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Véradás 
a könyvtárban 

A Vöröskereszt helyi szervezete a megszokott helyszínen, a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban szervezte meg nyári véra-
dását. A nagy meleg ellenére 61 önkéntes donor vállalta, hogy 
segít embertársain és vért ad. A legtöbben többszörös véradók, 
akik évek óta rendszeresen adnak vért.

Kitüntetettjeink
Tiszaújváros képviselő-testülete az alábbi személyeknek és 
közösségeknek adományozott önkormányzati kitüntetést au-
gusztus 20-a alkalmából:

Szent István Emlékérem
Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda óvodavezetője, Mezei Mária Erzsébet, a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ „Őszirózsa” Idősek Klub-
jának klubvezetője, Szabóné Papp Andrea a B-A-Z Me-
gyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegész-
ségügyi Osztály közegészségügyi- és járványügyi szakügy-
intézője, kórházi COVID-osztályon fekvő betegek ellátá-
sában résztvevő munkavállalók (dr. Szepessy Ildikó tüdő-
gyógyász szakorvos, Bodnár Zsolt asszisztens, Háriné Zupkó 
Vilma asszisztens, Illés Jánosné asszisztens, Kozma Gabriel-
la asszisztens, Tóth Tiborné asszisztens, Kovácsné Gál Anett 
asszisztens, Molnárné Szabó Marianna ápoló, Bán Szabina 
szakápoló, Skabláné Monoki Renáta szakápoló, Árvainé Ta-
ri Viktória asszisztens, Kakukné Bölkényi Tímea asszisztens, 
Képes Mária ápoló, Kiss Mónika asszisztens, Lukács Katin-
ka asszisztens, Petri Valéria asszisztens, Tóth Erzsébet asz-
szisztens).
Béke Kornél, a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület kaja-
kozója, a tiszaújvárosi koronavírus-járvány elleni védeke-
zésben résztvevő önkormányzati munkavállalók közössé-
ge (Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ, a Tiszaújvárosi Művelő-
dési Központ és Könyvtár, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda, a TiszaSzolg 2004 Kft., a Tiszaújvárosi Sport Park 
Nonprofit Kft, a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., 
és a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal), dr. Szabó Maák 
Sándor háziorvos, Túri Istvánné épületmegbízott.

Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett
Ezüsthíd Gondozóház, Nikodémus Idősek Otthona, Lá-
di Pál lakatos, TiszaSzolg 2004. Kft., Posztumusz díj: Maje-
rusz László aranydiplomás gépészmérnök.

Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj
Kelemen Alíz, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium végzős diákja.

A kitüntetéseket augusztus 19-én adják át. 

Bár a Kormány augusztus 3-án hozott rendelete értelmében 
az augusztus 20-a alkalmából rendezendő állami és önkor-
mányzati ünnepségek, rendezvények korlátozás nélkül láto-
gathatók, Tiszaújvárosban az eredeti terveknek megfelelően, 
„visszafogottabban” zajlanak majd az ünnepi programok. 

Az ünnepi események tervezésekor, szervezésekor még szigo-
rú járványügyi szabályok, korlátozások vonatkoztak a rendez-
vényekre, ennek megfelelően alakította ki az ünnepi programot 
a Derkovits Művelődési Központ, s hiába jött az átmeneti lazí-
tás, ezen nem változtatott.
Az ünnepi megemlékezést augusztus 19-én, csütörtökön tart-
ják a Derkovits Művelődési Központ színháztermében, ahol 
egy rövid zongorajáték után önkormányzati kitüntetéseket ad-
nak át, és itt lesz a kenyérszentelés is. Az ünnepséget a Tisza 
TV 18 órától élőben közvetíti. 
Augusztus 20-án, pénteken délután a Szent István szobor mö-
götti parkban lesznek programok, főleg a gyerekeknek, a vá-
ros különböző pontjain pedig „Néptáncos pillanatok” eleve-
nednek meg.

Este 8 órakor újra a színházterem lesz a helyszín, ahol a Nagy-
várad Táncegyüttes mutatja be János vitéz című táncszínhá-
zi előadását.
Majd jön a nap fénypontja, a sokak által várt tűzijáték 22 óra-
kor a Dísztónál. (A részletes program lapunk 10. oldalán.)

Béke Kornél olimpiai hetedik
Párosban 12., négyesben 7. helyet szerzett Béke Kornél, 
a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 
egykori versenyzője a tokiói olimpián.
Az Európa-bajnokságon ötödik helyével kvótát szerző Béke 
Kornél, Varga Ádám kettős az előfutam „elengedése” után a 
reményfutamban elért harmadik helyével bejutott a közép-
döntőbe, a bravúr - a döntőbe jutás - azonban nem sikerült, 
végül a B döntő negyedik helyén, azaz a 12. helyen zárt K-2 
1000 méteren.
Magyar szempontból az olimpia egyik legnagyobb kajakos 
kérdése volt, hogy mire lehet képes a Nádas Bence, Béke 
Kornél, Csizmadia Kolos, Tótka Sándor összeállítású - gya-
korlatilag alkalmi - egység az 500 méteres távon. Az előfutamban 250 méterig remekül tartották magukat, utána azonban telje-
sen visszavettek a tempóból és ötödikek lettek. A reményfutamban is kiválóan rajtoltak, sőt gyakorlatilag rajt-cél győzelmet arat-
tak, megelőzve a fehéroroszokat, így bejutottak a szombati középfutamba, ahol megszorongatták a spanyolokat és az ausztrálo-
kat is, végül harmadikként végeztek, ami sima továbbjutást eredményezett.
A döntőben végig a középmezőnyben eveztek, eleinte úgy tűnt, akár a dobogóért is küzdhetnek, de végül a 7. helyen értek célba.

Visszafogottabban, de tűzijátékkal ünnepelhetünk

Tiszaújváros hetilapja          2021. augusztus 12.        XXXIX. évfolyam, 32. szám

Hal minden mennyiségben a placcon. Ez volt a hétvégi gasztrokulturális program a városban. Cikkek lapunk 4-6. oldalán. 

Hal a placcon első alkalommal
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
PaPP Ferenc

(Feri bácsi)
2021. augusztus 2-án, életének 86. évében elhunyt. 

Felejthetetlen halottunk földi maradványait augusztus 13-
án (pénteken) 14.30 órakor a tiszaújvárosi római katolikus 
templom altemplomában helyeztetjük örök nyugalomra. 

Drága emléke szívünkben él!
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy a szerető Feleség, Édesanya és Nagymama 

 Matáné behr Marion 
életének 63. évében, türelemmel viselt hosszan tartó 

betegség után elhunyt. Temetése 2021. 08. 17-én (kedd) 
11 órától a tiszaújvárosi római katolikus templom 

altemplomában lesz. A gyászmisét előtte, 10.30-tól tartjuk. 
Kegyeletüket, kérjük egy szál virággal róják le. 

A gyászoló család

Ez a második év, hogy kiköltözött a 
könyvtár a strandra. No, nem a teljes 
állomány, csak egy kicsiny része, ma-
gazinok, folyóiratok, könnyed nyári re-
gények, ami két medencézés közti pi-
henéshez éppen tökéletes. A Strand-
könyvtárról Ujjné Tellér Gabriellával, 
a Hamvas Béla Városi Könyvtár szol-
gáltatási csoportvezetőjével beszélget-
tem. 

- A központi könyvtár bezárt, a strand-
könyvtár kinyitott. Vannak, voltak már lá-
togatók az első napokban?
- Augusztus 3-án települtünk ki a strand-
ra, a hónap végéig ott leszünk, vasárnap 
kivételével minden nap 13 órától 18.30-
ig a hullámmedencénél egy filagória alatt. 
Ezekben a hetekben egyébként zárva van 
a városi könyvtár, 17-én, kedden nyitunk, 
és ebben az időszakban is szeretnénk je-
len lenni, olvasnivalót adni az emberek-
nek. Minden nap két könyvtárosunk van 
kint a helyszínen. 
- Mik a tapasztalatok, van igény a szol-
gáltatásra? 
- Tavaly volt az első nyár, hogy kiköl-
töztünk, és - no nem százával -, de jöttek 
azért a standunkhoz, fellapozták a napila-
pokat, magazinokat, ez volt inkább a jel-

lemző. A vírus miatt nem volt nagy for-
galom a strandon a múlt szezonban, ami 
a mi forgalmukat is meghatározta, de aki 
jött hozzánk, az talált magának olvasniva-
lót. Most is így van, bár még csak egy pár 
napja indultunk, csak egy hét tapaszta-
lat van a hátunk mögött. Hoztunk ki ma-
gunkkal egy kérdőívet is, amivel - ha ki-
töltik a strandolók - felmérjük az igénye-
ket, hogy mit olvasnának, lapozgatnának 
szívesen.

- Mit talál az, aki idejön a könyves stand-
hoz? 
- A strandkönyvtárban vannak magazi-
nok, folyóiratok, több témában is, pél-
dául barkácsolás, kertészet, lakberende-
zés, bulvár, közélet, főzés, de kihozzuk 
a fontosabb napilapokat is, rövid, olvas-
mányos, könnyed nyári regényeket, amit 
akár pár óra alatt végig is olvashat a köl-
csönző. 
- Hogy lehet könyvet, magazint kölcsö-
nözni?
- Letéti díj fejében tudunk kölcsönözni, 
kiadni könyveket, akár 2-3 napra is, ha 
valaki hosszabb ideig tartózkodik itt. Az 
olvasójegy helyett regisztrálni kell, így 
tudjuk kiadni az olvasnivalót. De lehet a 
strandkönyvtárban egy kicsit pihenni is, 
hiszen a gyerekeknek készültünk társas-
játékokkal, színezőkkel, képes- és me-
sekönyvekkel. A leggyakrabban kisgye-
rekesek fordulnak meg nálunk, két pan-
csolás közti szünetben betérnek hozzánk 
egy kis olvasásra, műhelymunkára, még 
a külföldi kisgyerekes vendégek is szí-
vesen jönnek. Az idősebbek inkább az 
újságot lapozgatják át, de vannak köl-
csönzőink is. Próbálunk hasznos időtöl-
tést nyújtani mindenkinek, aki betér hoz-
zánk. 

berta

Egyházi hírek 
Római katolikus
Augusztus 14-én, szombaton 17.00-tól szentségimádási  óra 
és szentgyónás lehetősége. 18.00-tól előesti szentmise. 
Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén az ünnepi 
szentmise 18.00-tól. (11.00-tól nem lesz szentmise). Előtte 
16.00-tól előadás „Előkészítés a NEK-re Szent József évé-
ben”. Előadó Juhász Ferenc pasztorális helynök. Az ünnepi 
szentmisét dr. Pápai Lajos emeritus püspök úr mutatja be.
Augusztus 20-án, pénteken szabadtéri szentmise a templom 
előtti téren 11.00 órától. 
Kérjük, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel a hirdeté-
sekben és a honlapunkon a szentmise-időpontok 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 plébániairoda csak ügyeletet tart.  Nyitvatartás augusztus 
16-ától augusztus 22-éig, kedd: 9.00-11.00, csütörtök 15.30-
17.30. 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
Pénteken 8.00 Szent Liturgia, 17.30 paraklisz. Szombaton 
máriapócsi zarándoklaton veszünk részt, gyülekezés a görög 
templom előtt, indulás 7 órakor. 18.00 vecsernye litiával. Va-
sárnap, egyben Nagyboldogasszony ünnepét is tartjuk: 10.00 
reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. 
Kedden 8.00 Szent Liturgia.
Református
Úrnapi istentiszteleteinket a következő rend szerint tartjuk. 
Tiszaszederkény
• 2021. augusztus 15-én, vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
• 2021. augusztus 15-én, vasárnap 11 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A vá-
rosi istentisztelet vasárnap délutántól felvételről megtekint-
hető ismert internetes médiafelületeinken (Facebook és You-
tube).
„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 
augusztus 15-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent 
István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd augusztus 16-tól (hétfő-
től) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak 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

Csábít
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik augusz-

tusi sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre. A júliusi nyertes Szutor István. 

2. � Sokféle 2021. augusztus 12.

Könyves stand a strandon augusztus végéig.

Kölcsönözhető regények, napilapok, folyóiratok a Strandkönyvtárban.

Könyves stand a strandon



Két kutyaharapás is történt a városban az 
elmúlt napokban. Az egyik sértett egy idős 
férfi volt, aki telefonon kereste meg szer-
kesztőségünket és részletesen elmesélte a 
történetét. Név nélkül nyilatkozott lapunk-
nak, mivel, mint mondta, nem magára sze-
rette volna felhívni a figyelmet, hanem a tör-
ténetére, és az ehhez hasonló estekre, illetve 
válaszokat kapni, többek között a felelős ku-
tyatartás helyi szabályaira. 

Miklós bácsi- nevezzük így - miután lerakta ko-
csiját a Mátyás király úti garázsban, hazagyalo-
golt. A megszokott úton ment, a Hunyadi isko-
lánál tartott, a sarki gombaépületnél, ami vala-
mikor fagyizó volt, ott támadta meg egy kutya. 
- Olyan kicsi volt, hogy alig láttam a fűben, 
kisméretű tacskószerű kutya volt. Láttam, hogy 
két nő sétáltatja a kutyát, el is akartam kerül-
ni őket, de egyszer csak azt éreztem, hogy va-
lami elkapja a lábamat, a lábfejemet és nem en-
gedi. Hirtelen jött az egész. A kutya pórázon 
volt, de hiába próbálta visszahúzni a megvadult 
kutyát a gazdája, nem sikerült neki. Nem bírta 
visszafogni a kutyát a nő, mondta is, hogy ku-
tyaiskolába akarja vinni. A lábfejemet harapta 
meg, egy 200 forintos nagyságú sérülés lett raj-
ta, azonnal elmentem az ügyeletre, ahol ellát-
ták a sérülésemet. A rokonaim még aznap es-
te kiposztolták az esetet a Facebookra, hogy 
megkeressük a támadó kutya gazdáját, mert én 
nagy ijedtemben elszaladtam az orvosi ügye-
letre. A gazda hamarosan jelentkezett is, meg-
beszéltünk mindent, nagyon sajnálta a történte-
ket. Szerencsére a kutyája be volt oltva, bemu-
tatta az oltási könyvét, és mivel nem volt va-
sárnap az ügyeleten tetanuszoltás, felajánlot-
ták, hogy bemennek Miskolcra és elhozzák ne-
kem az oltást, amit azóta meg is kaptam - me-
sélte történetét a bácsi.
A kérdéseimre részletes beszámolót kaptam tő-
le, de a beszélgetés után maradt bennem né-

hány megválaszolatlan kérdés, már ami a fele-
lős kutyatartás szabályait illeti. Ezekre Török 
Lászlótól, a Polgármesteri Hivatal városüze-
meltetési munkatársától kaptam választ. 
- Ennek a legutóbbi két esetnek a híre eljutott a 
hivatalba, tudnak róla?
- Nem hivatalosan szereztünk róla informáci-
ót, de hivatalosan még senki nem közölte ve-
lünk, hogy kit, mikor, hogyan, milyen körülmé-
nyek között harapott meg egy kutya - mondta 
Török László.
 - Volt hasonló mostanában, vagy ha van is 
ilyen, az eljut önökhöz?
- Négy-öt évvel ezelőtt volt ilyen eset. Akkor 
az a rendőrség hatáskörébe került, de a történet 
végéről nem kaptunk információt.
 - Beszéljünk egy kicsit a felelős kutyatartás-
ról. Ennek helyi szabályai vannak minden te-
lepülésen?
- A helyi rendeletet annak idején a Kúria meg-
semmisítette, tehát mi a magasabb szintű jog-
szabályok és az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló törvény szerint folytatjuk az állatvé-
delemmel kapcsolatos feladatainkat. Ez a kedv-
telésből tartott állatokra korlátozódik tulajdon-
képpen csak, mert nálunk ez az egyetlen jel-
lemző dolog. 
 - Sok kutya van a városban?
- Most volt 2021-ben egy ebösszeírás. A beér-
kező összeíró lapokat most dolgozzuk fel, így 
pontosat nem tudok még mondani, de körülbe-
lül 800-1000 körüli összeíró-adatlap érkezett 
be. Néhány évvel ezelőtt még ezerkétszáz ebről 
volt tudomásunk. Kötelező és fontos bejelenteni 
a kutyákat, hiszen, akik nem jelentetik be, azok 
kockáztatnak bizonyos büntetési tételt, mert je-
lentősen megemelkedett az állatvédelmi tör-
vényben meghatározott 15 000 forintos alapösz-
szeg, egészen pontosan 75 000 forintra. Ezt az 
összeírásnál kiadott és közzétett kommunikáció-
ban jeleztük is, hogy bizony nagy összeget koc-
káztat az, aki valamilyen formában igyekszik ki-
húzni magát ez alól a kötelezettség alól.

 - Bármilyen kutyája van, mentett, örökbefoga-
dott, ez mindenkire vonatkozik? 
- Teljesen mindegy, itt ebekről van szó, fajta, 
kor, nem szerinti megkötés nélkül, be kell je-
lentenie és az állatvédelmi szempontok figye-
lembevételével kellene tartania. 
- Hogy lehet Tiszaújvárosban kutyát sétáltatni?
 - Nem csak Tiszaújvárosban, hanem az ország 
összes településén közterületen csak pórázon 
lehet sétáltatni, a szájkosárra abban az esetben 
kötelezett valaki, ha az eb temperamentuma ezt 
szükségessé teszi, tehát, ha már veszélyessé 
vált, akkor kötelező a szájkosár.
 - És ezt ki mondja meg?
- A veszélyessé nyilvánítás külön procedú-
ra. Abban az esetben, ha a kutya embert táma-
dott meg, akkor kezdeményezni lehet az illeté-
kes hatóságoknál az eb veszélyessé nyilvánítá-
sát. Egy szabálysértési eljárás eredményekép-
pen is szükségessé válhat egy eb veszélyessé 
nyilvánítása.
 - A kutya méretétől függ az, hogy kell rá száj-
kosár vagy sem?
- Nem a méretétől függ, hanem az eb viselke-
désétől, a temperamentumától, a múltbéli olyan 
dolgoktól, amelyek emberre veszélyes támadá-
sokat hordoztak magukban.
 - Tiszaújvárosban nem sok kutyát láttam ed-
dig szájkosárral és  - tisztelet a kivételnek - so-
kan bizony póráz nélkül sétáltatják a kutyáju-
kat. Szokták őket ellenőrizni?
- A közterületi kutyasétáltatással kapcsolatosan 
a közterület-felügyelők ellenőrzéseket végez-
nek. Ennek során az ürülékes zacskók meglétét 
ellenőrzik, de chipleolvasójuk is van, tehát be 
tudják azonosítani az ebeket, és nyilvánvalóan 
nem mennek el szó nélkül a mellett sem, ha va-
laki póráz nélkül sétáltatja a kutyáját.
 - Megállítják őket, rájuk szólnak?
 - Így van. Megállítják őket és figyelmeztetik, 
ha olyan dolgokat észlelnek, amelyek a jogsza-
bályokkal ellentétesek.
- Mi ilyenkor a kutyatulajdonosok reakciója, 
hiszen tudjuk, hogy - nem csak ebben a témá-

ban -, de az emberek bizony sokszor csak le-
gyintenek egyet a felszólításokra, figyelmezte-
tésekre.
- Eddig még negatív visszajelzéseket nem ta-
pasztaltunk, nyilvánvalóan egy felelős kutya-
tartó az tudja, hogy mit tehet, és mit nem. Per-
sze vannak felelős kutyatartók, meg kevésbé 
felelős kutyatartók, bár ez is tág fogalom. Egy 
társadalomra vagy egy közösségre veszélyes eb 
sétáltatása a gazda részéről egy féken tartó ké-
pességet is magában kell hordozzon, de az is a 
felelős állattartás része, hogy például egy 50 ki-
lós kutyát ne egy huszonöt kilós személy sétál-
tasson, tehát ez már belátás kérdése is. 
- Kinek szólhatok, kinek jelezhetek egy eset-
leg veszélyes kutyáról, még a baj megtörténte 
előtt?
 - Amennyiben ilyen veszély fennáll, abban az 
esetben a Polgármesteri Hivatalhoz kell beje-
lenteni, és a közterület-felügyelők szúrópróba-
szerű ellenőrzésként kimennek az adott hely-
színre, elkérik a kutya tartási könyvét, abban 
ellenőrzik, hogy be van-e chipelve, van-e ér-
vényes, egy éven belüli oltása, és felhívják a 
problémára a kutyatartó a figyelmét.
 - Büntethető az, aki póráz nélkül sétáltatja a 
kutyáját?
- A 2012. évi II. törvény azt tartalmazza, 
hogy szabálysértést követ el, aki a felügye-
lete alatt álló kutyát a település belterüle-
tén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, 
(vagy kóborolni hagyja). Ez a szabálysértési 
tényállás. A sétáltatás közben a pórázról el-
engedett kutya - bármilyen fegyelmezett is - 
bármikor kikerülhet egy külső hatásra, inger-
re az ebtartó kontrollja, felügyelete alól. En-
nek egyenes következménye lehet az elkó-
borlás, más kutyák, vagy esetleg ember meg-
támadása és megharapása is. Ennek kizárá-
sa érdekében írja elő kategorikusan a jogsza-
bály, hogy település belterületén csak pórá-
zon lehet kutyát sétáltatni, kivéve a zárt ku-
tyafuttató, ahol a póráz nem előírás.

berta 

Kutyaharapást szőrivel
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Az incidens helyszíne. 

Belterületen csak pórázon lehet kutyát sétáltatni. (Illusztráció)

Mit tegyek, ha megharapnak?
Ha egy kutya megharapta, itt van egy ellenőrző lista azokról a dolgokról, ame-
lyeket meg kell tennie:
• Ha a kutya gazdája jelen van, kérjen igazolást a veszettség elleni oltásról, és 
szerezze be a tulajdonos nevét és elérhetőségét.
• A kutyaharapás seb kezelése a lehető leghamarabb a seb tisztítása szappannal 
és vízzel.
• Azonnal konzultáljon orvosával, vagy menjen a sürgősségi betegosztály ügye-
letére.
• Az oltási nyilvántartás ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot a kutya állator-
vosával.

Mit tegyek, ha a kutyám megharap valakit?
A kutyaharapás félelmetes minden érintett számára - a megharapott személy, a kutyatulajdonos és még a ku-
tya számára is. Ha a kutyája véletlenül megharap valakit, ne feledje, hogy felelős azért, hogy segítsen a meg-
harapott személynek, és eltávolítsa kutyáját a helyzetből. 

Mit kell tennie, ha a szerencsétlenség megtörténik?
• Azonnal fogja vissza kutyáját.
• Különítse el kutyáját a harapás helyszínétől.
• Próbálja korlátozni kutyáját egy biztonságos helyen.
• Ellenőrizze a harapás áldozatának állapotát.
• Ügyeljen arra, hogy a sebeket szappannal és vízzel mossa le.
• Bátorítsa a harapás áldozatát, hogy kérjen szakorvosi tanácsot a seb súlyosságának, valamint a veszettség, 
vagy más fertőzések kockázatának ellenőrzésére.
• Hívja a 112-t, ha a mentők válaszára van szükség.
• Adjon meg fontos információkat.
• Adja meg a harapás áldozatának - vagy másoknak, akik az eseménynél az illetővel vannak - a nevét, címét 
és telefonszámát, valamint információkat a kutyája legutóbbi veszettség elleni oltásáról.
• Tartsa be a kutyaharapásokról szóló helyi szabályokat és törvényeket.

Beszéljen állatorvosával a kutya viselkedéséről, ami segít megelőzni a hasonló eseményeket a jövőben.
forrás: internet



Volt itt minden. Zene, tánc, étel, ital, jókedv, vidámság. A Hal a 
placcon most debütált, sok-sok élménnyel gazdagítva a látoga-
tókat. A programok múlt szombaton zajlottak a Széchenyi úton 
és környékén. 

A programok sorát a veterán autók és motorok kezdték, akik a város utcáin vonultak fel, így csalogatva 
az embereket a placcra. Itt volt Polgári László is, aki 1974-es gyártású Csajkájával a mindennapokban is 
közlekedik. Annak idején 28 ezer forintért vette, akkor a havi fizetése 6500 forint volt. Szerencsés vélet-
lenek játszottak közre abba, hogy birtokba vehette az autót, amivel azóta is jár. Volt korábban másik is, 
egy Moszkvics, de azt eladták. A Csajkára is sokak foga fáj, de Laci bácsi nem adja el. 220 ezer kilomé-
ter van benne, kopnak az alkatrészek is, de mégiscsak egy elnöki autó, amiről még papírja is van. Sőt, a 
sziréna helye is megvan még. 

Fekete Péter sörének nincs párja, utal a kártyajátékra a kézműves 
sör címkéje is. De ez nem játék, hanem hosszú évek kísérletezésé-
nek eredménye. Az emődi Fekete Péter 2013-ban kezdett sört főzni, 
bátran kísérletezik az ízekkel, és sörfőzdéjében valóban különleges 
finomságok születnek, mint például a mézsör, vagy a tölgyfahordós 
érlelésű ír fekete sör. 

Halat nem csak a tányérokban láttunk, hanem egy hatalmas vásznon 
is. Kovács Anikót látványfestésre kérték, amire ő örömmel mondott 
igent. Évtizedekkel ezelőtt, miután elvégezte a főiskolát, fél évig 
egy nyíregyházi mozinál dolgozott. Akkor még a reklámtáblákat 
kézzel festették, filmjelenetek kerültek így a hatalmas vásznakra. 
Most nosztalgiázott és újra nagy felületre festett. 

Gólyaláb, körhinta, malom és horgászat. Különleges pingpong és 
megannyi népi játék várta a legkisebbeket a játszótéren. A hatalmas 
fák árnyékában öröm volt a lencsét válogatni, egyensúlyozni és ki-
próbálni minden játékot. 

Raptorvér folyt a kézművesek utcájában - ez nem egy hangzatos bul-
vár(ál)hír, hanem egy különleges csiliszósz neve. De volt itt whis-
key-s méz és medvehagymás fűszerpaszta is. A bivaly-mangalica 
kolbász és szalámi mellett pedig levendulás párnák és egyedi éksze-
rek is színesítették a kínálatot. 

A Borsod Dogsport Kutyaiskola tanítványai is megmutatták, hogy 
mit tudnak. Mint azt Szepesi Gábor elmondta, minden kutya képes 
arra, hogy valamilyen alapengedelmességi szintre eljusson, de aztán 
vannak, akik továbbtanulnak. Olyan ez, mint az embereknél, hogy a 
versenysportokhoz más és más képességek kellenek. 

A színpadon egész nap egymást váltották a fellépők, tánccal, zené-
vel, gyerekműsorokkal fűszerezve a napot. A sort a Route 35 fellé-
pése zárta, erről, és gasztronómiai élményeiről már Surányi P. Ba-
lázs tollából olvashatnak. 

Fodor Petra
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Amikor azt mondták a szerkesztőségben, hogy szombaton lezárják a Derkó előtti utat, és 
egész hosszában halételeket fognak árulni, természetesen azonnal jelentkeztem, hogy felál-
dozom magam az ügy érdekében és mindet végigeszem.

Azt a kérdést már régen kiveséztük, hogy a Tisza-menti csárdákban nem lehet Tiszából fogott ha-
lat kapni, mert ez a lehetőség csak a horgászoknak van fenntartva. Az átlagembert, aki irtózik a 
csontkukactól, és még egy horgot sem tud megkötni, tavakból fogott hallal etetik. Így aztán szom-
baton nem is számítottam kaviáros pirítósra, gondoltam lesz majd kövér ponty, meg fagyasztott 
hekk Argentínából, azt ismeri a mai kor embere. Nem tévedtem. Na, de nem baj, aki annak idején 
kibírta a szovjet ipar olajos halkonzerveit, annak edzett a gyomra.

Mellékesen jegyzem meg, hogy nem valami kifinomult, sznob halszakértőnek gondolom magam, 
hanem arra szeretnék rámutatni, hogy az 1829. Pünkösd hava 2-án megjelent Czifray István sza-
kácsmester könyvében húszféle halétel receptje található, tízféle halból. Azt már nem merem ide-
írni, hogy a következő kilenc étel pedig békából, rákból, szárcsából, vagy teknősbékából készül. 
És egyetlen olyan recept sincs benne, amiben pirospaprika van, vagy hasonlítana arra, amit mi 
most halászlének nevezünk. Érdekességképpen lássuk, milyen fűszerezést használtak annak ide-
jén egy vegyes halakból készült levesnél: „...csinálj egy kis sárgás rántást, tégy bele egy fej kö-
zépen kettévágott vereshagymát, töltsd fel fele veresborral, fele vízzel, adj hozzá zöldpetrezsely-
met, metélőhagymát, egy kis kakukkfüvet, citromhéjat és szegfűborsot...”. Szóval volt itt halkul-
túra, csak az elmúlt száz évben elment nyaralni, paprikás zsírban fürdeni, és hekket enni a Bala-
ton partjára.

A szovjet halkonzervről jut eszembe, hogy nem csak a gyomornak kellett erősnek lennie. Szó sze-
rint páncélba csomagolták a konzerveket, és a felnyitásuk is életveszélyes volt - a doboz teteje 
sokszor csontig vágta az ujjaimat. Ilyenkor persze ahelyett, hogy elmentem volna a sebészetre ösz-
szevarratni, körbetekertem ragasztószalaggal, és két nap alatt összeforrt a husika az ember ujjain.

Visszatérve a placcra, bevallom, egy kicsit paráztam, amikor kora délután elindultam, hogy nem 
fogom bírni a kiképzést, mert egy egész utcát végigenni azért az ipari mennyiség. Aztán amikor 
odaértem, megnyugodtam, mert mint kiderült, csak két helyen lehetett halételt kapni - amivel így 
utólag teljesen egyetértek, felesleges lett volna egy harmadik hekksütőt odahívni. Levezetésnek 
volt kézműves sör, vasalt lángos, palacsinta, fánk, hamburger, de mint mondtam, most az volt a 
terv, hogy a halételeket eszem végig.

A bejárat mellett a Grill Király kínált süllőt, hekket, haltepertőt, és harcsa halászlevet. Vannak 
közmondások, amik néha nagyon találóak, nekem a cipőt a cipőboltból jutott eszembe a Grill Ki-
rály halászlés ötletéről. Ugye azt tudjuk, hogy egy halászcsárdában például ne steaket rendeljünk 
az étlapról, vagy egy pizzériában ne próbáljunk hamburgert enni, mert elég nagy esélyünk van ar-
ra, hogy valami katasztrófával találjuk magunkat szemben. Valahogy így voltam a grillezésre sza-
kosodott cég halászlevével is, de ha már elvállaltam, hogy végigkóstolom a halételeket, nem volt 
mit tenni, kértem egy harcsa halászlét a haltepertő, és a hekk mellé. Arra a kérdésemre, hogy a 
hekket honnan hozták, a kiszolgáló mosolyogva azt válaszolta, hogy a Balatonból. Visszakérdez-
tem, hogy melyik Balatonból, az Argentinból? Ő ragaszkodott fedősztorijához. 

Akkor nézzük a halászlevet! Semmi sűrűje, inkább vizes az egész. És nem emlékszem, hogy kér-
tem volna bele csípős paprikát, ez pedig aztán csíp rendesen. Ízre olyan, mintha a szakács meg-
ijedt volna a délutáni tömeg láttán, és felöntötte a kondért vízzel, hogy legyen elég lé a következő 
turnusnak is. Kérdeztem a mellettem ülő bácsikát, mert láttam, ő is ezt választotta. „Az asszony 
jobbat főz” - volt az ítélet, és tényleg, én sem sokáig bírtam lapátolni a csípős, paprikás vizet, in-
kább csak kiettem belőle azt a három kanál harcsadarabkát, ami benne volt, hogy mégse az egész 
kétezer forint menjen a kukába.

A haltepertő a kiszolgáló elmondása szerint ponty-harcsa keverékből volt, és attól féltem a legjob-
ban, hogy majd jól odavág, mert igencsak kövérnek látszott. Kóstolás után viszont panaszra nem 
lehet ok, ez tényleg jó volt, laktatós, jó ízű, és a mellé adott házi sült krumpli is igencsak tízpon-
tos. Hogy stílszerű legyek: király!

A harcsa után a hekk az első néhány falatra igen erős ízvilágú volt, az a karakteres tengeri hal íz 
jobban kijött, viszont néhány falat után a ropogósra sült bőr, és a majdnem szálkamentes nagy fa-
latok rendesen etették magukat. Erre sem lehetett panasz, igaz négyezer forint volt belőle egy 
adag, de bőséges volt, jó nagy halacska, ha ehhez is ettem volna sült krumplit, ez is egy emberes 
adag lett volna.

Az utca a másik végén a Cipó Büfések szintén hekket, valamint harcsaropogóst kínáltak halétel-
nek. Hekket már ettem a Grilleseknél, gondolom ezt is ugyanabból az óceánból fogták, mint a má-
sikat, így azzal nem is próbálkoztam, viszont a ropogós harcsa felkeltette az érdeklődésemet. Ezt a 
Cipó Büfés Tamás frissen sütötte a rendelés után, és egy jó adag sült krumplival, zöldsalátával és 
paradicsommal kaptam meg. Kérhettem volna rá öntetet is, a kaprosra emlékszem, hogy mondták, 
de az a helyzet, hogy igyekszem elkerülni a tejtermékeket. Persze ez nem von le semmit abból, 
hogy szerintem ez volt a nap legjobb menüje. A hal tényleg ropogósra sült, és el volt találva rajta 
a paprikás lisztkeverék is, nem volt sós, mint sok helyen szokott lenni. A sült krumpli is jó nagy 
adag volt, a saláta is, mindössze ezerötszázért, az ízvilág-adag-ár hármast nézve nálam ez nyert.

Nem tudtam megállni, megkóstoltam a vasalt lángost is. Az indiaiaknál van a naan kenyér, a me-
diterrán országokban és a Közel-Keleten a pita, szerintem ezeket irigyelte meg a vasalt krumpli-
lángos feltalálója. Valójában csak annyi köze van a lángoshoz, hogy ez is kerek és lapos, a tésztá-
ja viszont inkább a krumplis kenyérre hasonlít. Tölteléknek pedig lehet bele kérni szinte bármit, 
amit el tud képzelni az ember. Amit kóstoltam, abban tejföl, sült bacon, és hagyma volt, de kollé-
gám sajtos, tejfölös, kolbászos változatot evett. 

Összességében egész jól szórakoztunk, remélem, nem kell jövő augusztusig várni még egy ilyen 
rendezvényre. Ha pedig igen, akkor jövünk jövőre is.

Surányi P. Balázs
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Az elmaradhatatlan hekk a Grill Királynál.

A Grill Király halászlevével harcolok.

Cipó Büfés hekk és harcsaropogós.

A harcsaropogós nagyon bejött.



A Tisza TV műsora 
 

Augusztus 12., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

9:00 Nyári koktél 2. 
Válogatás az elmúlt év riportjaiból, összeállításaiból. 

60 éves a városi foci - Népviseletben a Magyar népviselet 
napján - Kiss Máté, a sakkmester - Veterán vasak találkozó-

ja - RetroLeninváros: Amikor Lenint „szájba vágták” - Dene-
vérlak - Zajácz, a bőrművész - Gyógynövény-kalauz   

Augusztus 13., péntek
18:00 B4 híradó

Augusztus 16., hétfő
Sporthétfő: 

18:00 A TFCT- Sényő bajnoki labdarúgó mérkőzés 
közvetítése felvételről
Augusztus 18., szerda

18:00 HétHatár: Harmadik oltás - Suliba indulunk - Éltes ját-
szótér - Kutyaharapást szőrivel - Egyetemre megyünk! - Nya-
ralók Tiszaújvárosban - Együtt a TIFO Baráti Kör - Augusz-

tus 20-ai előzetes 
18:15 Hétről-Hétre: Hal a placcon - Tisz(t)a sziget, a civil ta-
karítás - Olimpia után: Béke Kornél  - Mazsorettfesztivál - 

Teraszparty - Vitelki, az új edző - TFCT-Sényő összefoglaló
Augusztus 19., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése
18:00 Az augusztus 20-i díszünnepség élő közvetítése 

a Derkovits Kulturális Központból
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A szombati Hal a placcon rendezvény főzenekara a tiszaújvárosi Route 35 Country Band 
volt. Hét ember, hét zenész, akik tiszteletre méltóan rajonganak ezért a rétegzenéért.
- Heten vagyunk, mint a gonoszok - mondja Orliczki Frigyes, a zenekar gitáros-énekese.
- Nálunk négy ember van a zenekarban, és azt a négyet is nagyon nehezen tudom össze-
szedni próbára. Hét embert hogy sikerül egy helyre összehozni?
- Sokkal nehezebb, mint négyet. Sajószögeden próbálunk, de Tiszaújvárosból, Miskolc-
ról, Kazincbarcikáról, és Sajóörösről járunk össze. Vezényléseket, műszakbeosztásokat 
kell koordinálni, de igyekszünk havonta, hetente, tíznaponta legalább egy próbát nyomni.
- Nagyon régen zenélsz, és sokféle stílusban játszottál már. Hogy jött az ötlet, hogy most 
éppen country zenekart csinálj?
- Az ötlet nem most jött, hanem nyolc évvel ezelőtt, és nem is nekem jutott eszembe, ha-
nem Alexa Sanyinak. Ő alapította az Alexa Country Band-et, de aztán úgy döntött, hogy 
ő ezt a műfajt mégsem kedveli, és elhagyott minket. Mi maradtunk, és folytattuk tovább, 
de ehhez nevet kellett változtatni, hiszen az alapító volt a névadó. Gondolkoztam, hogy 
mi legyen a név, ami végül szó szerint az úton hevert.
- Kelet-európai ember tud autentikus countryt játszani?
- Kizárt dolog, de mindenképpen megpróbálja. Legjobban Bíró Pista hegedűsünket tu-
dom felhozni példának. Ő ötven éve népzenész, elismert prímás, és neki a saját árnyékát 
kellett átugrania ahhoz, hogy a magyaros hegedűjátékot megpróbálja lecserélni erre a la-
zább, westernes amerikai érzésre. Sikerült is, annak ellenére, hogy az a picike magyaros 
íz, az most is ott van a játékában, de erre azt szoktuk mondani, hogy az ő hegedűjátéka az 
a kis magyaros fűszer, ami jobb ízt ad a nagy amerikai country szendvicsnek.
- A country melyik ágát művelitek?
- Igazából olyan country zenét játszunk, azokat a dalokat, amik nekünk tetszenek. Van 
benne tradicionális, ami olyan standard, hogy már sokan azt se tudják, hogy ki írta, mert 
szinte népdalnak számít, de vannak saját szerzemények, és vannak abszolút country rock 
műfajba tartozó számok. Aztán van az úgynevezett new counrty, és van a törvényen kí-
vüli, outlaw stílus. Régen általában magyar country zenekaroknál volt olyan, hogy vala-
ki ráállt egy stílusra, tehát azt mondta, hogy Johnny Cash témákat játszik - nekik is voltak 
saját szerzeményeik, de abban a stílusban. Mi nem lőttünk be egy műfajt, hanem ami ne-
künk tetszik - meg el tudjuk játszani, ugye az sem mindegy -, azt játsszuk.
- A country zene Amerikában a vidéki életről szól - whisky, traktor, tehenek, ilyesmi. A ma-
gyar country miről szól?
- Ugyanerről. Vagy például a 35-ös útról. Végigmegyek az úton, ha egyszer hazamegyek, 
akkor a 35-ös úton megyek haza. Vagy csak az élet nehéz pillanatairól. Két saját nótát ját-
szunk ma este. Az egyik Kovács Ilona „Lonci” dala, ami arról szól, hogy van az úgy né-
ha, hogy semmi sem sikerül, de aztán jön egy fénysugár, egy régi barát felhív, és akkor 
boldogság van. A másik dal az enyém, amelyben átmegyünk a sínek fölött, a tavak kö-
zött, irány a háromnevű város, nem messze a szőke folyótól, ahol várnak rám, ahol gye-
rek voltam. És annyit azért még elmondanék, hogy a country slágerek nagy részét igyek-
szünk magyarul énekelni. Tehát nem saját szöveget írunk az amerikai slágerre, hanem le-
fordítjuk a szöveget, hogy átjöjjön az érzés, meg a történet. Ha jó a sztorija, le tudjuk for-
dítani, és tudjuk játszani, akkor azt igyekszünk magyarul eljátszani.
- Van itt mögöttünk egy fehér, szőrös gitár. Elmondod nekünk a történetét?
- A szőrös gitár történetét nem tudom elmondani, mert az Balaton Endréé. A szőrös gi-
tár történetét én sem értem, de megmondom neked, hogy Balaton Endrének van egy ró-
zsaszín szőrös gitárja is. Ma délelőtt láthattátok a Felnőni Tilos zenekarban. Gondolom 
azért rózsaszín, mert az olyan barátságos, a gyerekekhez jobban illő szín. Az biztos, hogy 
ez pedig azért fekete-fehér szőrös, mert a tehén, meg az indián lovak érzését adja. Annyit 
még tudok róla, hogy le lehet cipzározni, és ki lehet mosni.
- Kik játszanak a zenekarban?
- Kezdem magammal, mert az egyszerűbb. Orliczki Frigyes akusztikus gitár, ének, Bala-
ton Endre szólógitár, ének, Bíró István hegedű, vokál, Kovács Ilona ének, dr. Nagy Géza 
pedalsteel gitár, akusztikus gitár, Gerőczi Norbert basszusgitár, és az új tagunk, Pólik 
Gyuszi pedig dobol.
- Mit fogtok játszani ma este?
- Szerinted?
- Csak nem countryt?
- De, countryt!

Surányi P. Balázs



Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a Tiszaújvá-
rosi Krónikában, és a Tisza TV képújságában is 
bemutatunk néhány képet a TVK fotóarchívumá-
ból.
Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az ese-
ményt, a helyszínt, vagy csak kellemes emléke, 
története fűződik valamelyik képkockához, kér-

jük írja meg nekünk a helytortenet@tujvaros.hu 
e-mail címre. 
Hivatkozásként kérjük, tüntesse fel a kép alat-
ti számsort. Bízunk abban, hogy sokan kedvet 
kapnak a nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez, 
ezzel is segítve TVK-s örökségünk megőrzését 
az utókor számára.

Németországban az 1930-as években azért 
tiltották a dzsesszt, mert az a feketék zené-
je. Magyarországon pedig egészen az '50-es 
évek végéig azért nem lehetett dzsesszt ját-
szani és hallgatni, mert az a hanyatló nyu-
gat ópiumgőze, ami rossz hatással lett volna 
a dolgozó népre. 1959-ben, a Magyar Nép-
hadsereg „Igaz Szó” című újságának első 
számában egy katona a következőket kér-
dezi: „Arra szeretnék választ kapni, hogy 
mi az igazság a dzsessz körül - írja Pozso-
nyi Lajos tizedes elvtárs - ugyanis sok min-
denfélét beszélnek róla. Egyesek lenézik és 
szidják, mint kozmopolita - sőt imperialista 
- zenét, mások pedig csak ezt akarják hall-
gatni. Én magam, bevallom, szívesen hallga-
tom, ha nem is állandóan” - hozza ki kapu-
fára kérdését Pozsonyi tizedes.

- 1959-ben Magyarországon még ellenséges 
zenének tartották a dzsesszt. Idősebb zenészek 
szoktak mesélni önnek erről a korszakról? - 
kérdeztem Balázs Elemért, aki legutóbb a Der-
kó Terasz Partyján lépett fel együttesével.
- Persze, hogy szoktak - mondja a világhírre 
szert tett dzsesszdobos. - Elég nagy butaságnak 
tartom, hogy rányomta bélyegét a politika, és 
hogy azt gondolták, ez imperialista zene, azért, 
mert Amerikából jön. Igen, Amerikából jött, de 
akkor már a világ minden részén szerették, és 
tudták, mi ez a műfaj. Szólt mindenütt, csak a 
szocialista országokban titokban, mert nyuga-
ti zene volt. Sokat meséltek azok az emberek, 
akikkel játszottam, például Vukán György, Pe-
ge Aladár, Berkes Balázs, hogy titokban hall-
gatták a Szabad Európa rádióadón a dzsesszt, 
mert ott lehetett egyedül ilyet hallani. Össze-
jöttek és hallgatták, később pedig játszották is 
olyan helyeken, ahol lehetett, ahol  igény volt 
rá, de mindezt titokban. Az elején voltak olyan 
zártkörű rendezvények, ahol szólhatott már, 
és aztán a '60-as évek közepe felé már kezdett 

megváltozni a légkör, akkor már hivatalosan is 
játszhattak. Volt az Emkében, volt a Pilvaxban 
is dzsessz, rájöttek, hogy nem szabad tiltani, 
mert nagyon szerették az emberek, végül már 
nem is merték tiltani.
- Az utóbbi néhány évben a nyolcadik kerület-
ben nyitott néhány független klub, például az 
Auróra vagy a Gólya, de ezeket a helyeket a 
kormány üldözni kezdte, pedig ezek lennének a 
rétegzenék és a független zenészek keltetőgé-
pei. Józsefvárosiként hogyan látja, hogy alakul 
most a kerület zenei élete?
- Józsefvárosban most nem nagyon vannak klu-
bok. Egy hely van, ami jól működik, a Könyvtár 
Klub, ott szokott lenni dzsessz. Sajnos a Gólya 
épületét lerombolták, és áthelyezték őket más-
hová. A Gólyában voltak próbálkozások, az Au-
rórában is, ők még megvannak úgy tudom, de 
nem nagyon hallok az Aurórában dzsesszről. 
Nem üldözik, inkább az történik, hogy nem kap-
nak támogatásokat, így nincs pénzük arra, hogy 
felléptessenek zenekarokat. Nekem volt szeren-
csém ott játszani, egy tanítványom szervezte az 
akkori produkciókat, és nagyon jó volt. Szere-
tem ezeket a helyeket is. Jó lenne, ha több ilyen 
lenne, mert nem csak közvetlen, hanem van egy 
hangulata is. A dzsesszkluboknak más kerüle-
tekben is van hangulata, most már nagyon szu-
per klubok vannak Pesten, ott van a Budapest 
Jazz Club, a Budapest Music Center, vagy az 
Opus Jazz Club a Mátyás utcában, ezek nagyon 
jók. De nyilvánvalóan a kisebb, avantgárd kocs-
mának is nagyon jó hangulata van.
- A dzsessz a születésétől fogva egy olvasztóté-
gely, ahol a blues keveredett a katonai zeneka-
rok zenéivel, feketék keveredtek fehérekkel, kul-
túrák keveredtek kultúrákkal. Ma Magyaror-
szágon a politika ennek az ellenkezőjéről szól. 
Gondolkodott emiatt azon, hogy külföldre köl-
tözik egy időre?
- Soha nem foglalkozom politikával. Egy mű-
vésznek nem szabad politikával foglalkoznia. 
Ha egy művész belemegy a politikába, akkor 

annak szörnyű vége lesz. Persze nyilvánvaló-
an vannak olyan dolgok, amelyekkel nagyon 
nem vagyok megelégedve, de vannak olyan 
dolgok is, amelyekkel elégedett vagyok. De hát 
ez mindig így volt, bárki volt kormányon, ez 
egy alapvető probléma, sajnos sok dolog nem 
működik úgy, ahogy az ember szeretné, mert 
az ember telhetetlen. Engem soha nem érdekelt 
a politika, mindig távol tartottam magam tőle, 
szerintem nem kell mást csinálni, csak zenélni. 
Persze nagyon örülnék neki, és ezzel minden-
ki így van, ha egy kicsit több támogatást kap-
na a kultúra, főleg a dzsessz, mert még mindig 
a legalacsonyabb szintű támogatást kapja sze-
rintem Magyarországon. Erre egy kicsit jobban 
odafigyelhetnének, de azért így is voltak, van-
nak próbálkozások, támogatások, főleg most 
a pandémia idején. A kormány is próbálkozik 
ennek érdekében, tehát vannak itt jó előjelek. 
Sok lehetőségem lett volna elmenni külföldre, 
én itthon maradtam, és nem bántam meg. Sze-
retem ezt az országot, és így is bejárom a vi-
lágot, rengeteg helyre utazom. Eljutottam egy 
csomó helyre, az álmaim helyeire. Amerikában 
játszottam a legnagyobb dzsesszklubokban, a 
Blue Noteban, a Jazz Standardban, tehát bol-
dog ember vagyok.
- Európában talán Magyarországon játszik a 
legkevesebb ember hangszeren. Az ének-zene 
oktatásunk is olyan, hogy a klasszikus zenén kí-
vül mást nem nagyon mutatnak a gyerekeknek. 
Ha megreformálhatná a mostani ének-zene ok-
tatást, mit változtatna meg rajta?
- Ezt nem így látom. Van egy csomó jó pró-
bálkozás, én is részt veszek ezekben. A Filhar-
mónia már nagyon régen csinálja, hogy külön-
féle iskolákból országszerte eljönnek a gyere-
kek egy dzsesszől szóló előadásra, és egy ta-
nóra keretében bemutatjuk, mi az. Az EMMI is 
támogatott minket a Hangszert a Szívnek prog-
ramban. Az East Gypsy Band zenekarban is 
játszom, ami az öcsém zenekara, amellyel kü-

lönféle roma zenéket vegyítünk. Bejártuk vele 
Amerikát Tim Riessel, aki a Rolling Stonesban 
is szaxofonozott, szóval ez a Hangszert a Szív-
nek kezdeményezés is óriási. Megyünk hátrá-
nyos helyzetű gyerekekhez, beszélünk a ze-
néről, a dzsesszről, mindenki elmondja, hogy 
miért szereti a zenét, nagyon érdekes. Vannak 
ilyen kezdeményezések, nincs itt ezzel baj. 
Igen, lehet, hogy egy kicsit jobb lenne, meg 
többet jelentene a műfajnak, ha az ének-ze-
nei oktatásokon is kitérnének, beszélnek a ró-
la, mert nem kap akkora felületet, mint más ze-
ne, de ez így van a világon mindenütt.
- Minden zenésznek és zenekarnak az a legfon-
tosabb, hogy rátaláljon a saját hangzására, és 
egy saját stílusra. Ön mennyit dolgozott ezen, 
és hogy sikerült ezt megvalósítani?
- Először is volt a fejemben egy hangkép, ami 
a zenekar összhangzását adta meg, a két ének, 
és a hangszerek. Ezt összehoztam, lejátszot-
tuk az első koncertet, és egyből tudtuk, hogy 
ez jól fog menni. Most már 21 éve csináljuk a 
Balázs Elemér Group-ot. Sokat dolgoztunk raj-
ta az öcsémmel, hogy meglegyen ez a hangzás. 
Nem úgy ment, hogy egyszer csak ott volt, ha-
nem meg kellett találni a megfelelő embereket, 
kell hozzá egy megfelelő atmoszféra, és hála 
istennek, sikerült.

Surányi P. Balázs

Világhírű dzsesszdobos a teraszon
2021. augusztus 12. Kultúra � 7.

„Megyünk hátrányos helyzetű gyere-
kekhez, beszélünk a zenéről, a jazz-
ről, mindenki elmondja, hogy miért 
szereti a zenét, nagyon érdekes. Van-
nak ilyen kezdeményezések, úgyhogy 
nincs itt ezzel baj.”

Balázs Elemér

Balázs Elemér a jazzvilág legnagyobbjaival is játszott már.

Megfelelő emberek, megfelelő atmoszféra - egyedi hangzás.



A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 
pályázatot hirdet 

az alábbi munkakörök 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 fel-
adatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógi-
ai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intéz-
ményvezető 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 
Koscsó Mónika intézményvezető vagy Baráthné Éliás Tün-
de 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 Általá-
nos Iskola
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
- Elektronikusan: tiszi.igazgato@gmail.com

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.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. augusztus

AUGUSZTUS Helye Ideje Kinek a részére

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

Kazinczy Ház (Központi étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

26. csütörtök Kazinczy Ház (Széchenyi iskola) 08.00 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

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 fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Első lakáshoz jutók 
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az el-
ső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) 
önkormányzati rendelete alapján a 3. bírálati időszakban (2021. 
június 1. - 2021. július 31.) az alábbi kérelmezők részesültek első 
lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában.

Név

A vissza-
térítendő 
támoga-

tás össze-
ge E Ft 

A vissza 
nem térí-
tendő tá-
mogatás 
összege 

E Ft

Vásárolt ingatlan 
címe

Tóth Alexandra 400 400
3580 Tiszaújvá-

ros, Bolyai J. köz 
4. 1/3.

Molnár Zoltán 400 400 3580 Tiszaújváros, 
Örösi út 20. 2/2.

Fedák Tamás 750 700
3580 Tiszaújvá-
ros, Hajdú tér 7. 

Fsz. 1.

Bíró Beatrix 825 800
3580 Tiszaújvá-

ros, Verebély L. u. 
7. 3/1.

Maradvány 
összesen 17 650 17 100

Dr. Fülöp György
polgármester

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 

következő időpontja 2021. augusztus 13. (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

üzemeltető
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Alkalmazotti 
étkeztetés

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 honlapról,
• 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)

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

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de e 
helyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egész-
ségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogse-
gélyszolgálatunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 
 Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési ren-
dellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató 
kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet 

1 fő takarítónői 
munkakör betöltésére,

3 hónapos próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló 
kinevezéssel.

Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő.
Pályázati feltételek, elvárások:
• minimum általános iskolai végzettség,
• egészségügyi alkalmasság,
• bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány,
• megbízhatóság,
• rugalmasság,
• önálló, precíz, igényes munkavégzés,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Feladat: 
Takarítási feladatok ellátása a gyógy- és strandfürdő területén, 
kétműszakos munkarendben.
Amit kínálunk:

• minimálbér műszakpótlékkal,
• munkába járás támogatása,
• cafeteria,
• hosszú távú munkalehetőség.
A pályázathoz csatolni kell: 
• önéletrajz,
• bizonyítványok másolata,
• a borítékon fel kell tüntetni: „takarítónői munkakör”.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. augusztus 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 30.
Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet:
Postai úton: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 
2/F.
Elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu
Személyesen: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő főpénztá-
rában - Tiszaújváros, Szederkényi út 12.

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

Füzetcsomag 
a romáknak

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az is-

kolakezdés előtt idén is támogatni kívánja a rászoruló roma 

családokat 1-10. osztályig füzetcsomagokkal. A füzetcsoma-

gokat 2021. augusztus 12-étől augusztus 22-éig lehet igényel-

ni a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt. A füzetcsomagok 

átvételi időpontja 2021. augusztus 27-étől augusztus 30-áig 

Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt.

Farkas Sándor 
elnök

Földi kémiai
 szúnyogirtás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. szervezésében 2021. augusztus 12-
én, az időjárás függvényében, földi melegköd-képzéses szú-
nyogirtást végzünk Tiszaújváros belterületén. (Tisza-parti vá-
rosrész, 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, evő-
eszközöket, 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 tar-
tani és a külsőlevegőt bejuttató mesterséges szellőztető be-
rendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldsége-
ket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott 
megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében 
tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt víz-
gyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővíz-
ben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A 
szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingat-
lantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy 
takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Aranylakodalom
Felhívjuk kedves nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2021. 
évi Idősek Hete programsorozat részeként az aktuális járvá-
nyügyi szabályok betartása mellett ismét megszervezzük az
ARANYLAKODALMAT.
Várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik ebben az 
évben ünneplik 50, illetve 60 éves házassági évfordulójukat 
és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
Jelentkezni szeptember 14-ig lehet a Tiszaújvárosi Nyugdíja-
sok Egyesületében (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) a hétfői és 
keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660, 06-30-4407788

Varjas Lászlóné
elnök

Iskolakezdési 
támogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támoga-
tásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem 
töltött nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú közneve-
lési intézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj 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 meg-
előzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és 
törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcí-
mükön él. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelem-
ben 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 betartásá-
ra.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
talban személyesen, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2021. augusztus 12. Hirdetmények � 9.

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. rende-
let 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 In-
tézményműködtető 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. � Rendezvények 2021. augusztus 12.



A Sportcentrum 
eseményei   
Augusztus 14. (szombat)

14.00 Mazsorettfesztivál  Játékcsarnok

Labdarúgás
10.00 FCT U16 - Nyékládháza U19 Edzőmérkőzés  
    Füves pálya

Augusztus 15. (vasárnap)

Labdarúgás
17.30 TFCT - Sényő  Bajnoki mérkőzés  
    Centerpálya

Dobverők
LABDARÚGÁS. Több hónapos előkészület után 
győzelemmel mutatkozott be az FC Tiszaújváros 
női csapata Tiszadobon, ahol egy helyi sportnap al-
kalmával mérkőzött meg a vendéglátó hölgyekkel.
Mindkét gárda megszenvedte a rossz talajviszonyokat 
és a hőséget, ám mindezek ellenére harcos, küzdelmes 

találkozót láthatott a közönség. Sokáig tartotta magát 
a gólínség, ám a második félidő utolsó negyedóráját 
mind fizikailag, mind fejben jobban bírták az újváro-
siak, akik Rónai Alíz két góljával megnyerték a mér-
kőzést.

Tiszadob - Tiszaújváros
 0-2 (0-0)

Gól: Rónai Alíz (2) 
Felkészítő edzők: Dohány László és Hágen Zsolt.

Lehmann a top 10-ben
TRIATLON. A legjobb úszó- és futóidővel „köszönt be” külföldi vetély-
társainak Lehmann Bence a lengyelországi Ironman 70.3 Gdynia elneve-
zésű viadalon, mely ezen a távon az első nemzetközi versenye volt. 
A Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub élsportolója köz-
vetlenül livignoi edzőtá-
borozását követően uta-
zott el a lengyelorszá-
gi erőpróbára, melynek 
rangját mutatja, hogy a 
korábbi győztesek kö-
zött van a németek ko-
rábbi olimpiai bajnoka, 
Jan Frodeno is.
Az idei középtávú ma-
gyar bajnok Lehmann 
Bence nemzetközi debü-
tálása egyáltalán nem járt együtt megilletődöttséggel. Bence az 1900 méte-
res úszást a legjobb idővel, 23:51 perccel  teljesítette. A nagy széllel és esővel 
kísért 90 kilométeres kerékpározás közben nem érezte túl jól magát, ezért a 
rendkívül sűrű mezőnyben a 17. helyről kezdhette meg a záró számot. A 21 ki-
lométeres futás során új erőre kapott, 1:13:55 órával a legjobb futóidőt produ-
kálva kiharcolta a top10-et, az előkelő kilencedik helyen érkezett célba. Bence 
örült a helyezésének és annak, hogy ilyen remek futással tudta lezárni a ver-
senyt.
Végeredmény: 1. James Teagle (brit) 3:51:54 óra, 2. Robert Kallin (svéd) 
3:53:15, 3. Chris Mintern (olasz) 3:56:48, …9. Lehmann Bence (Tiszaújváro-
si Triatlon Klub) 4:01:16.

Sikerek a vándorkupán
ASZTALITENISZ. A Miskolci Egyetem Asztalitenisz Szakosztá-
lya augusztus 8-án rendezte meg az Egyetemi Körcsarnokban a 
29. MEAFC Vándorkupa versenyt, melyen a népes mezőnyben a 
Tiszaújvárosi SC utánpótlás asztaliteniszezői remek eredménye-
ket értek el. 
Az U16-os korosztályba tartozó Fónagy-Árva Péter a felnőttek NB 
II. - NB III. összevont mezőnyében Salamon István (Szerva ASE, 
Szécsény) társaként a páros verseny 1. helyét szerezte meg, kiérde-
melve az ezzel járó vándorkupát. Az összevont (fiúk, lányok) ifjúsági 
korosztály versenyében is a tiszaújvárosiak domináltak,  mindkét in-
duló a döntőig menetelt, ahol végül a serdülőkorú (U15) Köllő Ábel 
győzött, a 13 éves Fónagy-Árva Zsófia pedig az értékes ezüstérmet
gyűjtötte be.
A TSC felnőtt korosztályába tartozó versenyzők sem maradtak érem 
nélkül, mivel a megyei csapatbajnokságban szereplők részére szer-
vezett páros versenyszámban Vécsei Péter és Molnár Zoltán végzett 
az élen.

LABDARÚGÁS. A Magyar Kupa 1. forduló-
jában az NB III Közép csoportjában szerep-
lő Vác együtteséhez látogatott az ugyancsak 
harmadik vonalban, de a Keleti csoportban 
szereplő Tiszaújváros csapata. A borsodiak 
számára nem termett babér a mérkőzésen, 
és 3-0-s vereségük azt jelenti, hogy ebben a 
sorozatban a kiesés sorsára jutottak.

Egy ragyogó Újpest II elleni 3-1-es győzelem-
mel hangolt első idei MK mérkőzésére az újvá-
rosi alakulat, míg a váciak első NB III-as baj-
nokiját Balassagyarmaton villámlás miatt 0-0-
ás állásnál az 56. percben félbeszakította a já-
tékvezető. Ezt a meccset a későbbiekben új-
ra kell majd játszani. A Vác nem szerepelhe-
tett hazai pályán, így a BVSC stadionjában ren-
dezték az összecsapást, mely „mester és tanít-
ványa” párharcnak is beillet, hiszen a váciak 
kispadján az a Csank János ült, akinek koráb-
ban a tiszaújvárosi edző, Vitelki Zoltán játéko-
sa volt Vácon és Diósgyőrben is. Jól indult ven-
dég szempontból a mérkőzés, nem sokkal a kö-
zépkezdés utáni első támadás végén Bocsi tört 
be a tizenhatos jobb oldalán az alapvonal köze-
lében, egy váci láb azonban buktatta, így a já-
tékvezető tizenegyest ítélt a Tiszaújváros javá-
ra. A büntetőt Nagy Dávid végezte el, akinek 
erős lövése a bal kapufán csattant. A hátralévő 
időszakban is többet, és veszélyesebben táma-
dott a kék-sárga alakulat, de a váci védelem jól 
állta a sarat. Az első negyedóra végén kiegyen-
lítődtek az erőviszonyok, és a 20. percben Fa-
zakas Géza legurított szabadrúgását Mertse 
Ábel lőtte huszonnégy méterről kapura, de Ga-

lambvári Gergő a helyén volt. A 30. percben is-
mét a vendégek előtt volt egy lehetőség, Nagy 
Dávid kapott jó labdát középen a tizenhatos vo-
nalánál, kilépett, tizenkét méterről leadott lövé-
sét Halasi Péter hárított.
A szünetben hármas cserével szervezte át a já-
tékot Csank János, és ez, mint később kide-
rült,  remek döntésnek bizonyult. Az 50. perc-
ben a csereként beállt Balga Balázs lépett ki 
és öt méterről a kapu bal oldalába lőtt 1–0. 
Az 57. percben megduplázta előnyét a Vác. 
Mertse ment el a bal oldalon, az alapvonalnál 
középre adott és a szintén a szünetben pályá-
ra lépő Zámbó Dániel három méterről, fej-
jel a hálóba bólintott 2–0. A 66. percben az-
tán végleg eldőlt a mérkőzés és a továbbjutás. 
Nagy Zoltán kapott jó labdát középen, becse-
lezte magát a tizenhatoson belülre, majd tizen-
négy méterről a bal sarokba gurított 3–0. Az 
újvárosiak próbálkoztak szépíteni az eredmé-
nyen, a legközelebb a 72. percben voltak hoz-
zá, ekkor Nagy Dávid jobbról, nyolc méterről 
lőtt, de Halasi védeni tudott.  A második já-
tékrészben jobban játszó váciak így megérde-
melten jutottak tovább a kupában a 2. fordu-
lóba. A Tiszaújváros legközelebb lapzártánk 
után Tállyán szerepel bajnokin, majd augusz-
tus 15-én, vasárnap 17 óra 30 perctől a Sényő 
együttesét fogadja. 

Vác - Tiszaújváros 
3–0 (0–0)

BVSC pálya, 150 néző. V.: Sipos 
Vác FC: Halasi (Molnár L.) - Purzsa (Csaba), 
Kasza B., Stefán (Balázs S.), Földi M. (Balga) 
- Lukács K., Fazakas - Vén B., (Zámbó), Töl-
gyes, Nagy Z. - Mertse. 

Szakmai igazgató: Csank János
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Galambvári - Bo-
csi, Gelse (Gönczi), Mahalek, Vasziljevics - 
Géringer (Erős) - Vitelki B. (Molnár M.), Bussy, 
Lőrincz P. - Gottfried (Bartusz), Nagy D. 
Vezetőedző: Vitelki Zoltán
Csank János: Az első félidőben kissé idege-
sen játszottunk és az első percben kapott ti-
zenegyes sem tett jót csapatomnak. A jó fizikai 
adottságú ellenfelünk fölénybe is került. A szü-
netben három cserével átszerveztük a játékun-
kat és mindez hatékonynak bizonyult. Jól száll-
tak be a cserejátékosok és szép gólokat szerez-

ve megérdemeltük a győzelmet és a továbbju-
tást.
Vitelki Zoltán: Ellentétes félidőket láthattak a 
nézők. Az első percben megszerezhettük vol-
na a vezetést, de utána is uraltuk a játékot, ka-
pusunknak talán egyszer kellett játékba avat-
koznia. A második játékrészben sajnos már 
nem tudtuk ugyanazt a játékot nyújtani. Nagy 
területeket hagytunk az ellenfélnek, pontatla-
nul futballoztunk. Az első gól nagyon meg-
fogta a csapatot. Sajnos nem volt benne a má-
sodik játékrészben, hogy csapatom fordítani 
tudjon. 

Korai búcsú a Magyar Kupától
2021. augusztus 12. Sport � 11.

A képen álló sor, balról: Tímári Bettina, Lehr Anikó, Szabó Edina, Kácsándi Viktória, 
Kalicz Petra, Rónai Alíz. Guggolnak, balról: Pap Sarolta, Szokol Stella, Katona Barba-
ra, Tóth Kimberli, Jablonszki Vanda.

A kezdőcsapat. Itt még reménykedtek.

A Fónagy-Árva testvérek.

Úszásban és futásban Lehmann Bence volt a 
mezőny legjobbja. A kerékpározás „ütötte el” a 
még előkelőbb helyezéstől. 



Idén ötvenöt éve, hogy településünket város-
sá nyilvánították. Egy cikksorozatban sze-
retném bemutatni városunk történetét em-
berközelből, olyan interjúkon, elbeszélése-
ken keresztül, amelyeket első kézből, azok-
tól hallhatunk, akik átélték, és emlékeznek 
ezekre az időkre. Mire táncoltak a fiatalok a 
’70-es, a ’80-as és a ’90-es években? A máso-
dik részben Olasz Gyula és Fazekas „Pama-
ch” Sándor mesélnek a kezdetekről, és meg-
kérdeztük Szandit is, mit szólt ahhoz, hogy 
lelocsolták a Derkó tükörtermében. Olasz 
diszkó és Pamach lábrázás három részben.

- Mikor kezdtél hivatalosan diszkózni?
Olasz Gyula: 1984 nyarán vizsgáztam le, 
mint hivatalos lemezbemutató, lemezlovas, 
és a Néva Étteremben kezdtem diszkózni. 
Szeptemberben már minden pénteken én csi-
náltam a bulit. Csak 18 éves kor felett lehetett 
volna bejönni, de a fiatalok már 16-17 évesen 
lejártak. Ebből voltak problémák, mert jött a 
rendőrség, igazoltattak mindenkit, és aki fi-
atal volt, hazazavarták, vagy feljelentették. 
Ekkor kezdődött a hivatalos diszkós pályafu-
tásom. Minden pénteken összegyűjtöttük a fi-
atalokat, ez ment egy jó pár évig. Persze köz-
ben jártunk máshova is, a környező művhá-
zakba, kocsmákba, éttermekbe. Voltunk nyá-
ron szerdánként Hajdúnánáson a Sörbárban, 
kéthetente pénteken a mezőcsáti művházban, 
a közte lévő pénteken a tiszapalkonyai műv-
házban, vasárnap a főiskola klubjában, né-
ha pedig a Tiszacsegei Halászcsárdában. A 
hejőbábai művházba is jártunk videódiszkóz-
ni. 1985-ben lett videómagnóm, akkor kezd-
tem a videódiszkózást a Névában, de volt 
úgy, hogy a Derkóba is átmentünk. A Derkó-
ban akkor Bálint Jancsi volt, mert ugye én 
fiatalabb voltam, feltörekvő diszkós, ő idő-
sebb volt már, neki nagyobb neve volt. Azért 
pénteken voltam a Névában, hogy szomba-
ton ne üssük egymást. Én pénteken diszkóz-

tam, ő szombaton, felváltva a Derkóban és a 
Szőke Tiszában.
Pamach: Szederkényből a városba úgy kerül-
tem át, hogy akkor már ment a Saláta, mint piz-
zabár, és akkor nyílt a Coco Bello. A Saláta ak-
kori tulajdonosa azt szerette volna, hogy ne 
csak pizzázni jöjjenek át a fiatalok, hanem ott 
is maradjanak. Mondtam neki, próbáljuk meg 
azt, hogy nyomjunk rockzenét, mert az más 
volt, mint ami a diszkóban ment. Utána azért 
is neveztem úgy a bulijaimat, hogy lábrázás, 
mert nem diszkó volt. Alternatív zenéket ját-
szottunk, csak, amikor már úgy alakult a han-
gulat, akkor beraktuk az új diszkózenéket is, és 
így szépen odaszokott egy közönség. Ez akkor 
volt, amikor a Coco Bello nyitott, a nyitás után 
három-négy hónappal kezdtem a Salátában.
- Hivatalos vizsga kellett a diszkózáshoz?
Olasz Gyula: Minden évben lemezbemuta-
tói vizsgát kellett tennünk az Országos Szóra-
koztatózenei Központban. Zeneelméletből tud-
ni kellett például, hogy a Beatles az nem ame-
rikai, hanem angol, ez egy könnyűzenei teszt 
volt. Volt egy kis műszaki része is arról, hogyan 
ne kössél össze hangfalakat - hány nyolcohmos 
hangfalat köthetsz össze párhuzamosan, mi-
előtt baj történne. A legdöntőbb rész a meghall-
gatás volt. Vinni kellett öt zenei blokkot, ab-
ból kiválasztottak egyet, és egy teremben, tel-
jes napfénynél elő kellett adni, mintha a legna-
gyobb esti buli lenne éppen. Cintula, B. Tóth 
meg ezek a menő diszkósok ott ültek a zsűri-
ben, és halál unottan oda se figyeltek rád, hogy 
minél jobban zavarjanak, neked meg tolni kel-
lett a dumát és felvezetni azokat a dalokat, amit 
éppen kiválasztottak. Meg kellett szólítani a 
közönséget, vicceket meséltünk, az előadókról 
kellett beszélni, tehát olyan volt, mint egy rádi-
ós műsor. Nekem volt egy betanult szövegem: 
„Szép jó napot kívánok mindenkinek ezen a 
gyönyörű nyári délelőttön az OSZK klubjában, 
mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Szeret-
nék önöknek átnyújtani egy zenei ajándékko-
sarat, amelyben amerikai előadók szerepelnek. 
Hej mambó, mambó, diszkó Itáliánó, minden-
kit nagy szeretettel köszönt a zenei blokk ösz-
szeállítója, jómagam, Olasz Gyula.” Ezután 
jöttek a dalok, és mindegyik dalra kellett vala-
mit mondani, majd a végén elbúcsúzni.
- Milyen cuccal kezdtél?
Olasz Gyula: Vettem Vermona Regent erősí-
tőket, illetve egy műszerész ismerősöm, Bart-

ha Péter épített végfokokat, és azzal hajtottuk 
a Vermona hangfalakat. Sokkal jobban szólt, 
mint a saját erősítője. Egyre több hangfalat vá-
sároltunk, sőt építettünk magunknak. A nyír-
egyházi KGST piacon lehetett kapni ukrán 
hangszórókat, és abból építgettük a ládákat. 
Aztán jött a Reflex, de nem is a cucc volt a lé-
nyeg, hanem maga a buli. Amikor gimis vol-
tam, néha megcsíptünk nagyobb bulikat, mert 
ezeket általában Bálint Jancsi csinálta. De ő is 
az iskola cuccát használta itt az ebédlőben, meg 
hozott még valamit, a kettőt összeházasítot-
ta, és így négy sarokban voltak hangfalak. Az 
ebédlő- asztalokból építettek egy baromi nagy 
piramist maguk mögé, ami így egy nagy polc 
volt, és abból jöttek a fények. Nagyon érdekes 
volt, kár, hogy nincsenek képek. Amikor gimi-
sek voltunk, egy-két bulit meg tudtunk fogni, 
a kisebbeket, amik kisebb szervezések voltak, 
és az iskola cuccával dolgoztunk, mert akkor 
még nekem nem volt saját cuccom. Amikor el-
kezdtem diszkózni, akkor vásároltam én is egy 
Vermonát, azzal kezdtem. Aztán vettünk hoz-
zá még egyet, akkor már négy sarokból tudtunk 
szólni, vettünk még hangfalakat, vagy építet-
tünk. Amikor főiskolás lettem, akkor nagy sze-
rencsém volt, mert Nyíregyházára kerültem. 
Ott a nyíregyházi piacra a Szovjetunióból min-
dent hoztak be az ukránok. Az egyik csoport-
társam műszerész volt, és imádta a hangtechni-
kát. Zenekarnál volt hangosító ember, és akkor 
már épített hangfalakat, abból tudtam vásárol-
ni, így fejlődtem technikailag.
- Meddig ment a Néva, és mi volt utána?
Olasz Gyula: A Néva négy évig ment, úgy em-
lékszem 1988 körül kerültünk át a Derkóba. Az 
lett a Tinidiszkó, és 1996-ig voltunk ott. A Ti-
nidiszkó úgy kezdődött, hogy először a Derkó-
ban a három művészöltöző volt összenyitva a 
földszinten, csak aztán annyira kinőtte magát, 
hogy megtöltöttük a fenti tánctermet. A Der-
kós időszakra nagyon szívesen emlékszek visz-
sza. Ott jó kis hangulatos bulik voltak a fiata-
loknak, volt lehetőségük valahova járni. Egy 
olyan zenés klubot tudtunk kialakítani, ahol 
minden hétvégén összejöttek a fiatalok, szóra-
koztak. Aránylag kevés balhé volt, mert fiata-
lok voltak, és nem tartott hajnalig. Szeszesitalt 
sem lehetett kapni. Nagyon jó légkörben zaj-
lott, és mindig mutattunk valami újat, sztárven-
dégeket hívtunk. Itt volt Geszti Péter egyik este 
műsort vezetni, volt Cintula, voltak folyamatos 
fellépők, mint az Ámokfutók, akik éppen ak-
kor voltak menők, és öt diszkót is körbeturnéz-
tak egy éjszaka. Elhívtuk Szandit, a Rapülőket. 
Egyszer történt egy kellemetlen eset, Szandit 
lelocsolták az első sorból ásványvízzel, pedig 
nem is volt húsvét.
Az esetről megkérdeztem Szandit is, aki a kö-
zelmúltban rendezett Strandnap egyik fellépő-
je volt:
- Tudom, hogy 31 évvel ezelőtt történt ez a do-
log, de esetleg emlékszel rá?
Szandi: Konkrétan nem. Azért azt tudni kell, 
hogy egy olyan diszkóban, ami akkoriban 
ment, sokkal több mindent megengedtek ma-
guknak a fiatalok egy-két pohár elfogyasztása 

után. Valószínűleg ez is egy ilyen eset lehetett. 
Egyszer Airbourne koncerten voltunk a férjem-
mel, és beálltunk a küzdőtérre. Na, hát ott nem 
csak ásványvízzel locsoltak le - sör, viszki, volt 
minden -, de nagyon élveztem, hogy a küzdő-
téren lehetek. Kellőképpen lazán kell felfogni, 
meg kell tanulni kezelni ezeket a helyzeteket.
- Akkor nincs harag Tiszaújvárosra?
Szandi: Dehogyis! Pláne úgy, hogy vízzel lo-
csoltak.
Akkor vissza a diszkóba.
Olasz Gyula: A Tinidiszkót nagyon szerettem, 
mert a fiatalok, akik segítettek nekem, meg 
körülöttem voltak, olyan szívvel-lélekkel dol-
goztak, tényleg nagyon sokat, sok jó barátság 
kapcsolódik ehhez az időszakhoz. Voltak bu-
lik, mindig várták a fiatalok a hétvégét, mert 
ez volt az egyetlen alkalom, amikor otthonról 
ki lehetett szabadulni, lehetett barátnőt, ba-
rátot szerezni, szórakozni, táncolni, meghall-
gatni az új zenéket, ismerkedni. A Derkó meg 
egyébként is egy nagyon jó hely volt ilyen 
szempontból. Aki beszélgetni akart, az aulá-
ban simán tudott, mert nem volt olyan hangos 
a zene. A félemeleten már egy kicsit hango-
sabb volt, de ott is volt egy pihenő, oda is le 
lehetett ülni. Aki meg táncolni akart, az feljött 
a tükrösbe. Tehát nagy terület volt, ami baro-
mi szerencsés volt, mert a diszkók mostanában 
összenyomott kis helyek, itt meg tényleg tár-
sasági terek voltak. Büfé is volt, a művelődé-
si háznak is jó volt, mert odaszoktattuk a fiata-
lokat, akik utána moziba mentek, vagy elmen-
tek a kiállításokra. Szépen nőttek fel a tinik, 
és utána még sokáig, huszonéves korukig oda-
jártak. Pedig az elején, amikor lent kezdtük, 
akkor még csak 14-15 évesek voltak. Emle-
getik sokat ezeket a Derkós diszkókat. Persze 
sok kritikát is kaptunk, mert sosem jó az, ami 
van. Azt mondták, hogy mindig ugyanazokat 
a zenéket játsszuk. Hát persze, hogy ugyan-
azok a zenék hétről hétre, amikor akkoriban 
semmi új zene nem jött ki. Örültünk, hogy va-
lahogy variálni tudtuk a dolgokat. Meg hogy 
nem olyan zene megy, amit ő szeret. Például, 
amikor bejött a Bonanza Banzai, meg ezek az 
új dolgok, új divatok, játszottuk azt is, de töb-
bet szerettek volna, azt szerették volna, hogy 
egész este csak Bonanza Banzai szóljon.
(Folytatjuk)

Surányi P. Balázs

Ötvenöt év emberközelből - Diszkó és lábrázás 2.
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„A Tinidiszkó úgy kezdődött, hogy 
először a Derkóban a három művé-
szöltöző volt összenyitva a földszin-
ten, csak aztán annyira kinőtte ma-
gát, hogy megtöltöttük a fenti tánc-
termet.”

 Olasz Gyula

„Utána azért is neveztem úgy a bu-
lijaimat, hogy lábrázás, mert nem 
diszkó volt. Alternatív zenéket ját-
szottunk... és így szépen odaszokott 
egy közönség.”  

Pamach

A szolid Salátabár hatalmas bulik helyszínévé vált. 

Exotic koncert a Derkóban - ki ismeri fel magát a képen?                             Fotó: Bartók István

Ki ez a jóképű fiatalember?


	TKRO_001_00_0812
	TKRO_002_00_0812
	TKRO_003_00_0812
	TKRO_004_00_0812
	TKRO_005_00_0812
	TKRO_006_00_0812
	TKRO_007_00_0812
	TKRO_008_00_0812
	TKRO_009_00_0812
	TKRO_010_00_0812
	TKRO_011_00_0812
	TKRO_012_00_0812

