürdőzni más, mint a strandon. Milyen veszélyeket rejt magában?
- Hazánk élővizeinek jó része nem átlátszó, ha
valaki, vagy valami víz alá kerül, 20-30 centiméternél távolabbról már nem látjuk. Ezért nagyon veszélyes, ha valaki vagy valami a víz alá
kerül.
- Hogy történik meg a baj?
- Általában hamarabb bajba kerülnek azok,
akik nem tudnak úszni, egy partközeli strandolás alkalmával hamis biztonságérzet alakulhat ki bennük. Nem látják, hogy milyen mély
a víz alattuk, ugrálnak, leér a lábuk, aztán elsodorja őket a szél, a mélység változik. Az úsz-

ni tudók is bajba kerülhetnek, begörcsölhetnek,
vagy valamiért pánikba eshetnek, ekkor pedig
már mindegy, hogy mennyire tudnak úszni.
- Hogyan vehetjük észre, ha valaki fuldoklik? A
filmekben azt látjuk, hogy a fuldoklók kapálóznak és segítségért kiabálnak.
- A fuldoklás teljesen más, mint ahogy a filmekben bemutatják. A szervezet igyekszik ilyenkor
az oxigéncserét megvalósítani, nem kiabálásra
vesztegeti a fuldokló az energiáját, inkább erősen zihál. A kezei pedig nem az ég felé néznek, maga mellett, oldalról tolja lefelé a vizet,
hogy a víz felett maradhasson, ha pedig valami
közelébe kerül, akkor annak segítségével próbálja kitolni magát a vízből. Ez ösztönös cselekvés. Ha észrevesszük, hogy valaki fuldoklik,
akkor lehetőség szerint értesítsük a vízimentőket, és nagyon fontos, hogy keressünk valamilyen felúszó tárgyat. Ez lehet egy vastagabb ág,
egy mentőgyűrű, ami a strandokon szokott lenni. Ezt próbáljuk meg a bajba jutott felé nyújtani, hogy ragadja meg.
- Sokan figyelmen kívül hagyják a viharjelzéseket, az időjárási tényezőket. Ez plusz veszélyforrás?
- Nagyon jó lenne, ha a strandra érkezők megnéznék az időjárás-előrejelzést. A viharjelzésnek két fokozata van, azt tudni kell, hogy másodfokban tilos a fürdőzés, ahogy éjszaka is.
Nagyon jó lenne, ha az emberek tiszteletben
tartanák a viharjelzéseket. Sokszor megkérdőjelezik ezt, hisz süt a nap, miért ne fürdőznének. A vihar azonban nagyon hamar meg tud
érkezni, ha valaki több száz méterre van a parttól, akkor szembeszeles időben nehéz lesz partra jutnia.

„A fuldoklás teljesen más, mint ahogy
a filmekben bemutatják. A szervezet
igyekszik ilyenkor az oxigéncserét
megvalósítani, nem kiabálásra vesztegeti a fuldokló az energiáját, inkább
erősen zihál.”
Rácz Ferenc

A Mályi-tónál szabad a fürdőzés, de itt is figyelni kell a szabályokra.
- Mit tanácsolnak a vízimentők, hogy lehetünk
nagyobb biztonságban?
- Azon túl, hogy betartjuk a szabályokat, elsősorban a mentőmellények viselését javasoljuk.
Vannak úszást segítő mellények, sport-mentőmellények is, melyek viselése már igazán komfortos. Az emberi testet a víz felszínén tartják, akkor is, ha valaki eszméletlen állapotba
kerül, nagyon könnyű megtalálni. Ezzel életet
lehet menteni. Amíg odaér a segítség, segít a
mentőmellény. Mi most arra próbálunk rájönni, hogy a fürdőzők miért nem viselik a mellényt, ezt mérjük most fel. Sokan nem ismerik, nem tudják, hogy létezik, vagy nem érzik
szükségességét. Mondván, hogy ők tudnak úszni. Eszméletlenül azonban senki sem tud úszni. Fontos szabály, hogy ne egyedül ússzunk,
és ha úszunk, a parttal párhuzamosan tegyük,
ez azért is praktikus, mert a partról láthatnak
minket. Így ha bajba kerülünk, lesz, aki segítséget hívjon. Néhány perce van csupán a vízimentőknek arra, hogy megmentsék egy ember
életét. Akik nincsenek edzésben, alig egy percig bírják ki levegő nélkül, nekünk az eszméletvesztés után néhány percünk van, hogy sikeresen újraélesszünk.
- Az idei szezonban sok dolguk volt?
- Igyekszünk prevenciós köröket tenni, vihar
előtt hajóval megyünk körbe, a parti kollégák
is fokozottan odafigyelnek a strandolókra. Saj-

nos azonban adódnak balesetek. Nagy segítséget jelent a BalatonHelp alkalmazás, ami androidos telefonokra és iphone-okra is ingyenesen letölthető. Azt tanácsoljuk, hogy a fürdőzők vigyék magukkal okostelefonjaikat, ha pedig bajba kerülnek, egy gombnyomással segítséget hívhatnak. Az alkalmazás GPS-koordinátákat is továbbít a központba, ez nagyon fontos, hisz sokan nem rendelkeznek kellő helyismerettel a Balatonon, nem tudják, hogy hol
vannak. Nekik is nagy segítség. Nem beszélve
arról, hogy nagyon hamar kialakulhatnak ros�sz időjárási viszonyok, eső, szél, köd, ekkor nagyon nehéz meghatározni, hogy hol tartózkodunk, ebben is segít a BalatonHelp.
- Környékükön sok bányató van, ahol sok a fürdőző is. Ezek azonban nem strandok. Ez még
egy veszélyforrás?
- Ha nem kijelölt standon fürdőzünk, az azt jelenti, hogy a víz alatti rész felderítetlen, így
mindenképp veszélyes. A víz alatt bármilyen
akadály, éles, szúró tárgy lehet, melyek különös veszélyt jelentenek a fürdőzőkre. Beleakadhat a lábunk, vagy bepánikolhatunk attól
is, hogy hozzánk ért valami - mondta Rácz Ferenc.
Megyénkben a Vadnai-tónál, a Mályi-tónál és a
Muhi beach-en van kijelölt strand, itt lehet élvezni a strandolás örömeit.
Fodor Petra

4. � Aktuális

Hej, de Tiszaújvárosban, kisangyalom!

Lengyelországban a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő és a Termál Kemping is olyan,
mint a népdal. Szájról szájra terjed jó hírük. Minden lengyel vendég, akivel beszéltem, családtól, ismerőstől hallott városunkról, és legtöbben már évek óta visszajárnak
hozzánk.

A lengyelek viszik a prímet
- Milyen dokumentum szükséges a lengyel vendégek számára, hogy bejöhessenek az országba?
- A külügyminisztérium honlapján fent van,
hogy mely országokkal kötöttünk egyezséget,
innen lehet letölteni az oltási papírmintákat mondja Lovász Gergő, a Termál Kemping vezetője. - Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Csehország, Szlovénia, és július 1-jétől
ezekhez csatlakozott az európai uniós minta. A
lengyelek ezzel jönnek, mert velük nincs külön
egyezség, így tőlük azok jöhetnek, akiknek az
Európai Unió által elfogadott oltásaik vannak, illetve tesztek igazolásai. Tehát vagy átesett a betegségen, vagy megkapta az oltást, vagy antigén
tesztje van. Ha ezt az igazolást felmutatja, akkor
fogadhatjuk, de igazából e nélkül nem is volt,
aki megpróbált volna idejönni. Inkább megkérdezik előre neten vagy telefonon, de tudják ők is
egyébként, hogy mi a helyzet. Szerintem azért
is van kevés vendég, mert sokan még nincsenek
beoltva, és nem is akarják beoltatni magukat.
- Kevesen vannak most a lengyelek?
- A megszokotthoz képest igen, kevesen vannak. A tavaly júliusi átlaghoz képest is egy kicsivel kevesebben, a 2019-eshez viszonyítva
pedig sokkal kevesebben.
- Külföldről kik vannak most itt?
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- Lengyelek, szlovákok, német átutazók, és magyar egy-két éjszakások. A német, finn, svájci
átutazók inkább lakókocsisok, egy éjszakát töltenek itt, megpihennek, és mennek is tovább,
tehát nem jellemző, hogy ők a fürdő miatt jönnének. A fürdőbe a lengyelek, a szlovákok, és
a magyarok jönnek. Arányában a lengyelek közel 90% körül vannak, a maradék 10% pedig
vegyes, magyar, szlovák vendégek.
- Összességében a mostani vendégszám men�nyivel kevesebb, mint szokott lenni?
- A fizetett vendégéjszakák a 2019-es számokkal összehasonlítva, kevesebb, mint a harmada.
Ahogy látom, ez már augusztusra sem fog változni, sőt most már a tévében is hallani, hogy
lassan jön a negyedik hullám, ez már szerintem
így is marad, tehát hasonló lesz a tavalyi számokhoz.

Konyha, nyelv

Bartlomiej Chmura és kisfia - ők is visszajáró vendégek.

Szombat este, turnusváltás után sétáltam a kempingben, és útközben a sátrak felé egy fiatal párral találkoztam. Szerencsémre beszéltek egy kicsit angolul, de a nevüket nem akarták elárulni,
ahogy a srác mondta, inkognitóban szeretnének
maradni.
- Lengyelország déli részéről jöttünk, négy és
fél órát autóztunk. Tiszaújvárosról a feleségem szüleitől hallottunk, ők már 20 éve ide járnak. Nagyon szeretik, jobb, mint a lengyel Balti-tenger, mert az hideg, most 15-20 fok között
van a hőmérséklete, itt pedig mindig jó az idő.
- Kellett oltási igazolvány, hogy beengedjenek
Magyarországra?
- Igen, de a határnál senki sem ellenőrizte, nem
állítottak meg.
- Mennyire vannak beoltva a lengyel emberek?
Sokan felvették az oltást, vagy inkább több az
oltásellenes?

- Pontosan nem tudom, én azt látom, hogy az
idősebbek beoltatják magukat, a fiatalabbak pedig nem akarják.
- Hogy tetszik Tiszaújváros?
- Még nem nagyon ismerjük a várost, mert eddig a környező nagyvárosokba látogattunk el,
most pedig Cserkeszőlőn voltunk. A kempingből viszont kijárunk helyi éttermekbe, ahol leginkább az a problémánk, hogy nincs kiírva lengyelül az étel neve. De még angolul sem, így
aztán nem tudjuk, hogy mi az aznapi menü, miből lehet választani.
A kemping konyhájában egy fiatalember, Bartlomiej Chmura éppen mosogatott, és közben a
kisfia után szaladgált, aki cselesen mindig elbújt az épület mögé.
- Nowy Saczról vagyunk, ami négy óra vezetésre van innen.
- Milyen most a vírushelyzet Lengyelországban?
- Nem olyan rossz, most átlagban napi száz új
fertőzést diagnosztizálnak, és a lakosság 50 százaléka már be van oltva. Ez a szám viszont most
már nagyon lelassult, illetve megállt, mert az
emberek többi része nem akar oltást kapni. Nem
tudom miért, mert van egy csomó vakcina, úgyhogy lehet menni, és felvenni az oltást, de van az
embereknek egy csoportja, aki nem akarja.
- Önöknél is volt a kínai és az orosz oltóanyag,
a Sinopharm és a Szputnyik?
- Nem, sem a Szputnyik, sem a Sinopharm nincsen Lengyelországban, nekünk Pfizer, Moderna, AstraZeneca és a Janssen van. Már gyerekek is kaphatják az oltást, de az emberek félnek
beadatni a gyerekeknek.
- Hol hallott Tiszaújvárosról?
- A családomtól, akik nagyon sokat járnak ide,
már évek óta, gyakran jönnek. Mi is voltunk
itt hat, és hét évvel ezelőtt is, és azért tetszik,
mert kint van a szabadban, a levegőn, nem zárt

Eredeti N126 retró lengyel lakókocsi.

Tuti tippek a telitalálathoz
Nyáridőben megnő a kerékpáros forgalom, ahogy a biciklisekhez köthető közúti közlekedési balesetek száma is. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság állományából is sokan közlekednek kerékpárral, így a szakma és a tapasztalat megadja a közlekedésbiztonság tuti tippjeit, hogy mindenki nyerjen.
Kerékpáros tipposzlop a 13+1-es telitalálathoz:
1. Fontos tudni, hogy a közlekedés céljára használt kerékpár járműnek számít, tehát ennek értelmében, aki a
kerékpárt hajtja járművezetőnek minősül.
2. Járművezetésre alkalmas állapotban lehet csak kerékpárra pattani, ne fogyassz alkoholt vezetés előtt!
3. Ismerned kell a KRESZ-ben rád vonatkozó szabályokat!

5. Járdán csak akkor közlekedhetsz, ha lakott területen az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan. Ilyen esetben is csak
a gyalogosforgalom zavarása
nélkül és legfeljebb 10 km/h sebességgel haladhatsz.

9. Behajtani tilos tábla hatálya
alatt csak akkor tekerhetsz, ha
a kiegészítő tábla számodra ezt
engedélyezi!

Beszélgetés közben Bartlomiej elárulja, hogy
itt van velük édesapja is, Wojtek Chmura, aki
kolléga, most már nyugdíjas újságíró. Találkozásunknak az lett a vége, hogy másfél órát beszélgettünk városaink és országaink történelméről.
- Először vagyok itt Tiszaújvárosban - mondja
Wojtek -, a családom már járt itt. Olvastam a város történelmét és tudom, hogy régen Leninvárosnak hívták. Gondolom a vegyipar miatt, ami
nagyon fontos Magyarországnak. De ez csak az
egyik oldala történetnek, a másik az, hogy a város nagyon szép, nagyon kedvesek az emberek,
minden zöld, füvesített, sok ház előtt még hibiszkusz virágokat is láttam. Sok park van, és
nagyon tetszik a szökőkutas tó a Városháztérnél. Látszik, hogy emberközpontúnak tervezték
a várost, gondolom annak idején az ipari munkásoknak építették. Szélesek az utak, sok hely
van az autóknak, és a házak között is tágas a tér,
a környező gyárakban pedig vannak munkahelyek. Nagyon szép és csendes város. Itt a kempingben pedig rengeteg sátorhely van, és a strandon sokféle úszómedence. Innen kirándulni is
lehet, voltunk Lillafüreden is. A jövő hónapban
ismét itt leszünk, mert most lemegyünk Horvátországba, de visszafelé is erre jövünk. Most csak
megálltunk itt három napra, a feleségem még
nem volt Magyarországon, és meg akartam neki mutatni a gyógyvizet, és az időjárást. Itt nem
számít, hogy esik, vagy süt a nap, itt mindig jó
idő van, meleg van.
Surányi P. Balázs

11. Saját biztonságod érdekében használj
kerékpáros fejvédő sisakot!

7. Ne közlekedj a gyalogúton vagy a gyalogos zónában!

4. Kerékpárodat szereld fel az előírt tartozékokkal!

Itt mindig jó

10. Ahol kerékpárút van, ott kötelező azt használnod,
nem hajthatsz az úttesten.

6. Ha még nem múltál el 12 éves, főútvonalon
nem kerékpározhatsz. Ilyenkor a főút melletti járdán tekerhetsz. Ne feledd, hogy a járda a gyalogosoké, őket nem zavarhatod, és a sebességed sem
haladhatja meg a 10 km/h-t.

8. Ha ezzel a táblával
találkozol, pattanj le
a kerékpárról és told
mindaddig, amíg újra szabályosan közlekedhetsz rajta!

a strand. A város is tetszik, tiszta, látszik, hogy
rendben tartják. Nagyon szép, jó itt sétálni, jó
itt lenni.

12. Ne csak magadra figyelj, hanem a közlekedés többi résztvevőjére is. Fontos, hogy ne
okozz balesetet, de legalább annyira fontos az
is, hogy a mások által generált veszélynek ne
válj áldozatává. Ha tudatosan, felkészülten kerékpározunk, akkor jó eséllyel el tudjuk kerülni a balesetet.

13. Fontos, hogy a közlekedés többi résztvevője
számára mindig biztonságos távolságból jól látható legyél. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a kerékpárod legyen kivilágítva, és
lakott területen kívül viselj fényvisszaverő mellényt, vagy ilyen jellegű ruházatot.
+1. Sokat tehetsz az egészséged és a környezet
védelme érdekében azzal, ha a szabályokat betartva gyalogosan vagy kerékpárral közlekedsz.

…hogy mindenki hazaérjen!

police.hu

Paletta � 5.

2021. augusztus 5.

Hal a placcon
Augusztus 7-én lesz a Hal a placcon. A rendezvény új, de az ízek és az élmények ismerősek lesznek, hiszen a Gasztrokorzó(k) után szabadon, újra megnyílik az eszem-iszom utca, klasszikusan - ahogy a dal is mondja - dínomdánommal. A részletekről Mátyás Zoltánt, a Derkovits Művelődési Központ igazgatóját kérdeztük.
- Elmaradt a Bogratlonunk, nem rotyognak hal- és vadételek sem a Tisza-szigeten, hozott viszont helyette új ízeket az elmúlt járványos időszak. Ott és akkor debütált a Gasztrokorzó, most
pedig jön a Hal a placcon.
- Ezt a programot eredetileg a Városháztérre és környékére terveztük, de a koronavírus-járvány miatt a helyszínt és a program jellegét is módosítottuk. Ezek alapján a sikeres Gasztrokorzó helyszínét, a Széchenyi utat és a Március 15. parkot választottuk. A helyszín most kiegészül a Kazinczy út rövid szakaszával, illetve a Kazinczy Ház parkolójával. A szabadtéri színpad a Széchenyi útra, a Derkó és a könyvtár közötti szakaszra kerül. Persze ki is tekintünk a
város utcáira, hiszen egy meghatározott útvonalon zajlik majd a veterán járművek felvonulása.
- A plakátok alapján bőségesnek tűnik a kulturális és a zenei kínálat is.
- Az egész napos színpadi produkciók mellett kiemelném a kiegészítő programokat, azok közül is a vásározók utcáját, ahol kézműves textil ajándékokat, mézeket, gombákat, őstermelői bivaly- és mangalica ételeket, sajtokat, lekvárokat, mézeskalácsokat, egyéb ajándéktárgyakat lehet majd vásárolni. Különlegesnek ígérkezik a népi játszótér, a fotószínház és a gyerekhorgászat. A legkisebbek a nap folyamán vízi óriásbábokkal is találkozhatnak.
- A szabadtéri konyha étlapja is ínycsiklandónak tűnik.
- A gasztro utcában változatos ételkínálattal várjuk a látogatókat, természetesen bőségesen lehet majd halas ételeket is vásárolni. Erről többek között a Grillkirály gondoskodik, akik halászlevet, sült- és grillezett halakat, roston sült húsokat, grillfűszeres aprópecsenyét, sült házi kolbászt és hurkát, juhtúrós lepényt, tócsnit, saslikot, csülköt pékné módra, babos káposztát kínálnak. Ezen kívül kézműves sörök, vasalt lángos, óriáspalacsinta, halkülönlegességek, churros, lángos, vattacukor, fagyi, kávékülönlegességek, koktélok kaphatók majd. A rendezvényekre vonatkozó járványügyi szabályok alapján a belépéskor minden látogató karszalagot kap, melyet a programok területén kötelezően viselni kell.
berta

Útlezárások

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében valósul meg a Hal a
placcon rendezvény, mely 2021. augusztus 7-én (szombaton) lesz a Széchenyi úton, a
Kazinczy úton, a Kazinczy-ház parkolójában és a Március 15. parkban. A programok
zavartalan lebonyolítása érdekében 2021. augusztus 6. (péntek) 18.00 órától - 2021.
augusztus 7. (szombat) 24.00 óráig, a Széchenyi út 11-37. közötti szakasza (Borostyán Patika, Hamvas Béla Városi Könyvtár közötti szakasz), a Kazinczy út (Hamvas
Béla Városi Könyvtár, Tisza út közötti szakasza), a Kazinczy-ház parkolója (Kazinczy út felé eső rész) le lesz zárva.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Szervezők

Évadzáró helyett évadnyitó közgyűlést tartott a TIFO Baráti Kör. A gyárból nyugdíjba vonult dolgozók szervezetének tagjai hos�szú idő után most találkoztak újra, igaz, nem
teljes létszámmal. Az elmúlt időszak koronavírusos hónapjai miatt elcsendesült, lelassult az
életük, kevés volt a közösségi program, ritkultak a találkozások.
- 2019 decemberében bezártuk az évet, 2020 januárjában újranyitottunk, elkezdtük beszedni
a tagdíjakat, de mivel márciusban bezárt az ország, mi is sorra lemondtuk a tervezett programokat. - kezdte beszámolóját Nagyné Balázs Éva,
a TIFO Baráti Kör vezetője. - Másfél év így telt
el, terveztünk, visszamondtunk, újra terveztünk,
megint visszamondtuk. Ahogy engedte az ország,
úgy haladtunk mi is. Több kirándulásunk is elmaradt, de most beütemeztünk egyet szeptember első hetére. Egy kastélytúrát, melynek során
három kastélyt is felkeresünk, reméljük addigra
nem zár be újra az ország. A tagság csaknem fele
jött el a mai rendezvényünkre, 126-an vagyunk a

Nyertes rádióműsor
egy csodálatos közösségről

„A jövő élhetőbben” címmel hirdetett ifjúsági
médiapályázatot az Újhullám Rádió. Az első helyet az Eötvös József Gimnázium diákja, Gyivák
Bálint Zsombor szerezte meg, aki kivételesen személyes hangvételű rádióműsorával pályázott.
- Lendvay Viktor tanár úr hívta fel a figyelmemet erre a pályázati lehetőségre. Már általános iskolában is
tanított engem, aztán az iskolán kívül is folytattuk a
közös munkát. Mindig is nagyon szerettem vele dolgozni - mesélte Bálint. - Több rádióműsort is készítettünk már korábban, számomra ez nem volt újdonság, ezért nagyon örültem a versenynek. Ez volt az
első alkalom viszont, hogy ilyenfajta pályázati anyagot készítettünk. Kíváncsiak voltunk, hogy nagyobb
körökben is van-e létjogosultsága annak, amit csinálunk.
- Mesélnél nekem az Eötvös Rádióról?
- Eddig igazából konkrét Eötvös Rádió még nem
volt. Ez egy hirtelen ötletből született, ami aztán
egy nagyon jó kezdeményezéssé nőtte ki magát. AhGyivák Bálint sokoldalú tehetség.
hoz, hogy ez működhessen, illetve megalakulhasson,
mindenképpen szükség volt Lendvay tanár úr csapatösszehúzó erejére és szakmai tudására, melynek segítségével létrejöhetett ez a közösség. Én
nagyon örülnék, ha a jövőben is folytatódhatna ez. Szerintem nagy szükség lenne egy olyan
médiafelületre, amely közvetlenül a diákok hangját képviseli.
- Ha már közösségekről esett szó, rádióműsorodban is egy fenntartható és csodálatos közösséget mutattál be. Hogyan építetted fel a műsort, mi volt a fő koncepció?
- Mindenképpen azt a közösséget szerettem volna bemutatni, ahol a leginkább otthon érzem
magam, hiszen én is tagja vagyok, ez pedig a Sodrás Színtársulat. Interjút készítettem a társulat tagjaival, igyekeztünk minél személyesebbé tenni, illetve bemutatni, hogy miért is olyan jó
ez a közösség, ki miért szereti. Csodálatos, hogy teljesen különböző foglalkozású, gondolkodású civil embereket ilyen szorosan összeköt a színház szeretete.
- Akár a rádiózás is szóba jöhetne jövőbeli terveid kapcsán, vagy inkább csak kíváncsiságból
méretted meg magad ezen a területen?
- Én inkább a színpadon tudnám magamat elképzelni a jövőben is. A rádiózás nehéz műfaj, mert
egyedül a hangjával tudja magát kifejezni az ember, míg a színészkedés során többféle eszközből válogathatunk az érzelemkifejezés szempontjából. Viszont a jövőben is örülnék hasonló
lehetőségeknek. Nagyon jó élmény volt, és szívesen próbáltam ki magam ezen a területen is.
Bálint nyertes rádióműsora a következő linken érhető el:
https://soundcloud.com/donvittorio-2/eotvos-radio-sodras
Kelemen Alíz

klubban, 55-en jelezték, hogy jönnek. Decemberben szoktuk tartani mindig az évzárót, amit most
nem engedtek a járványügyi szabályok, az elmaradt program helyett így most inkább egy nyitó taggyűlést tartunk, vacsorával, tánccal összekötve, de persze beszámolok a tagságnak a pénzügyi helyzetünkről, a terveinkről, a tervezett közös programokról is. Nem sokat találkoztunk az
elmúlt másfél évben, valaki teljesen bezárkózott,
mások óvatosabbak voltak, többet használtuk az
internetet, a telefont, úgy tartottuk a kapcsolatot.
A MOL Gondoskodás Alapítvány tavaly kétszer
osztott csomagot a rászorulóknak, körülbelül 500
csomagot készítettek a nyugdíjasoknak, a városba is jutott 14, tartós élelmiszerekkel, szájmaszkkal, fertőtlenítőszerrel, de látogattuk is egymást
a nehéz időkben, elsősorban az idősebb, nehezen
mozgó vagy beteg klubtársainkat. A Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület is kinyitott, a nyitóközgyűlést is megtartottuk nemrég, két tagunkat is
beválasztották az ellenőrző bizottságba.
berta Még nem teljes a létszám, a 126 fős tagságból 55-en vettek részt az évadnyitón.

Gulyás Jánosné és Orosz Dezsőné is újra együtt a csapattal. „Sokat vesztettünk élményekben és programokban, de reméljük tudjuk pótolni és újra együtt kirándulhatunk, tervezhetünk programokat, mint régen.”

A TIFO Baráti Kör vezetője a
beszámolóval kezdte az évadnyitót.

Újra együtt a volt kollégákkal, nyugdíjas társakkal.
Kettős ünnep volt ez a Szegő házaspárnak, akik 50. házassági évfordulójukat is idén ünneplik.

6. � Égbolt

Az ember kíváncsi természetű lény. Ez így
van jól, ez viszi előre a szellemi fejlődést, termékenyíti meg a tudományos kutatásokat.
Ehhez kalandvágy is társul.
Régen kíváncsi volt, hogy mi van a folyó, vagy
a hegy túlsó oldalán, ezért hát elment és megnézte. Kíváncsi volt, hogy mi van a Föld túlsó
oldalán, hát hajóra szállt és felfedezte a távoli földrészeket. Nem túl régen arra volt kíváncsi, hogy mi van a Hold túlsó oldalán. Űreszközt szerkesztett és megnézte. Azóta már a saját szemével is láthatta, hiszen az Apollo űrrepülések alkalmával sokszor megkerülték kísérőnket, mindamellett hat alkalommal le is szálltak a felszínére. Az is kínzóan érdekelt bennünket, mi van a bolygókon, és azok holdjain. A
már most meglevő űreszközeinkkel odamentünk, és megvizsgáltuk. Az ember arra is rendkívül kíváncsi, hogy milyenek a távoli csillagok, vagy azok bolygói, és civilizációi. Természetesen ma még elérhetetlen számunkra egy
csillagközi űrutazás, de megtanultuk, hogy soha nem szabad azt mondani valamire, hogy soha. Talán, majd egyszer, sok évszázad múlva?
Talán.
Ebbéli vágyainkat a tudományos fantasztikus
(sci-fi) irodalomban éljük ki. Számtalan jobbnál jobb könyv és novella, az utóbbi időben
egyre több látványos, izgalmas film született
e témában. A fantasztikus filmekben elképesztő sebességű űrhajókkal röpködnek egyik csillagtól a másikig, egyik bolygótól egy másikig,
majd pedig vissza. Sőt, távoli galaxisok felkeresése sem áll távol tőlük! Az én fantáziámat
is megmozgatják ezek a filmek, de roppant zavaró, és illúzióromboló az a sok robbanás, hajtóműsüvítés, és egyéb hangeffekt, amivel a látványt próbálják fokozni. A világűr vákuumában ugyanis nem terjed a hang!
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Utazás a világ végére
val, most csak néhány tény megismerése, és belátása szükséges ahhoz, hogy nagy utazásokat
tehessünk, ma persze még csak elvi síkon. Az
első tény, amit tudomásul kell vennünk, hogy
a fény sebességénél semmilyen hatás nem terjedhet gyorsabban. A másik, talán nehezebben
belátható tény, hogy az idő múlása nem állandó, azaz másképp telik a földi ember, és a nagy
sebességgel utazó űrhajós számára. Ezt a tényt
egy egyszerű példával szeretném megvilágítani. Egy száguldó űrhajóban az asztronauta kísérletet végez: a padlón elhelyezett fényforrásból fényimpulzust lő a plafonon elhelyezett tükörre, és méri a visszaverődési időt. Az eredményt a kabinban elhelyezett óra mutatja. A kísérletet egy földi megfigyelő is figyelemmel kíséri, és azt látja, hogy a fényimpulzus nem 2D,
hanem 2S utat fut be a mellette levő óra szerinti
idő alatt, ugyanis ez alatt az űrhajó 2L távolsággal továbbhaladt. Mindkét esetben a 2D táv befutási idejét mérjük, mégis más eredményt kapunk! A megtett utat a sebesség és idő szorzata adja, és mivel a fénysebesség állandó, csak
az idő lehet változó. Ez bizonyítja, hogy az űrhajó órája lassabban jár, mint a földi óra. Az eltérés exponenciálisan nő a sebesség növelésével. Innen ered a széles körben ismert ikerparadoxon jelenség. Egy egypetéjű ikerpár egyik
tagja fénysebességet megközelítő űrhajóval elutazik, és mire néhány esztendő után visszatér,
testvére már egy roskatag aggastyán, vagy már
nem is él, míg ő csak azzal a néhány évvel lett
öregebb. Napjaink űrkutatásának egyik eredménye annak felismerése, hogy a tartós súlytalanság károsítja szervezetünket. Nagyon hos�szú távú űrutazásnál szervezetünk számára az
az optimális állapot, ha állandóan a földi gravitációt érzékelhetjük. Ennek egyik megoldása az
lehet, hogy űrhajónk állandóan 1g-vel, azaz a
földi nehézségi erővel gyorsul, míg a gyorsítási szünetekben az űrhajó tengely körüli forgatá-

Csillaghajó fantáziarajza.
A csillagok felkeresésének legfőbb akadálya a gigantikus távolságok leküzdhetősége.
A legközelebbi csillagszomszédunk, a Proxima Centauri 4,2 fényév távolságban található.
Az 1977-ben indított Vojager űrszondák az elmúlt 44 évben mindössze 20 fényórányira tudtak a Földtől eltávolodni. Ebből könnyen kiszámítható, hogy 80 000 év múlva tudnák elérni csillagszomszédunkat. Néhány éve nagy
port kavart az a tudományos felfedezés, miszerint a hozzánk legközelebbi csillagrendszer
egyik csillaga, a Proxima Centauri körül kering
egy Föld-típusú kőzetbolygó. Az izgalomra az
adott okot, hogy ez a bolygó olyan távolságban kering a napjától, hogy az onnan érkező sugárzás valószínűleg olyan hőmérsékletet hozhat létre a bolygó felszínén, amely közel lehet a
földi viszonyokhoz. Ez a távolság ugyan húszszor kisebb, mint a Föld-Nap távolság, viszont
a csillagunk a vörös törpék családjába tartozik,
amiért a róla érkező sugárzás intenzitása sokkal
gyengébb. Egyszóval már a legközelebbi naprendszerben sem zárható ki az élet, esetleg értelmes élet megléte.
Einstein speciális relativitáselméletének kiadása óta tudható, hogy a csillagközi utazás elvileg
lehetséges. Ez azt jelenti, hogy egy emberélet
alatt nagyon távoli csillarendszerek is felkereshetőek oda-vissza. Természetesen ennek a cikknek nem lehet célja a relativitáselmélet részletes megismertetése a Krónika minden olvasójá-

sával pótoljuk a gravitációt. Építsünk tehát egy
olyan űrhajót, ami képes folyamatosan gyorsulni, és rendelkezik az ehhez szükséges hajtóanyaggal, ami mai tudásunk szerint például
anyag-antianyag hajtómű lehet.
Most már csak biztosítani kell a személyzet
több évtizedes túlélését lehetővé tevő infrastruktúrát, és már indulhatunk is! Célunk egyelőre legyen a Proxima. Másfél óra után elhagynánk a Holdat, 36 óra elteltével a Marsnak integethetnénk, a 80. órában megcsodálhatnánk
a Jupitert. Három hét elteltével elhagynánk a
Vojager űrszondát. Tizenöt havi eseménytelen
repülés után űrhajónk eléri az egy fényévnyi távolságot, az időtényező pedig megkétszereződik. A földi megfigyelő az űrhajósok mozgását
kétszeres lassításban látná. Innentől kezdi a relativitáselmélet erőteljesebben éreztetni hatását, az időtényező exponenciálisan növekedni
kezd és a hosszú utazás során a milliós nagyságrendet is elérheti. Az út felétől megfordítva
működtetnénk a hajtóművet, így a célig teljesen lelassulunk. A célt 3,5 év alatt tudnánk így
elérni. A visszautat is beszámítva, óránk szerint
7 év telt el, azonban az itthon maradottak 12
évet öregedtek. Az Einstein-féle energiaképlettel számolva az út hajtóanyagigénye 150 tonna antianyag, ugyanennyi normál anyag, azaz
300 tonna lenne 1 kg hasznos teherre számítva! Amennyiben a szintén közeli (16 fényév)
Altairt, a Sas csillagkép legfényesebb csillagát

Idődilatáció, azaz az idő relativitása.
kívánjuk meglátogatni, erre 13,5 évet kell fordítanunk. Mindeközben a Földön 60 év telik
el, tehát már itthon hagyott gyermekeinket is
idős emberként látnánk viszont. Amennyiben a
Tejútrendszer szélét tűzzük ki célul, 41 év múlva érkeznénk vissza, viszont közben a Földön
100 000 év telt el, így már az is kérdéses, hogy
lenne-e ember még a bolygónkon. És még mindig csak saját galaxisunk határáig jutottunk el.
Legközelebbi galaxis szomszédunk a 2,6 millió fényévnyire lévő Androméda köd menetideje 56 év lenne, de ez itteni időben 5 millió
évet jelentene! Belátva, hogy így már nincs értelme visszafordulni, dönthetünk úgy, hogy tovább megyünk. Ennek csak akkor van értelme, ha űrhajónk, és a személyzet fel van készítve a többgenerációs utazásra. Nyolc generációnak kell leélnie az életét, míg hozzávetőleg
200 év elteltével a ma ismert világegyetem határához érnénk. Mivel a világegyetem gyorsuló
tempóban tágul, az út végén egyre kevesebb és
halványabb objektumot láthatnánk, végül elérnénk célunkat, a nagy SEMMIT! Földi időben
ezalatt olyan rengeteg idő telik el, hogy közben
nem csak a Föld, de a Naprendszer is atomjaira esett szét. Láthatjuk tehát, hogy a csillagközi
utazás csak nagyon korlátosan hozzáférhető az
ember számára. Nagyon optimista feltételekkel
számolva sem juthatunk 10-15 fényévnél mes�szebb, de már ekkor is le kell mondanunk arról, hogy saját generációnkkal, és szeretteinkkel együtt éljük le az életet. Megítélésem szerint szuperintelligens minirobotokra kell bízni
a csillagrendszerek kutatását. Ezek kifejlesztésére még bőven van időnk, mivel előtte ki kell
fejleszteni a szállításukra képes szuper űrhajókat.

Életfeltételek biztosítása egy csillaghajóban.

A Vojager űrszonda 20 fényórányira tőlünk.
Azokkal az olvasókkal, akik idáig eljutottak,
bonuszként szeretném megosztani az augusztusi csillaghullással kapcsolatos tudnivalókat.
A Perseida meteorraj tetőzése augusztus 12én az esti, de leginkább a hajnali órákra várható. A raj aktivitása viszonylag hosszú ideig tart,
így a környező éjszakákon, augusztus 11-én és
13-án éjjel is érdemes lesz az égboltot vizsgálni. A meteorok sötétedéstől kezdődően, este 10
órától érkeznek az északkeleti égbolt irányából. A felvillanások azonban a radiántól távolabb is feltűnhetnek. Számuk az óránkénti 150200-at is elérheti. A Hold idén viszonylag korán nyugszik, tovább növelve a sikeres észlelések esélyét.
Szutor István
csillagászati klubvezető
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Mozi a szabad ég alatt
Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a
Tiszaújvárosi Krónikában, és a Tisza TV képújságában is bemutatunk
néhány képet a TVK fotóarchívumából.
Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az eseményt, a helyszínt,
vagy csak kellemes emléke, története fűződik valamelyik képkockához, kérjük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu e-mail címre.
Hivatkozásként kérjük, tüntesse
fel a kép alatti számsort. Bízunk
abban, hogy sokan kedvet kapnak a
nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez,
ezzel is segítve TVK-s örökségünk
megőrzését az utókor számára.

Talán mind ismerjük és szeretjük a közös filmnézés izgalmakkal teli, varázslatos élményét. Július 30-án ez az élmény a szabad éggel párosult, sokan
látogattak ki a Szent István-szoborhoz
a kertmozira.
- Mi most vagyunk itt először, de nagyon
tetszik nekünk a szabadtéri mozi - mondta Mónika, aki kislánya társaságában várta az első vetített filmet.
A nézők 17:30-tól A dzsungel könyve
című amerikai családi kalandfilmet láthatták. Már erre a filmre nagyon sokan
érkeztek, a szobor melletti füves terület
hamar megtelt plédeken nevetgélő gyerekekkel. Persze a nasi sem maradhatott
el, néhányan különösen felkészülten, pattogatott kukoricával érkeztek, megidézve
az igazi, jól ismert mozihangulatot.
- Sokat járok moziba, mert nagyon szeretem a filmeket. Szabadtériben is voltam már ezelőtt. Szerintem sokkal jobb,
mint a hagyományos. Friss a levegő és
nagyon jó a hangulat - mondta Mézes Laura. - A dzsungel könyvét még nem láttam, kíváncsian várom, hogy milyen lesz.
Egyébként nagy kedvencem a Titanic, azt
is nagyon szívesen megnézném egyszer
itt, örülnék, ha levetítenék.
A dzsungel könyvét egy életrajzi dráma
musical követte, 20 órakor kezdődött A
legnagyobb showman című film. A máso-

Laura nagyon szereti a szabadtéri mozit.

A kertmozin remekül szórakozott minden korosztály.
dik vetítésre még többen érkeztek, minden korosztályból akadtak érdeklődők. A
fiatalokkal a filmek és könyvek világáról
beszélgettem.
- Szeretek olvasni és filmet nézni is. Attól
függ, mikor milyen kedvem van - mondta Lukács Cintia. - Gyakran nézek horrorés dokumentumfilmeket, de a kedvencem
a Vándorsólyom kisasszony különleges
gyermekei. A könyvet is olvastam, az is
szuper!
Általában eléggé megosztott vélemények
keringenek a filmek, illetve könyvek versenyét illetően. Sokak szerint sokkal jobb

élmény a saját fantáziánkat használva képzelni el egy-egy történetet olvasás közben,
míg egyes vélemények szerint jobb kikapcsolódást nyújt egy barátokkal közösen
megnézett film, akár otthon, akár egy kertmoziban.
A belépés mindkét filmre díjtalan volt, a
hangulatot és a sok-sok érdeklődőt látva
pedig egészen biztos, hogy a jövőben is
lesz majd lehetőségünk közös mozizásra a szabadban. Csodálatos időtöltés bármely korosztály, illetve családok számára is.
Kelemen Alíz

Sokan nasival is készültek a közös filmnézésre.

Bükkaljai művészeti táborozás

A Tisza TV műsora
Augusztus 5., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése
Nyári koktél:Válogatás az elmúlt év riportjaiból, összeállításaiból
Hol terem a boldogság? - Csúcstámadás Klein Dáviddal Sebhelyek fotókon - Bölcsitörténelem - Pókokkal, skorpiókkal - Szabad szappanozni - Lányok stoplisban - Családi örömzene citerán - Méhínség - RetroLeninváros: archívok
között

Augusztus 11., szerda
18:00 Nyári koktél 2.
Nyári koktél: legérdekesebb, legizgalmasabb, legnézettebb.
Válogatás az elmúlt év riportjaiból, összeállításaiból.
Augusztus 7., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Kultúra � 7.

A Derkovits Művelődési Központ már
több mint egy évtizede minden nyáron
többnapos alkotótábort szervez művészeti csoportjai számára. Idén július
végén, a bogácsi Jurtakert Üdülőközpontot töltötték meg élettel - fúvószenével, mazsorett koreográfiákkal, szapora öltögetéssel és csendesen zúgó varrógépek zajával - a különböző korosztályokat képviselő csoporttagok. A táborban a Derkovits Majorette Csoport, a
Guzsalyas és Szederke Díszítőművészeti Szakkör, a Tiszavirág Foltvarró Kör
és a Derkovits Fúvószenekar tagjai vettek részt.
Lehetőség volt a próbák, foglalkozások
azonos időben, több helyszínen történő
lebonyolítására, melynek célja a szakmai
munka erősítése. A fellépések, kiállítások,

bemutatkozások sikere érdekében elengedhetetlenül fontos az alkotótábor nyújtotta intenzív tréning, mely jelentős lendületet és motivációt biztosít a művészeti
csoportok tevékenységének fejlődéséhez,
a megmérettetéseken, szakmai minősítőkön való sikeres részvételhez. Az oktatók,
szakkörvezetők több évtizedes munkája
garancia a szakmai munka minőségére. A
táborozás idején elsajátított új produkciókat a nyári és őszi rendezvényeken, az itt
készült alkotásokat pedig szakmai programok alkalmával mutatják majd be.
A tábor másik fontos feladata a csoportokon belüli, illetve a csoportok közötti
összetartás erősítése, melyről szabadidős
programok sorozata - helyzetgyakorlatok, jelmezes felvonulás, közös túrázás,
pincelátogatás, valamint a mindennapos
strandolás - gondoskodott. A jelmezes
felvonuláson nem csak a táborozók, de

a bogácsi kempingben és a szomszédos
jurtában lakók is nagyszerűen szórakoztak. A fúvószenekar esti minikoncertjei
pedig az éppen arra járók között is nagy
sikert arattak. Kihagyhatatlan „fűszere” a táborozásnak a közös vacsorakészítés. Idén szalonnasütés, paprikáskrumplifőzés, barátfüle-készítés, lángos- és kürtőskalács-sütés zajlott. Összességében
egy kiváló hangulatú, szakmaiságában
megalapozott, közösségépítés szempontjából is jelentős felkészítő tábort sikerült
megvalósítani.
A létrehozásában nyújtott segítségért köszönet illeti Tiszaújváros önkormányzatát, a Nemzeti Kulturális Alapot, Varga Györgyöt, a Husi Húsbolt tulajdonosát, Vécsei Mónikát, a Zsákfalva Kft. tulajdonosát, valamint a Derkovits Művelődési Központ előkészítésben és megvalósításban résztvevő dolgozóit.

8. � Rendezvények
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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 gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; 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 jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg 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 jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2021-ben
144.171 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) 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 díjkedvezményre) 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 fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén 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 kitöltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2021/2022. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési 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 8.0014.00-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 amennyiben a 2021/2022. nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet
2021. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamatosan. A szeptember 1. után benyújtott kedvezményeket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy 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 vonatkozó jogosultságát minden tanév elején újra be kell nyújtani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. augusztus

AUGUSZTUS

Helye

Ideje

09. hétfő

Bölcsőde 3.sz.pavilon

07.30 - 9.00 és Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
14.00 - 16.30

Kazinczy Ház I. em. 73/4.

07.30 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub

07.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

12. csütörtök

Bölcsőde 3.sz.pavilon

09.00 -12.00

Szociális étkezés

16. hétfő

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

18. szerda

Gimnázium étterem

09.00 - 12.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

19. csütörtök

Gimnázium étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

23. hétfő

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45 - 12.15

Szociális étkezők

24. kedd

Bölcsőde 3.sz. pavilon

07.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

25. szerda

Kazinczy Ház (Hunyadi iskola)

08.00 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy Ház (Gondozóház)

08.00 - 15.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/4.

07.30 - 16.00

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és
alkalmazott pótbefizetés

11. szerda

26. csütörtök

Kinek a részére

Kazinczy Ház (Központi étterem) 12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy Ház (Széchenyi iskola)

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

08.00 - 16.00

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
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!

Hirdetmények � 9.

Alkalmazotti
étkeztetés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a
2021/2022. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású
köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében
vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést
megrendelni az élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa:
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu honlapról,
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél,
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési 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)

Diétás étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az
érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2021/2022.
nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést igénylőnek 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

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot
hirdet 1 fő intézményi takarító munkakör betöltésére, 4 hónap
próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok:
• Irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A munkaidő heti 40 óra, osztott műszakban.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-6/2021. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021.08.14.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.08.16.
Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308
Bánréviné Zán Tamara: 06-49/548-383
Molnárné Tóth Anita
igazgató

10. � Hirdetés
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Szünidei
gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben augusztus 31-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon
keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben
élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe
helyben történő elfogyasztással.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, és a nyári szünet időtartama
alatt folyamatosan benyújtható.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja
igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Iskolakezdési támogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egyszeri alkalommal
iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülállók, gyám által nevelt gyermek esetén a
320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett
lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön él. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2021. augusztus 9-től 2021. szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban személyesen, valamint postai
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.)
gazdasági igazgató-helyettesi beosztás
ellátására.
A megbízás kezdő időpontja:
2021. október 1.
Megszűnésének időpontja:
2026. szeptember 30.
Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi végzettség,
mérlegképes könyvelői képesítés.
- Büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 26.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

Roma testületi ülés

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 11-én (szerda) 10,00 órától ülést
tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.
Farkas Sándor elnök

Takarítónő munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő takarítónő munkakör betöltésére határozatlan időtartamra szóló munkaviszonnyal.
Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolnia kell:
• szakmai önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat
• erkölcsi bizonyítványt
Feladatok:
• A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása,
fertőtlenítése.
A pályázat benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám
alatti címen
A pályázat benyújtásának határideje 2021. augusztus 16.

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap 17 órától
másnap reggel 8 óráig,
illetve pénteken 17 órától, hétfő reggel 8 óráig,
valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:
angol-idegen nyelv szakos tanár
A jogviszony határozott idejű munkaviszony, teljes munkaidőben.
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 intézményvezető utasításainak megfelelően.
A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak. A munkaviszony 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
Koscsó Mónika intézményvezető vagy Baráthné Éliás Tünde gazdasági vezető nyújt, a 49/542-204-es telefonszámon
és a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton: Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
- Elektronikusan: tiszi.igazgato@gmail.com
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Tíz Bagi érem
csúcsokkal tetézve

ÚSZÁS. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub úszója, Bagi Zoltán
a gyermek országos bajnokságon 6 arany- és 1 ezüstérmet,
a serdülő országos bajnokságon pedig 1 arany- és 2 ezüstérmet nyert, ugyanitt két új korosztályos csúcsot is úszott.
A gyermek országos bajnokságot Hódmezővásárhelyen, a
Gyarmati Dezső Sportuszodában
rendezték július 21. és 24. között. Az első napon Zoli 50 méter gyorsúszásban első helyet ért
el 0:24,00 eredménnyel, majd 200
méter pillangón szintén első lett
2:11,97-es idővel. A második napon 400 méter gyorson második
helyen ért célba 4:18,36-os eredménnyel, 100 méter háton ötödik
helyen végzett 1:04,51-es idővel, a 200 méteres vegyesúszást Fodor Ágnes edző, és Bagi
2:14,54-es eredménnyel megnyer- Zoltán.
te. A harmadik napon újabb két
aranyérmet nyert, 200 méteres gyorsúszásban 1:59,15-ös, és
100 méteres pillangóúszásban 0:56,71-es idővel. A negyedik napon is termett aranyérem, mégpedig a 100 méteres gyorsúszásban 0:52,29-es idővel.
A serdülő országos bajnokságnak a Debreceni Városi Sportuszoda adott otthont július 28. és 31. között.
- A serdülő bajnokság a 2005-2006-os korosztálynak szól, Zoli 2007-es, tehát gyermek korosztályosként indult, mégis nagyszerűen teljesített a nagyobbak között - mondta Fodor Ágnes
edző. - Az első napon 50 méter gyorson új korosztályos csúcsot
úszott 0:23,56-os eredménnyel. A második napon az 50 méteres
pillangóúszás „A” döntőjében második helyezett lett 0:25,10-es
idővel, a harmadik napon pedig ötödik lett a 100 méteres gyorsúszás „A” döntőjében 0:53,05-ös idővel. A negyedik napon a
100 méter pillangóúszás döntőjében 0:55,43-as idővel második
lett, ami szintén új korosztályos csúcs.
Surányi P. Balázs

Lehmann nyert
Alpagoban is
TRIATLON. A tiszaújvárosi Európa-kupa futam megnyerése után Lehmann Csongor - útban a világbajnoki felkészülést szolgáló livignoi edzőtáborba - az olasz ranglistaversenyen sem talált legyőzőre.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub kiválósága a Triathlon Rank Gold
Silca Cup elnevezésű, július 25-én
megrendezett, 750 méter úszásból,
20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló sprint távú viadalon állt
rajthoz Alpagoban. A korábbi junior világbajnok, és U23-as vb ezüstérmes magabiztos sikert könyvelhetett el az olaszországi versenyen. Ugyanitt a férfi abszolút versenyben 8. helyen zárt a szintén tiszaújvárosi színeket képviselő Kovács Gyula, aki megnyerte az ifjúsági fiúk küzdelmét. Az ifjúsági
lányok között Lehmann Sára állhatott fel a dobogó harmadik fokára, aki női abszolútban a 14. helyen végzett.
Az edzőtáborban a pár nappal korábban érkezett Lehmann Bence várta öccsét. Bence augusztus 4-ig gyakorolt Olaszországban, majd augusztus 8-án rajthoz áll a lengyelországi Gdyniában megrendezendő Ironman 70.3 (középtávú) versenyen. Lehmann Csongor és édesapja, Lehmann Tibor augusztus 11-ig lesz
az edzőtáborban, majd három nappal később indulnak Kanadába. Az U23-as világbajnokság augusztus 21-én lesz Edmontonban.
Eredmények
Férfi abszolút: 1. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon
Klub) 52:31 perc, 2. Ragazzo Nicolo’ (olasz) 53:19, 3. Bortolamedi Michele (olasz) 53:22
Férfi ifjúsági: 1. Kovács Gyula (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
55:04
Női ifjúsági: 3. Lehmann Sára (Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
1:10:06 óra.

A Sportcentrum eseményei
Augusztus 7. (szombat)
Labdarúgás
10.00 TFCT U16 - Mezőkeresztes U19 Edzőmérkőzés
				
Füves pálya

Győzelemmel kezdték a szezont

Sport � 11.

LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III
Keleti csoportjának első fordulójában
hazai pályán mutatkozott be a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A kék-sárga
alakulat végig vezetett, és magabiztos,
3-1-es sikert aratott az Újpest II ellen.
A kezdőben hat új igazolással kezdte meg
a mérkőzést a hazai együttes. A kispadról az a Vitelki Zoltán irányította a vendéglátókat, aki a felkészülési időszak közepén, alig több mint két héttel a bajnoki rajt előtt lett az együttes vezetőedzője. A házigazdák jól kezdték a találkozót,
többet birtokolták a labdát és az első 10
percben jobbára ők veszélyeztettek. A 11.
percben meg is szerezte a vezetést a Tiszaújváros. Géringer ugratta ki Gottfriedet, aki elhúzta azt a vendégkapus mellett
és éles szögből lőtt a sarokba, 1-0. A folytatásban jobbára mezőnyjátékot láthatott
a publikum, a kapuk egyik oldalon sem
forogtak igazán veszélyben. A Tiszaújváros gyors gólja után érthetően higgadtabban futballozhatott, és egygólos előnnyel
vonulhatott pihenőre.
A második játékrészt mindkét csapat
nagy lendülettel kezdte, kezdetben a vendég fővárosiak támadtak többet, de eredménytelenül. Nem így a házigazdák, akik
ismét a félidő elején szerezték meg góljukat. Az 54. percben Géringer futtatta Nagy Dávidot, aki egy csel után kilőtte Tomori kapujának hosszú sarkát, 2-0.
A második hazai találat után kicsit kihagyott a házigazdák figyelme. Kenyeres
harcolt ki szabadrúgást 23 méterre Herceg kapujától. A labdának Kálnoki-Kis
futott neki és nagy erővel vágta a tiszaújvárosi hálóba, 2-1. Azonban ebben az
időszakban ismét rákapcsoltak az újvárosiak. Az 59. percben egy előrevágott labdát fejelt oda Gottfried a védők szorításában tanyázó Nagy elé, aki egyből ellőtte,
és a labda az Újpest II hálójában kötött ki,
3-1. A harmadik gól után sem állt le Vitelki Zoltán együttese. A 76. percben egy
hazai labdaszerzés után az újonnan igazolt Bartusz vitte végig a labdát, lerázta
emberét a 16-oson belül, a kapus mellett
is elhúzta már, majd lőtt, de a visszafutó
Kovács D. a gólvonal elől ki tudta vágni a labdát, így a fővárosiak megmenekültek az újabb hazai találattól. A hátralévő
szakaszban komoly helyzet már nem adódott, így a Tiszaújváros ezúttal fölényes

Gottfried húzza el a labdát a kapus mellett - gól lett a vége.

Niko a huszonnegyedik
A bajnoki rajt előtt három nappal Vasilijevic Nikola személyében újabb (immáron a 11.) játékos érkezett a Tiszaújváros felnőtt csapatához. Niko 20
éves, a Grosics Akadémián nevelkedett ballábas
középső védő, az előző szezonban már a Nyíregyháza NB II-es keretéhez tartozott, és több alkalommal játéklehetőséget is kapott. Egy évre kölcsönjátékosként érkezett. Vele kiegészülve alakult ki véglegesen a 24 fős keret, melyben a 11 maradó mellett ketten (Erős és Kolompár) az utánpótlásból kerültek a felnőtt csapathoz, és 8 új játékos érkezett.
3-1-es sikerrel rajtolt a bajnokságban. A
kék-sárgák legközelebb a Magyar Kupában Vácott lépnek pályára augusztus
7-én, majd augusztus 11-én a Tállya vendégeként küzdenek a pontokért az NB III
Keleti csoportjának 2. fordulójában.
Tiszaújváros - Újpest II
3–1 (1–0)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Valu.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg
- Bocsi, Mahalek, Géringer L., Gelsi,
Bussy (Kundrák M.), Vitelki B. (Gönczi),
Lőrincz,  Gottfried (Erős), Vasilijevic,
Nagy D. (Bartusz). Vezetőedző: Vitelki
Zoltán.
Újpest II: Tomori - Kovács D., Szabó B.
(Horváth B.), Benyó, Szűcs Á., Varga Gy.
(Nagy Zs.), Kenyeres, Radosevic, Lukáts,
Bíró M., Kálnoki-Kis Zs. Vezetőedző:
Mundi Viktor.
Vitelki Zoltán: Az Újpest II nem volt rossz
csapat, volt bennük bizonyítási vágy.

Nagy Dávid (kis képünkön balra) második találata a hálóban.

Pályán az utánpótlás
LABDARÚGÁS. Heti három edzéssel készülnek a bajnokságra a nagypályás utánpótlás csapatok.
Az U14 Czerva Zoltánnal, az U16 Hágen Zsolttal, az U19 Puskás Tiborral kezdte meg a munkát, hogy felkészüljenek az augusztusban kezdődő 2021/2022-es bajnoki szezonra.
Az utánpótlás edzők munkáját Gyarmaty Attila utánpótlás
szakmai vezető koordinálja.
A bozsikos csapatok: U7 - Dohány László, U9 - Vámosi Csaba, U11 - Tekse Bence és U13 - Császár Zoltán augusztus 2-án
kezdték meg a munkát.
Az U16-os csapat már felkészülési mérkőzést is játszott Polgár
U19-es csapatával.

Egész héten lehetett érezni játékosaimon,
hogy mindenki nagyon motivált, várják
a kezdést. Ha csak erre gondolok, nem
volt bennem kétség, hogy melyik együttes fogja megnyerni ezt a mérkőzést. Voltak hullámvölgyek, amelyeket ki kell javítanunk. A második félidőben langyosan
kezdtünk, ha stabil csapat szeretnénk lenni, akkor ezeket a hibákat nem követhetjük el legközelebb. A következő mérkőzésre a Magyar Kupában is úgy utazunk
Vácra, hogy nyerni szeretnénk.
Mundi Viktor: Győzni jöttünk, de most ez
nem volt benne a mérkőzésben, a Tiszaújváros teljesen megérdemelten nyert. Mi
próbáltunk egy letámadásos nyílt futballt
játszani, de ezt az ellenfél maximálisan
kihasználta. Nem látom reménytelennek
a helyzetet, fiatal csapatom van, fogunk
mi ennél még jobban is játszani.
További eredmények:
BKV-Előre - SBTC 3-0
DEAC - DVTK II 2-0
Hajdúszoboszló - DVSC II 0-0
Jászberény - Törökszentmiklós 4-0
Kazincbarcika - Tiszafüred 2-1
Kisvárda II - Sényő 3-0
Eger - Tállya 1-0
Békéscsaba II - Füzesgyarmat 2-2
Putnok - Hidasnémeti (elmaradt)
Következik a 2. forduló
Augusztus 11., szerda 17:30
DVSC II - Kazincbarcika
DVTK II - BKV Előre
Füzesgyarmat - Putnok
Hidasnémeti - Jászberény
SBTC - Kisvárda II
Sényő - Eger
Tállya - Tiszaújváros
Tiszafüred - Békéscsaba II
Törökszentmiklós - DEAC
Újpest II - Hajdúszoboszló

Tiszaújváros U16 - Polgár U19
4-4 (1-1)
Gól: Nótár Zoltán (3), Emődi Márk
Hágen Zsolt: Két hete dolgozunk együtt az új csapatommal, ez
volt az első edzőmérkőzésünk, amely remekül szolgálta mindkét gárda felkészülését. A polgáriak 2-3 évvel idősebbek, fizikálisan erősebbek voltak, mi ezt a csapatjátékkal sikeresen ellentételeztük. Jól néztünk ki a pályán, a sokat gyakorolt labdakihozatal hatásosan működött, a támadó harmadban pedig kreatívak, gyorsak voltunk, így szép gólokat szereztünk. Persze
voltak hibák is, ezeket a következő hetekben fogjuk kijavítani,
hogy a bajnoki rajtra a lehető legoptimálisabban felkészüljünk.
Gratulálok a játékosaimnak, jó benyomást tettek rám, ez a korábbi edzőkollégák munkáját is dicséri!
Jók: az egész csapat

12. � Történelem
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Ötvenöt év emberközelből - Diszkó és lábrázás 1.
Idén ötvenöt éve, hogy településünket várossá nyilvánították. Egy cikksorozatban szeretném bemutatni városunk történetét emberközelből, olyan interjúkon, elbeszéléseken keresztül, amelyeket első kézből, azoktól hallhatunk, akik átélték és emlékeznek ezekre az időkre. Mire táncoltak a fiatalok a ’70-es, a ’80-as és a ’90-es években? Cikkünk első részében Olasz Gyula és Fazekas „Pamach” Sándor mesélnek
házilag épített hangosításról, videódiszkóról és annak elődeiről. Olasz diszkó és Pamach lábrázás három részben.
- Legelőször egy 1980 júniusi Borsodi Vegyész cikkben tudósítottak arról, hogy itt a városban diszkó műsort adtak a fiataloknak. Mikor és hogy indult itt a diszkózás?
Olasz Gyula: 1978 körül már voltak diszkók a városban. Akkoriban a gimnáziumban három zenés rendezvény volt egy évben
- ismerkedési est, farsang, és fordított napi buli -, ezeken már
diszkók voltak. A gimis bulikat Bálint Jancsi tartotta, előtte pedig már Szili Attila is diszkózott a Szőke Tisza étteremben.
Pamach: Azt a műsort vagy Bálint Jancsi csinálta, vagy Szili Attila, ők kezdték el a városban a diszkózást.
- Mikor kezdtél el diszkózni? Emlékszel az első diszkódra?
Olasz Gyula: Nagyon szerettem a könnyűzenét, főleg a rockzenét Deep Purple, Emerson, Lake&Palmer -, ilyeneket hallgattam a rádióban. A diszkó ötödikes koromban kezdett divat lenni, a ’70-es
évek közepén. A hármas iskolába jártam, de sok barátom volt a kettes iskolában is. Hatodikos voltam, amikor a kettes iskolás haverjaim teadélutánt szerveztek. Édesapámnak volt egy Budapest rádiója, ez egy nagy, szekrényméretű rádió. Arra rákötöttem egy kazettás
magnót, így sokkal hangosabban tudtam zenét hallgatni. Ezt tudták a haverok is, és mondták, hogy mi lenne, ha elvinnénk ezt a teadélutánra, mert oda nagyobb hangerő kellene. Akkor a Boney M
már jött fel, ez 1976-ban volt. Elmentem a teadélutánra ezzel a rádióval, és nagy sikert aratott, jó bulit csináltunk. A fényt úgy csináltuk, hogy a fénycsőnek a gyújtópatronjára kötöttünk színes izzókat, és azok villogtak össze-vissza, az volt a hangulatvilágítás.
Ez a buli annyira jól sikerült, hogy kitalálták, hogy két hónap múlva csináljunk megint egyet, így elkezdtem rendszeresen megjelenni ennek az osztálynak a teadélutánjain. A következő nagyobb fellépésem úgy történt, hogy fenyőbál volt a kettes iskolában. Ott voltunk, de nem én zenéltem. A tornateremben olyan fém hangszórók
voltak, mint amilyen a vasútállomásokon van, és abból szólt a zene.
Ezeket túlhajtották és leégtek. Ekkor mondták, hogy hozzuk már el
a rádiómat, mert az tök jól szólt. Ezzel megmentettük a partyt, jól
sikerült, táncoltak, meg minden. Akkor már válogattam a zenéket,
mert volt két magnóm, egy Panasonic, és egy MK-25-ös.
Pamach: Itt a városban 1986-ban kezdtem diszkózni, de egyébként 1978-ban csináltam az első diszkót. Egy kis faluban nőttem
fel, Felsőtelekesen. Szerencsés voltam, mert a nagybátyám tengerész volt, és kaptam tőle általános iskolai ballagásomra egy magnós rádiót. Imádtam a zenét, állandóan a Szabad Európát hallgattam, ismertem az összes rockzenekart. Volt egy KISZ-klub, oda
mindig lementem, és kérdeztem a többieket, hogy ezt vagy azt
hallottátok már? Ha nem, akkor együtt meghallgattuk, mert amikor kaptam ezt a magnót, elkezdtem felvenni a számokat. Aggtelek volt a központ arrafelé, és mindig voltak ifjúsági találkozók.

„Vicceket meséltünk, sztoriztunk. Ismerni kellett
azokat, akik oda jártak, és tudni kellett, hogy mi
a kedvencük. Egy idő után tudtam, hogy ki mit fog
kérni.”
Pamach

Elöl biznisz, hátul buli - a ’80-as évek hajdivatja.

Olasz Gyula és a gimnázium legendás Vermona Regent 1000H hangfalai.
Az egyik ilyen találkozón zenéltem a saját csapatomnak, és egy
nagyon jó bulit csináltunk. Vittünk hangfalakat, és tök jó zenéket
nyomtunk, mert fel tudtam venni ezzel a kis magnóval a Szabad
Európáról mindent. Amikor látták a tömeget, meghívtak az egy
héttel későbbi vadászbálba diszkózni. Tizenhat évesen nyomtam
egy jó bulit ott is, ez volt a debütálásom, mint lemezlovas. Amikor
ideköltöztem, először Szederkényben diszkóztam, a művházban.
Havonta egyszer volt buli, és baromi jó cucc volt, Marshall erősítők, mert zenekarok is próbáltak ott. Az első bulimon az történt,
hogy kilenckor kezdődött, és tízkor még csak hárman lézengtek
bent. Gondoltam ebből úgyse lesz semmi, de azért nyomom a zenét. Közben el kellett mennem vécére, addig beraktam egy hos�szabb számot, és kimentem. Láttam, hogy nagyon sokan vannak
odakint, és hülyéskednek, ugrálnak. Kérdeztem, hogy nem jobb
lenne odabent egy kis zenére? És akkor mondták, hogy miért, van
zene? Kiderült, hogy a diszkó nem volt kiplakátozva, és azt hitték, hogy egy zenekar próbál odabent. Tíz óra tíz perckor már tele
volt a táncterem. De végül jó lett, nagy sikere volt, és így havonta jártam oda diszkózni.
- Amikor diszkózni kezdtél, honnan szereztél zenéket?
Olasz Gyula: Idősebb srácokkal kellett hozzá kapcsolat, akik
Jugoszláviából hoztak be lemezeket akkoriban, és azokról tudtunk felvételeket készíteni. Illetve a rádióból, a Kívánságműsorból vadásztuk össze, egy héten egyszer egy-egy számot el lehetett kapni. A Pophullám éjszaka volt, a Rádió- és televízió újságban mindig lehozták, hogy milyen számok lesznek benne, de a
szüleim állandóan nyúztak, hogy nehogy már éjszaka zajongjak,
mit szólnak a szomszédok. Édesanyám legkisebb húga Olaszországba ment férjhez, és onnan kaptam Beatles lemezeket. Azokat rögzítettem, az volt a cserealapom. Nekem volt Beatles, valakinek más, akkor én ezt odaadtam érte, felvettem a kölcsönkapott lemezt is, így mentek körbe. Akkor nehéz volt friss zenéhez
jutni. Amikor hivatásszerűen elkezdtem diszkózni 18-19 éves
koromban, még akkor is nagyon nehezen, de Németországból
hozzá lehetett jutni kislemezekhez. Voltak lemezelosztók Pesten, akik másoltak kazettára, azt meg lehetett venni, azt cserélgettük, de ez már akkor volt, amikor hivatásos diszkós voltam.
- Mi történt a kettes sulis fenyőbál után?
Olasz Gyula: Utána, amikor gimis lettem, bekerültem az iskola
stúdiójába. Akkor már vállaltunk táncesteket, mert az nagy dolog volt, hogy gimnazista létünkre meghívtak farsangi bulit tartani valamelyik általános iskolába. Ahhoz már kellett felszerelés
is, meg zene is. Amikor még a hármas iskolába jártam, minden
évben csináltam karácsonyi diszkót, már ismertek, így gimis koromban is visszahívtak, hogy csináljak nekik bulikat. Ismertem
egy idősebb srácot, aki diszkózgatott, ugyanabban lépcsőházban
lakott, ahol én, és a haverja ott tárolta a cuccát a házmester pincéjében. Én nagyon kinéztem egy erősítőt innen, és megdumáltam a srácokat, hogy adják kölcsön, vagy valami bérleti díj ellenében adják ide. Ez egy Vermona Regent 1000H négycsatornás,
100 wattos keverőerősítő volt. Egy ilyen típusú erősítő hangfalai még mindig megvannak itt, az iskola stúdiójában. Ezzel már
a gimiben is csináltam teadélutánokat, mert akkorra kialakultak a kapcsolataim az idősebb diszkósokkal, így volt megfelelő
mennyiségű zeném. Akkor már mentek a péntek és szombat esti
diszkók is a városban, de azok felnőtteknek szóltak, én még nem
járhattam oda, mert még csak középiskolás voltam.
- 1983 novemberében említi a Leninvárosi Krónika először,
hogy a Szederkényi Művelődési Házban videódiszkó volt. Mit
jelentett ez?
Olasz Gyula: 1983-ban Bálint Jancsi csinálta az első videódiszkót,
de előtte már ő is diszkózott kint a Szőke Tiszában, meg mindenfelé. Mielőtt bejött a videódiszkó, szupernyolcas filmeket vetítettek a falra. Sőt, még az előtt, mert ugye a hang mellett valamilyen

„Ment a diszkó zene, és közben lehetett nézni a
rajzfilmet a falon. Ez már tulajdonképpen a videódiszkónak volt az elődje.”
Olasz Gyula
képi dolgot is akartak csinálni, diát vetítettek a falra. Az Interpress
Magazinban voltak különleges fényképek, azokat kidiázták, és számok közben kivetítették, váltogatták. Voltak erotikus képek, robotok, sportautók. Utána szupernyolcas filmeket vetítettek, a Nu, pagagyi! orosz rajzfilmet például. Ment a diszkózene, és közben lehetett nézni a rajzfilmet a falon. Ez már tulajdonképpen a videódiszkónak volt az elődje. Én a Néva étteremben kezdtem videódiszkózni. Megjelentek a videómagnók, de itthon nem lehetett hozzájutni klipekhez, Németországban dolgozó vendégmunkások hozták haza. Voltak könnyűzenei műsorok, mint a Music Box, azokat
felvették kint a tévéről, és hazahozták, vagy hazaküldték. Mindig
jött valaki haza közülük, összefutottunk, és akkor azokat a klipeket
játszottuk a diszkóban. Ment magnóról is, meg videóról is a zene,
váltva. Akkor még nagy szám volt a színes tévé, két színes tévét kiraktunk, és lehetett nézni, így kép is volt a zenéhez.
Pamach: Akkoriban jelentek meg a zenei tévécsatornák külföldön,
és kamionosokkal lehetett behozatni felvételeket. Ott kint keresni
kellett egy embert, aki a tévéből felvett VHS kazettára műsorokat,
úgy ahogy volt, reklámmal, mindennel együtt. Sőt, volt olyan is,
amikor rajzfilmeket raktak közé. A diszkóban kiraktak egy színes
tévét, és mutatták ezeket a műsorokat, rajzfilmeket, így indult. Ha
valakinek sok pénze volt, és egy jó kapcsolata, meg egy kamionos
haverja, össze tudott annyi videóklipet szedni, hogy tudott három
órán keresztül csak videót nyomni. Kihangosították a zenét, a kép
ment ezen az egy tévén, az emberek körbeállták, és úgy táncoltak,
ahogy a klipben látták. Voltak öltözetben diszkódivatot követő emberek, a popperek. Félrefésült hajuk volt, a hátsó zsebükből zsebkendő lógott ki, és olyan derékszíjuk volt, ami vastag vászonból készült, és combközépig lelógott. Később már Magyarországon is lehetett fogni az osztrák zenecsatornákat a határszélen, és akkor már
könnyebb volt a helyzet, nem kellettek kamionosok, hanem valakivel lepaktáltál a határon, és küldte a videóklipeket, nem kis pénzért. Videómagnóhoz is csak úgy lehetett hozzájutni, hogy valakivel hozattál egyet, vagy aki kint dolgozott, attól kölcsön kérted. A
rajzfilm is ugyanolyan kincs volt, mint egy videóklip, volt olyan
diszkó, ahol ment a zene, és közben ment a rajzfilm. A zene kazettáról ment. Az elején még nem volt számkeresős magnó, hanem a
kazetta kis ablakán filctollal bejelöltük, hogy hol vannak a számok,
oda tekerted, feltetted a fejhallgatót, és ha az előző szám lement,
de még nem találtad meg a következőt, akkor azt az időt ki kellett
dumálni. Vicceket meséltünk, sztoriztunk. Ismerni kellett azokat,
akik oda jártak, és tudni kellett, hogy mi a kedvencük. Egy idő után
tudtam, hogy ki mit fog kérni. Volt olyan, hogy belépett valaki, és
tudtam, hogy mondjuk az LGT-t fogja kérni, és akkor a következő szám az LGT volt. Tehát ez volt a lényeg, a kapcsolatteremtés.
Csak úgy lehetett egy nagy diszkó mellett megélni, hogy az emberi kapcsolatokat próbáltad használni. Ez volt a varázsa a Salátának
is, hogy lett egy törzsközönség, és tudtam, hogy kinek mi kell. Dumálni kellett, beszéltem hozzájuk, hogy igyatok meg valamit, mert
most már rögtön következik - és bemondtam a kedvenc előadójuk
nevét. Kontaktot kellett létesíteni, tehát igazából szerkesztettél valamit, és bevontad a közönséget. Amikor végre megtaláltam a zenét, akkor mondtam, hogy jól van, most már eleget beszéltem, úgy
csináltam, mintha már régen meglett volna, és indítottam.
(Folytatjuk)
Surányi P. Balázs

