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3816 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 4 
krónikus beteg. 
404 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-
en vannak lélegeztetőgépen. 
A világban 5,7 millióan fertőződtek meg, az amerikai konti-
nensen terjed legerőteljesebben a járvány. 
Visszatérhetnek a nézők a szabadtéri sportrendezvényekre. 
Korlátozások nélkül átkelhetnek a határon a magyar és szlo-
vén polgárok. 
Elindul a magyar fejlesztésű lélegeztetőgép gyártása Ma-
gyarországon. 

3841 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 
krónikus beteg. 
384 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-
en vannak lélegeztetőgépen.

3867 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 7 
krónikus beteg. 
414 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-
en vannak lélegeztetőgépen.
Változik a MÁV-Start menetrendje és díjszabása. 

3876 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 2 
krónikus beteg. 
419 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-
en vannak lélegeztetőgépen.
Meghaladta a hatmilliót a fertőzöttek száma a világban. 
Rendhagyó módon ünnepelte Tiszaújváros az idei gyer-
meknapot. 

3892 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 1 
krónikus beteg. 
417 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 25-
en vannak lélegeztetőgépen.
Tovább bővülnek az egészségügyi ellátások, a harmadik lép-
csővel újraindulnak a népegészségügyi szervezett szűrővizs-
gálatok. 
Újraindult a belföldi turizmus a pünkösdi hosszú hétvégén. 

3921 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 5 
krónikus beteg. 
427 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-
en vannak lélegeztetőgépen.
Országos tisztifőorvos: a járvány egyértelműen lecsengőben 
van. 
Már 140 ezer ember munkahelyének megtartásához igényel-
tek támogatást a munkaadók. 
Az idősotthonokban fertőzöttek fele már meggyógyult. 
Új szakaszába lép a koronavírus elleni védekezés Tisza-
újvárosban. 
Elindulnak a száraz kezelések a tiszaújvárosi rendelőin-
tézet fiziko- és balneoterápiás részlegén. 
A Polgármesteri Hivatalban visszatérnek a normál mun-
karendre, de ügyfeleket - kivéve a különleges eseteket - 
egyelőre személyesen továbbra sem fogadnak. 

Június 2-án új fejezet kezdődött váro-
sunk életében, az újraindulás újabb 
szakaszába léptünk. A Prevenciós Bi-
zottság folyamatosan egyeztetve dol-
gozott azon, hogy a tiszaújvárosiak ér-
dekeit szem előtt tartva és a központi 
jogszabályokhoz igazodva hozza meg a 
szükséges döntéseket. 

A biztonságos, teljes mértékű újraindu-
lást nem teszik lehetővé bizonyos sajátos-
ságok, így a város nem állt vissza teljesen 
a vírushelyzet előtti működési rendre, hi-
szen például az iskolákban továbbra is di-
gitális tanrend van életben. A következő 
dátum, ami újabb szakasz kezdetét jelent-
heti: június 20. 
Dr. Fülöp György polgármester múlt csü-
törtöki tájékoztatójában összegezte, hogy 
a Polgármesteri Hivatal, a város intézmé-
nyei, gazdasági társaságai hogyan dol-
goztak eddig, és ez mennyiben változik 
meg június 2. után. 
- A TiszaSzolg 2004 Kft.-nél visszatérnek 
a normál munkarendre - mondta a polgár-
mester -, a gyógy- és strandfürdőben zaj-
lanak a karbantartási munkálatok, a jelen-
legi tervek szerint legkésőbb június vé-
gén nyit a strand. A zárt térben található 
gyógyvizes medencék használatát egye-
lőre nem engedélyezik a hatóságok, így 
ezek nem nyitnak meg. A brigádház a ve-
szélyhelyzet feloldását követően, várha-
tóan június 20-ától vehető újra igénybe. A 
Sportcentrumban május elsejétől fokoza-
tosan nyitottuk meg a létesítményeinket, 
az egyesületek, klubok többsége szigorú 
biztonsági előírások mellett indította el 
edzéseit, azonban az uszodák, zárt termek 
továbbra sem használhatóak és marad az 
életkor szerinti időkorlátozás. A Sport-

centrum munkatársai megkezdték azokat 
az előkészítő munkákat, amelyek lehető-
vé teszik, hogy a nyári napköziket idén is 
meg tudják tartani. 
Újra a normál munkarend szerint dolgoz-
nak a Polgármesteri Hivatalban is, igaz, 
személyes ügyfélfogadásra még nincs 
lehetőség. A Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft.-ről szólva elhangzott, fo-
lyamatosan dolgoztak az elmúlt időszak-
ban, újdonság, hogy június 2-ától ismét 
van gombavizsgálat a piacon, június 12-
én megnyitják a Tisza úti piacot, azonban 
a szelfipont melletti szökőkutat csak a ve-
szélyhelyzet feloldását követően üzeme-
lik majd be. Folyamatosan dolgoztak a 
Tisza Média Kft. munkatársai, a rendelő-
intézetben pedig fokozatos az újranyitás, 
minden esetben figyelembe veszik az il-
letékes minisztérium ajánlásait és a szak-
mai protokollokat. 
- Teljes létszámmal újraindul a Tiszaúj-
városi Intézményműködtető Központ is - 

fogalmazott a polgármester -, a legfonto-
sabb feladat most az, hogy egyeztessenek 
az intézményekkel a tekintetben, hogy 
melyek a halasztható és melyek a halaszt-
hatatlan felújítási munkálatok. A Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ mun-
katársai továbbra is végzik az ebédki-
hordást, gyógyszerkiváltást, bevásárlást. 
A gondozóházban pedig vizsgáljuk an-
nak lehetőségét, hogy hogyan tarthatná-
nak kapcsolatot az idősek szeretteikkel, 
hozzátartozóikkal. A nyugdíjas klubok a 
veszélyhelyzet után, várhatóan június 20. 
után indulhatnak újra. 
A bölcsődébe a gyerekek mintegy 30, míg 
az óvodába mintegy 40 százalékuk jár, itt 
biztosan nem lesz évzáró és ballagási ün-
nepség. A Tiszaújvárosi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár működéséről Dr. Fülöp 
György elmondta: újraindultak bizonyos 
szolgáltatások, de az intézmények nem 
látogathatók, és augusztus 15-ig minden 
rendezvény elmarad. 

3931 főre nő a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 2 
krónikus beteg. 
414 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 24-
en vannak lélegeztetőgépen.

Új szakaszba lépett a védekezés
Tiszaújváros hetilapja      2020. június 4.      XXXVIII. évfolyam, 23. szám

Kedden részlegesen megnyitotta kapuit a rendelőintézet fiziko- és balneoterápiás részlege. Sokan várták már ezt a napot, 
hisz sokaknak félbeszakadt a kezelése. 

Újra lehet kölcsönözni a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárból is - ablakon keresztül. 
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Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Tomori ZolTán

 (Öreg Toma)
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik szeretett halottunkat

 muskaTal lajosnéT 
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkat enyhítették. 

Köszönettel, a gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

sZabó géZáné 
(sZ. seres julianna)

 életének 78. évében elhunyt. Hamvait 2020. június 5-én 
11.00 órakor helyezzük örök nyugalomra 

a tiszapalkonyai temetőben. 
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot június 7-ig (vasárnapig) a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd jú-
nius 8-tól (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 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.   Ünnepnapokon az 
ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket. Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba lépés előtt és után a kézfertőt-
lenítést az előtérben, illetve a mosdóban. A szentáldozás kizá-
rólag kézbe adással történik. Kérjük a másfél méter távolság 
megtartását. 
Egyéb közösségi összejövetelek még továbbra is szünetelnek. 

Június 4-én csütörtökön, Trianon százéves évfordulóján a 
Nemzeti Összetartozás Napján, a római katolikus plébánia ud-
varán a Tiszaújváros Város Önkormányzata és a Római Katoli-
kus Egyházközség összefogásával készült emlékművet 16.30-
kor áldják meg. Az eseményt 100 másodperces harangszó fogja 
jelezni. A plébános arra kér mindenkit, hogy ez idő alatt a tar-
tózkodási helyén egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet, és a ma-
gyar Himnuszt imádkozza el a magyar nemzet minden tagjáért, 
az európai nemzetek közötti békéért.
Az emlékmű anyagi hátterét közadakozásból teremtik meg. 
Kérjük, támogassák a kezdeményezést az egyházközség szám-
lájára utalással, vagy a plébánia hivatali idejében.
Június 7-e Szentháromság Vasárnapja, a 11.00 órai ünnepi 
szentmisén köszöntjük a gyermekeket gyermeknap alkalmából.
Nyári napközis tábor az általános iskolásoknak a plébánián jú-
nius 22-26-ig, reggel 08.00-16.00 óráig. Jelentkezés június 01-
től június 11-éig a hitoktatóknál. A tájékoztató és a jelentkezési 
lap a tiszaujvarosiplebania.hu honlapról letölthető.
A szentmisék a megszokott időpontokban lesznek: kedd, csü-
törtök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. 
ALTEMPLOM IDEIGLENES NYITVATARTÁSA
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap:  08.00 – 12.00
Az altemplom ugyanabban az időben egyszerre, az egy ház-
tartásban élők által maximum 3 fő/ 5 perc időtartamra,                                                                                    
orrot és szájat takaró maszkban látogatható.
Az irodai ügyfélfogadás korlátozott, sürgős esetben:
kedd: 09.00-13.00, csütörtök: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező!
Előtérben kézfertőtlenítés!
Egyéb esetben ügyintézés: (49)540-102 telefonszámon!

Görögkatolikus

Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Szombaton 
17:30 vecsernye. Vasárnap 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 
Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Hétfőn és kedden 17:30 ve-
csernye. Szerdán 8:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye.

Református

Istennek hála gyülekezeteinkben újra vannak templomi isten-
tiszteletek. Egymás iránti felelősségünk érdekében a Magyar 
Kormány hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így 
az előírt higiéniai és biztonsági szabályokat szigorúan betart-
juk. Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készüljenek 
Istent dicsőítő alkalmainkra. Kereszteléssel, esküvővel és te-
metéssel kapcsolatban e-mailen és telefonon várjuk a megkere-
séseket, és a továbbiakról akkor adunk tájékoztatást.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Istentiszteletek rendje a megszokott időben folytatódik.
Tiszaújváros
• 2020. június 7-én, vasárnap 11 órától úrnapi istentiszteletet 
tartunk.
• Bibliaóra, gyerekistentisztelet és konfirmáció előkészítő el-
marad.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentiszteletünk 2020. június 7-én, vasárnap 10 óra-
kor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztas-
sák, bátorítsák az szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy noha 
az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot igé-
nyelnek, de közösségben lehetünk egymással. 
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Köszönet az 1 %-ért
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával se-
gítették munkánkat.
A 2019-ben kapott  200.289  Ft támogatást közalapítványunk 
tanulmányi ösztöndíjak kifizetésére, valamint működési költ-
ségre fordította.
Adószámunk: 18412262-1-05

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Rendőremlékezet
 A Tiszaújvárosi Ren-
dőrkapitányság lopás 
vétség elkövetésének 
megalapozott gyanú-
ja miatt folytat bün-
tetőeljárást egy 28 
éves miskolci férfival 
szemben. Az eljárás 
adatai szerint a gyanú-
sított 2020. május 20-
án a késő esti órákban 
egy tiszaújvárosi tár-
sasház melléképületé-
ből eltulajdonított egy 
csaknem 150.000 fo-
rint értékű kerékpárt. A nyomozás során kiderült, hogy még 
aznap Tiszaújvárosban a járőrök igazoltatták a férfit, aki az 
eltulajdonított kerékpárral közlekedett, de mivel ekkor még 
bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, ezért to-
vábbengedték.
A sértett másnap tette meg feljelentését, és az abban leírtak 
alapján a járőrök emlékeztek a biciklire, illetve az azzal köz-
lekedő férfira, akivel szemben eljárást indítottak, majd a tőle 
lefoglalt kétkerekűt jogos tulajdonosának visszaadták.

police.hu

Pénz
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik júniu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. � Sokféle 2020. június 4.



Újabb fejezetéhez érkezett a helyi egészség-
ügy, kedden megnyitotta kapuit a fiziko- és 
balneoterápiás részleg. Csakúgy, mint a ren-
delőintézetbe, ide is csak egy ajtón lehet be-
lépni, a betegeknek kötelező a kézfertőtle-
nítés, a szájmaszk viselése és a testhőmér-
sékletüket is megmérik, valamint egy adat-
lapot is kitöltenek minden alkalommal, ami 
az egészségi állapotukra vonatkozóan tartal-
maz kérdéseket. 

Vizes kezelések még nincsenek, vannak vi-
szont infúziókúrák, gyógytorna és gyógymasz-
százs is. 
Apostol Tibor kedd reggel az elsők között volt, 
akinek újrakezdődtek a gyógytornái. 
- Félbeszakadt a kezelés - mondta Tibor -, most 
szerintem sokkal nehezebb így, hogy kimaradt 
ennyi idő, nehezebb visszaszokni a tornára. 
Dózsa Antal infúziós kezelésre várt, elég hosz-
szú ideje. 
- Pont azon a héten lett volna időpontom a főor-
vos asszonyhoz, amikor elrendelték a veszély-
helyzetet - mondta Antal. - Nekem egy na-
gyon hosszú ideje húzódó porckorong problé-
mám van, ez a buszsofőr szindróma, ami azt je-

lenti, hogy a lumbális résznél elég rossz álla-
potban van a gerincem, és félévente felveszek 
egy tíz infúzióból álló kezelést. Ha ezt nem ka-
pom meg, akkor komoly fájdalmaim vannak. 
Ez a három hónap most odáig juttatott, hogy 
az a mozdulat, hogy az ágyból felkelek, az egy 
koreográfia volt, és az, hogy most elkezdődött 
a kezelés és tudok jönni Enikőhöz infúzióra, 
az pedig egy lottóötössel ér fel. Nagyon rossz 
volt az elmúlt időszak, de ezért nem hibáztathat 
senkit az ember, hiszen ez olyan dolog, amit a 
világ idáig még nem tapasztalt. 
Enikő, azaz Göncz Péterné intézeti vezetőápo-
ló helyettes is nagyon várta már az újranyitást. 
- Március 16-án zárt be a részleg, felfüggesz-
tették a kezeléseket. A nyitás előtt egy héttel 
elkezdtük az intézet fertőtlenítését, az eszkö-
zök, felületek fertőtlenítését, a termálfürdő kar-
bantartó részlege elvégezte az ivóvízvezetékek 
sokkolását, illetve az esetleges fűtési lehetősé-
gek biztonságossá tételét. A múlt héten itt vol-
tak a fizikoterápiás dolgozók, gyógymassző-
rök, gyógytornászok, takarítónők, assziszten-
sek és mindannyian az épület működését készí-
tettük elő. A fertőtlenítésen és takarításon kí-
vül a betegeket felhívtuk telefonon, felmértük, 
hogy hány betegnek maradt el a kezelése és az 

elmaradt kezelésekre kik tartanak igényt. A te-
lefonos felmérés után, miután megtudtuk, hogy 
kedden megkezdhetjük a kezeléseket, minden 
beteget felhívtunk, és új időpontot egyeztet-
tünk velük, ők vannak most itt. Annyiban más 
most a működésünk, hogy egyelőre csak fizi-
koterápiára és gyógytornára van lehetőség, il-
letve hogy egy időben kevesebb dolgozó van 
itt, a kezelések ideje is hosszabb. Míg koráb-
ban egy fizikoterápiás kezelés húsz percet vett 
igénybe, most harminc percet foglal le, hiszen 
a kezelések után elvégezzük az eszközök és fe-
lületek fertőtlenítését. A beteg is kevesebb, er-
re azért van szükség, hogy lehessen tartani a tá-
volságot. 
- Kik jöhetnek, kik jönnek? Mennyi beteget tud-
nak ellátni egy nap? 
- Egyelőre csak azokat a betegeket látjuk el, 
akik már korábban elkezdték a kezelést, és 
most igényt tartanak rá. Új betegek is érkezhet-
nek, de ennek az a menete, hogy a beteg felhív-
ja a háziorvosát, a háziorvos felveszi a kapcso-
latot a szakorvossal, a szakorvos pedig kiírja a 
kezelést, így juthat el hozzánk. A mai napon (a 
nyitás napján, kedden - a szerk.) 78 esetszámra 
számítunk, ez nem azt jelenti, hogy ennyi a be-
teg, hiszen vannak olyanok, akiknek két keze-
lése is van ma - mondta Göncz Péterné. 
- Továbbra is fokozottan figyelünk munkatár-

saink és a betegek védelmére - mondta Nagy-
né Kántor Judit, a Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet főigazgatója. - Itt is kialakítottuk azt a 
típusú beléptető rendszert, amit a betegek már 
megszoktak a szakrendelőben. Egy bejárati aj-
tón fogadjuk a betegeket, a másik be van zár-
va, bejövetelkor a betegnek a kezeit fertőtlení-
tenie kell, itt is kitöltenek egy kérdőívet, ami-
ből kiderül, koronavírus-gyanús beteggel ál-
lunk-e szemben, valamint megtörténik a test-
hőmérséklet-mérés is. Kizárólag időpontra tud-
juk a betegeket fogadni, itt is figyelnünk kell 
arra, hogy egyszerre ne legyen bent sok be-
teg. A részleg egyik fele továbbra sem műkö-
dik, ahol a vizes kezelések vannak, azt a rész-
legünket nem nyitottuk meg, az elektroterápiás 
részleg, a gyógytorna és a gyógymasszázs mű-
ködik. A gyógymasszázsnak nagyon óvatosan 
kezdtünk neki, és még fenntartásaim is vannak, 
hiszen a dolgozóknak és a betegeknek is kell 
szájmaszkot viselniük. A gyógymasszőrök na-
gyon erős fizikai munkát végeznek és attól fél-
tem őket, hogy nem jutnak így levegőhöz, aka-
dályozott lesz az oxigéncseréjük. Nem tudom, 
hogy mennyire fogják bírni, de ha a dolgozók 
egészségét veszélyeztetni fogja ez a helyzet, 
akkor lehet, hogy  a masszázsnál visszalépünk 
majd - mondta a főigazgató. 

Fodor Petra

Elindultak a száraz kezelések 

Másfél millió forint értékben adományozott 
10 ezer darab egyszer használatos maszkot a 
Jabil Circuit Magyarország Kft. a tiszaújvá-
rosi rendelőintézetnek. Az orvosi maszkokat 
az intézmény főigazgatója, Nagyné Kántor 
Judit vette át múlt szerdán a vállalat képvi-
selőitől. 

A felajánlás hónapokig elegendő lesz az egész-
ségügyi dolgozóknak. A védőeszközökből a 
portára is kiraknak, így a maszk nélkül érke-
zőknek is ingyen biztosítják a kötelező védő-
felszerelést. Ezzel az adományával járul hozzá 
a Jabil a lakosság védelméhez. 
- Hálásak vagyunk az adományért, ez nagy se-
gítséget nyújt intézményünknek - mondta Nagy-
né Kántor Judit. - Mivel a korlátozások enyhül-
nek, egyre több beteg jön hozzánk, és ezekkel a 
maszkokkal védelmet tudunk nyújtani a vírus el-
len a személyzetünknek és a betegeknek. Körül-

belül napi 500-600 maszkra lesz szükségünk az 
elkövetkező hónapokban, hiszen a járvány még 
nem ért véget, és fontos a védőeszköz a minden-
napokban a munkánk során. 
A koronavírus magyarországi megjelenése után 
a cég a régióban az elsők között vezetett be szi-
gorú intézkedéseket a koronavírus terjedésének 
megakadályozására a Jabil közösségben. Az al-
kalmazottainak jelentős része Tiszaújvárosban 
él, a társaság rendszeresen jótékonysági ren-
dezvényeket szervez és támogatja a helyi kö-
zösségeket és szervezeteket.” - hangzott el az 
átadási ünnepségen.  
 - A társadalmi felelősségvállalás nagyon fon-
tos számunkra - hangsúlyozta Bartha Mónika, 
a Jabil HR igazgatója. - Nem csak munkatár-
sainkra figyelünk, hanem aktív szerepet válla-
lunk az itt élő emberek életminőségének javí-
tásában is, különféle támogatások formájában. 
Az elmúlt 20 évben számos nagyszabású ren-
dezvényt és programot támogattunk Tiszaújvá-

rosban és környékén, alkalmazottaink szabadi-
dejükben gyakran munkájukkal és felajánlása-
ikkal járulnak hozzá a helyi közösségek sike-

réhez. Úgy gondoltuk, hogy ez a tízezer maszk 
hasznos lesz azok számára, akik itt élnek. 

berta

Maszkkal segített a Jabil 

„Az, hogy most elkezdődött a kezelés, felér egy lottóötössel.”- mondja Dózsa Antal. 

„Egyelőre csak azokat a betegeket lát-
juk el, akik már korábban elkezdték a 
kezelést, és most igényt tartanak rá.”

Göncz Péterné

„Nem tudom, hogy mennyire fogják 
bírni, de ha a dolgozók egészségét ve-
szélyeztetni fogja ez a helyzet, akkor 
lehet, hogy  a masszázsnál visszalé-
pünk majd.”

Nagyné Kántor Judit

Elindult a gyógytorna is, Tibor megérezte a kihagyást. 
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A Jabil képviselői hatalmas kartondobozokban hozták az egyszer használatos orvosi masz-
kokat.



A járvány miatt néhány napot, hetet csúsz-
nak az oltások, később adják be, mint azt 
eredetileg tervezték. A kötelező iskolai kam-
pányoltásokat e héten kapják meg a diákok, 
a kullancs által terjesztett betegségekkel 
szemben megvédő oltást a múlt hét óta folya-
matosan kapják meg a gyerekek. Az aktuális 
javasolt és a kötelező oltásokról, az üteme-
zés és az oltások rendjéről Dr. Pető Gabriel-
la gyermekorvossal beszélgettünk.  

- Voltak csúszások, de sikerült beadni a vakci-
nákat tervezettek szerint? 
- A csecsemők és kisdedek kötelező oltásait 
egy icipici csúszással, de sikerült pótolni, most 
már teljesen naprakészek vagyunk a városi és a 
nem városi lakóhelyű, de a körzetekhez tarto-
zó gyerekeket illetően. Amik csúszásban van-
nak, azok az iskolai kampányoltások, egészen 
pontosan a hetedik osztályosoknak a fertőző 
májgyulladás elleni oltás második részének a 

csúszásával szembesültünk, illetve azt kell pó-
tolnunk, valamint az országosan a lányok szá-
mára térítésmentesen felajánlott humán papil-
loma vírus (HPV) elleni védőoltásnak a beadá-
sa szintén csúszik, de pótolni fogjuk, és most 
már szerveződnek az iskolai oltások is.
- Az iskolákban továbbra sincsenek diákok, így 
hogyan, és hol kapják a kampányoltásokat a ta-
nulók?
- Folyamatosan egyeztetünk az iskolavédőnők-
kel és a pedagógusokkal. Az elérhetősége meg-
van a gyerekeknek, így nem okoz gondot elér-
ni őket és szüleiket. Igyekszünk a tömeget el-
kerülve optimálisan, negyedóránként öt gye-
reket hívni a rendelőbe, itt kapják meg az ol-
tásokat. Hasonlóan a csecsemő tanácsadások-
hoz, maszk és kézfertőtlenítés kötelező, és ter-
mészetesen mi is beöltözve várjuk majd a gye-
rekeket az oltásra. 
- A HPV oltás egy lehetőség, sokan éltek, él-
nek ezzel?
- A lányok oltása az állam által biztosított le-
hetőség, a fiúké pedig a városnak egy nagyon szép felajánlása, hiszen azt az önkormányzat 

évek óta biztosítja a fiúk számára is. A fiúk-
nál egy nagyon komoly átoltottságról beszél-
hetünk, több mint a 70% a gyerekeknek, illet-
ve a szülőknek kéri ezt az oltást, mi ezzel na-
gyon elégedettek vagyunk. A HPV oltás a lá-
nyok tekintetében országosan körülbelül 80%-
os igényt jelent.
- A javasolt oltások egyike, a kullancs elleni is 
mostanában aktuális, ezt a vakcinát is megkap-
ják, akik igénylik? 
- A kullancs által terjesztett agyvelő- agyhár-
tyagyulladás kórokozó elleni védőoltás igen-
csak esedékes, hisz a kora tavaszi időszakban 
szoktuk elkezdeni, illetve az ismétlőoltásokat 
adjuk ilyen időszakban, hogy a teljes védettség 
meglegyen a gyerekek és a felnőttek számá-
ra egyaránt. Sokan kérik és élnek a lehetőség-

gel, leginkább azért, mert Magyarország most 
már nagyon átfertőzött kullanccsal. Bizonyá-
ra mindenki tapasztalja, hogy nagyon-nagyon 
sok a kullancs, és az utóbbi időben a kóroko-
zó általi átfertőzöttség is elég nagy az ország-
ban, sőt most már Kelet-magyarországra is jel-
lemző.  Fontos tudni, hogy ez az oltás a Lyme 
kór ellen nem véd, arra antibiotikumos kezelést 
szoktunk alkalmazni. 
- A kullancs elleni oltás igénylése is telemedici-
nával kezdődik? 
- Természetesen igen, és a szülők telefonos, il-
letve egyéb közösségi médiás megkeresésére is 
igyekszünk válaszolni és pontos információkat 
adni, amennyiben kérdésük, kérésük van az ol-
tásokkal kapcsolatban. 

berta

Védőoltások a gyerekeknek
4. � Aktuális 2020. június 4.

Pótolják az elmaradt oltásokat. 

„A fiúknál egy nagyon komoly átol-
tottságról beszélhetünk, több mint a 
70% a gyerekeknek, illetve a szülőknek 
kéri ezt az oltást, mi ezzel nagyon elé-
gedettek vagyunk. A HPV oltás a lá-
nyok tekintetében országosan körülbe-
lül 80%-os igényt jelent.”

Dr. Pető Gabriella



Az időjárás nem igazán kedvezett a gyü-
mölcstermesztésnek. Az utóbbi két hónap-
ban szinte egyáltalán nem esett eső, ami 
meglátszik a gyümölcsökön és főleg az ára-
ikon. A cseresznye kilója közel 2000 forint. 
A kisebb eperért 1500 forintot, a nagyobba-
kért 2800 forintot kell fizetni. Az áfonya ki-
lója pedig 5000 és 6000 forint. 

- Sajnos ezek az árak nem a mi pénztárcánk-
nak valók - mondja Rajna Attiláné. - A fiata-
loknak jó itt a piacon vásárolni, mert gyors, ké-

nyelmes, nem kell sorban állni, mint a boltok-
ban, de nekünk nyugdíjasoknak át kell gondol-
nunk a kiadásokat, hogy másra is maradjon.
Lúczi István nem termel eladásra, csak a csalá-
dot látja el friss gyümölccsel, jobban mondva 
látná el, ha lenne mivel.
- A sárgabarackfánk tavaly roskadozott a ren-
geteg gyümölcs alatt, idén, még ha jól megné-
zem, akkor sem találok rajta egy darabot sem - 
mutatja a teljesen üres fát a gazdálkodó. - Le-
fagyott az összes barack, és ahogy hallom a 
termelőktől, itt Észak-Magyarországon szinte 
mindenhol ez a helyzet. Idén nagyon nem ked-
vez nekünk az időjárás, borzasztó aszályos ed-
dig az év és ez sajnos meglátszik a termésen 
is. A cseresznyefán még csak-csak találunk sze-
meket, de elmarad az idei termésmennyiség a 
tavalyitól. Az eperből sem lenne egy darab se, 
ha nem hordanánk rá vödörszám a vizet.
A késői fagyokon kívül a szokatlanul hűvös 
májusi időjárás is nehezíti a gyümölcsterme-
lést.
- Rendkívül hűvösek az éjszakák, nappal ez a 
húsz fokos hőmérséklet még elfogadható len-
ne, azonban a kiültetett állományok, főleg a 
melegigényesek, mint a görögdinnye, a sárga-
dinnye, az ipari paradicsom, szabadföldi papri-
kák, szó szerint fáznak és ezért nagyon nehezen 
fejlődnek. - tudtuk meg Ledó Ferenctől, a Fru-
itVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi 

Szervezet és Terméktanács elnökétől. - Ezért a 
dinnyeszezon idén biztos, hogy később indul. A 
most szezonális gyümölcsök, mint az eper vagy 
a cseresznye ára az előző évhez képest 10-15 
százalékkal drágultak, aminek több oka is van. 
Egyrészt, mivel apró gyümölcsökről van szó, 
a szedési költségek miatt nőtt meg az áruk, il-
letve nagy károkat okozott a tavasz eleji fagy 
is. Mindemellett a koronavírus miatt bevezetett 
egészségügyi szabályok is nehezítették a ter-
melést. A szigorítások hatással voltak a munka-
teljesítményre, valamint a csomagolóüzemeket 
érintő anyagköltségekre is.
- Azt már lehet látni, hogy idén nem nagyon fo-
gunk eperlekvárt főzni. Van-e esélyünk jól lakni 
barackból vagy almából?

- Mind a kajszi-, mind az őszibaracknál az 
egyik legrosszabb évre lehet számítani. Álta-
lában 40-45 ezer tonna szokott teremni őszi-
barackból, azonban a mostani becslések sze-
rint ennek még a fele sem lesz meg, és mivel 
más országokban is voltak fagykárok, még im-
portból sem lehet behozni megfelelő mennyisé-
get, ezért szinte biztos, hogy áremelkedés vár-
ható. A kajszibaracknál még ennél is rosszabb 
a helyzet, amiből körülbelül 10 000 tonna lesz, 
a szokásos 30-35000 tonnával szemben. Az al-
matermésben talán nem tettek olyan nagy kárt 
a késői fagyok, arra van esély, hogy hozzájus-
sunk megfizethető áron.      

Ema 

A Tisza TV műsora
Június 4., csütörtök

9:00  HétHatár: Tájékoztatás a járványügyi  helyzetről - Zöldség-, és gyü-
mölcsmustra -  Indul a fizikoterápia - Dohánytörvény, dohánystop - Mun-

ka home office-ban - Módosul a gyógyszerkiváltás? - Könyvtárnyitás        
9:15 Hétről-Hétre: Tájékoztatás a MOL-tól -  Kötelező és ajánlott védőol-
tások - Gyermeknapra szeretettel! - Pedagógusnapi virágcsokor - Karan-

ténvideó: Surci és a szerzetesek - Labdarúgás
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Június 10., szerda: 
18:00 HétHatár: Prevenciós Bizottság - Gázmotor átadás - Ballagás 

helyett, tanévzárás - Vakáci(ó)ra   
 Hétről-Hétre: Fogadóóra helyett dr. Fülöp György polgármesterrel - Tria-

non 100, Zajácz szabadtéri tárlat - Zeneiskolai online vizsga 

Június 11., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

18.00 - 19.00 Tájékoztató a járványügyi helyzetről

Lefagyott, fázik, drága lesz

Lúczi István kertjében az összes barack le-
fagyott.
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Idén 10-15 százalékkal drágult az eper és a cseresznye.

A szélsőséges időjárás miatt drágul a hazai és az import gyümölcs is. 

„A koronavírus miatt bevezetett egész-
ségügyi szabályok is nehezítették a ter-
melést. A szigorítások hatással voltak 
a munkateljesítményre.”

Ledó Ferenc 



Kétnapos karanténba kerülnek a könyv-
tárba visszavitt könyvek, május 8. óta új-
ra lehet kölcsönözni a Hamvas Béla Városi 
Könyvtárból, június 2-án pedig újranyitott 
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár is. 

Más az élmény, más az érzés, hiszen sokan sze-
rettek könyvtárba járni, sétálni a polcok között, 
megérinteni, megfogni egy-egy kötetet, beleol-
vasni, átlapozni. 
- Nehéz időszak ez - mondja Szabó Ilona, aki 
épp arról érdeklődik, mikor lesz a teljes újra-
nyitás. - Havonta olyan öt-hat könyvet elol-
vasok, ha utazom buszon vagy vonaton, es-
ténként. Annyira rászoktam, hogy könyvtár-
ból használom a könyveket, és nem vásáro-
lok, hogy ez egy komoly érvágás. Szeretek a 
könyvek között bogarászni, körbenézni, és ami 
megtetszik, abból válogatni. Nincs gondom az 
internetezéssel, minden más témában bátran 

használom, de jobb szeretem a könyvet a ke-
zemben tartani, fogni, beletenni a táskámba. 
Könyvbarát vagyok. 
Mint oly sokan mások is. A könyvtárban a fo-
lyóiratolvasót rendezték át, most ez a kölcsön-
ző. Az egyik ablaknál kölcsönözni lehet, a má-
siknál visszaadni a már olvasott könyveket. A 
könyvtárosok készítik össze a köteteket, majd 
értesítik az olvasókat, hogy mikor lehet jönni 
értük. 
- Erre az asztalra készítjük a kért könyveket 
névvel és kiértesítjük az olvasókat, hogy mi-
kor lehet jönni értük - mondja Pomichal An-
na könyvtáros. - Azt tapasztaltuk, hogy sokan 
várták már a nyitást, várják, hogy jöhessenek, 
szívesen kölcsönöznek. Sokszor megkérdezik, 
hogy mikor nyitunk ki teljesen. Szívesen van-
nak itt, beszélgetnek velünk. Amikor az első 
héten kinyitottunk, egyfolytában csörgött a te-
lefon, tehát elég nagy az érdeklődés. 
A könyvtár működik, legalábbis a kölcsönzés. 

Hamarosan pedig itt a nyári szünet, a táborok 
időszaka. 
- Természetesen mi is megtartjuk táborainkat - 
mondja Kázsmér Ágnes, a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár vezetője -, alsó tagozatosoknak szer-
vezünk Világjáró mesetábort július 6-ától 10-
éig. Maximum 15 főt tudunk fogadni, a tábor-
ban pedig különböző nemzetek kultúráit ismer-
hetik meg a gyerekek, kreatív játékokkal, szó-
rakoztató feladatokkal. Harmadik alkalommal 
szervezzük meg idén az Élménybirodalom ön-
ismereti tábort, itt is 15 fő a maximum. Ide ötö-
dik és hatodik osztályosokat várunk, akikkel a 
korosztályukat érintő kérdésekkel, problémák-
kal foglalkozunk majd, lesz könyvklub, film-
klub, szerepjátékok, drámajátékok. Mindkét tá-

borunk 15 ezer forintba kerül, ez tartalmazza 
az ebéd árát is. 
- Mivel készül még a nyárra a könyvtár? 
- Strandkönyvtárat tervezünk nyitni augusztus 
1-jén. A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 
területén augusztus 31-éig várjuk majd a gye-
rekeket és a felnőtteket. A kicsiket színezővel, 
kreatív játékokkal, társasjátékkal. A felnőtteket 
pedig könnyű, nyári olvasmányokkal és friss 
napilapokkal. Bízunk benne, hogy meg tudjuk 
valósítani ezt a tervünket - mondta a könyvtár 
vezetője, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy 
a kölcsönzött könyvek esetében továbbra sem 
„ketyeg” a késedelmi pótlék a veszélyhelyzet 
ideje alatt. 

Fodor Petra

Strandkönyvtár, táborok, kölcsönzés

Tisza István 1918. október 17-én jelentette be a parlament-
ben, hogy Magyarország a háborút elvesztette. Ekkorra az oszt-
rák-magyar csapatok már felbomlóban voltak, és fegyveres el-
lenállásra a továbbiakban nem volt esély. A király október 31-
én Károlyi Mihályt nevezte ki miniszterelnöknek, aki egy volt 
azok közül, aki bízott a méltányos békében. A kocka azonban 
1918 őszére már el volt vetve. Az antanthatalmak a magyarokra 
„tettestárs”-ként tekintettek, így tárgyalásról, vagy méltányos-
ságról szó sem lehetett. A magyar delegáció abban a hitben rin-
gatta magát, hogy békekonferenciára érkezik, ahol a Wilson-i 
elvek érvényesülnek és egyenrangú félként bánnak majd vele. 
Versailles-ban azonban nem jogról és igazságról tárgyaltak, ha-
nem területekről, városokról, lakosokról. A magyar békeküldött-
ség más műfajra készült. 
Már a békeküldöttség vezetőjének kiválasztása is szerencsétle-
nül történt, hiszen azt az Apponyi Albert grófot bízták meg ez-
zel, aki nyugaton igencsak ellentmondásos személy hírében állt. 
A „Lex Apponyi”-nak nevezett, a magyar nacionalizmust hirde-
tő, és a kisebbségek kvázi beolvasztására törekvő törvény (1907) 
híre egész Európát bejárta. Olyanok támadták, mint a Nobel-dí-
jas norvég író, Björnsterne Björnson (a szlovákok nagy támoga-
tója), vagy Lev Tolsztoj. Ady Endre egyenesen „a bő szóköpés, 
a semmi föltalálásának nagymesteré”-nek nevezi Apponyit. Phi-
lippe Berthelot, a francia küldöttség egyik tagja így nyilatkozott 
róla: „Apponyi grófnak azt lehet a szemére vetni, hogy világéle-
tében megveszekedett németbarát, és a kisebb nemzetiségek el-
nyomásának meggyőződéses híve volt. Magától értetődő, ha e 
tulajdonságai miatt nem tarthat igényt a Legfelsőbb Tanács jóin-
dulatára.” Jászi Oszkár így vallott róla: Apponyi „a kényszerma-
gyarosítás és a nemzeti háború egyik ’apostola’ volt.” Az ő poli-
tikai múltja és reputációja miatt tehát alkalmatlan volt egy ilyen 
feladat elvégzésére.

Apponyi 1920. január 16-án, több nyelven elmondott, retorikai-
lag rendkívül összeszedett beszéde ugyan komoly feltűnést kel-
tett, azonban téves koncepcióból indult ki. Nem vette figyelem-
be Magyarország tényleges helyzetét, a nemzetközi realitáso-
kat és a győztesek igényeit. „A békefeltételek, úgy, amint Önök 
szívesek voltak azokat nekünk átnyújtani, lényeges módosítás 
nélkül elfogadhatatlanok.” - mondta. Csakhogy elkerülte a fi-
gyelmét, hogy ezek nem feltételek, hanem diktátumok voltak. 
Nem tanúsított bűnbánást, miközben a háborút megelőző ma-
gyar kormányoknak komoly felelősségük volt a magyarellenes 
hangulat kialakulásában. Nem arra törekedett, hogy a győzte-
sek legalább felismerjék a saját elképzeléseik csíráját, hanem 
kategorikusan kijelentette, hogy ezek a „feltételek” elfogadha-
tatlanok. Hatásosabb lett volna előremutatóan gondolkoznia, és 
kimondania, hogy a Kárpát-medence népeinek gazdasági és kul-
turális felemelkedése az együttműködésen alapszik, és nem a 
magyarok felsőbbrendűségén, vagy a történelmi Magyarország 
oszthatatlanságán. Erre olyan szerencsétlen megjegyzéseket tett 
a magyarországi kisebbségekre, hogy azok „alacsonyabb kul-
turális fokon állnak”, mint a magyar, és „nemzeti hegemóniá-
nak egy alacsonyabb kulturális fokra való átruházása nem kö-
zömbös az emberiség nagy kulturális érdekei szempontjából.” 
Mondta mindezt úgy, hogy 13 évvel korábban kultuszminiszter-
ként megtagadta az ösztöndíjat azoktól a magyar kérelmezők-
től, akik Párizsban akartak tanulni (erről Ady írt gúnycikket a 
Budapesti Naplóban). Többször hivatkozott az „ezeréves múlt”-
ra, a „történelmi jog”-ra, amivel a nyugati hatalmak nem tudtak 
mit kezdeni. Szó szerint követelte a Wilson-i elvek érvényesí-
tését (pl. népszavazások), amelyben kétségkívül igaza volt, vi-
szont legyőzöttként nem volt abban a helyzetben, hogy bármit 
is követeljen. 
Mindezek ellenére kétség sem férhet ahhoz, hogy a békekonfe-

rencián elmondott bármilyen beszéddel sem lehetett volna lé-
nyeges változtatásokat elérni. Az antanthatalmak a döntésükön 
már nem voltak hajlandóak változtatni.

Dr. Kákóczki Balázs
 történész

Gróf Apponyi Albert és trianoni védőbeszéde
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Szabó Ilona visszahozta kölcsönzött könyveit. A visszavitt könyvek két napig karanténban vannak. 

A folyóiratolvasót rendezték át, itt várakoznak az igényelt könyvek is. 

Gróf Apponyi Albert

„A korosztályukat érintő kérdésekkel, 
problémákkal foglalkozunk majd, lesz 
könyvklub, filmklub, szerepjátékok, 
drámajátékok.”

Kázsmér Ágnes



Olvass a maszkomról!
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola csatlakozott a Publishers Weekly által indított nem-
zetközi kezdeményezéshez, miszerint fotózd le magad az éppen általad olvasott vagy kedvelt könyv-
vel, ezzel is felhívva a figyelmet a könyvek szeretetére, az olvasás fontosságára, vagy akár a járvány 
alatti hasznos időtöltésre. Iskolánk diákjai lelkesen csatlakoztak a felhíváshoz, példát mutatva ezzel 
másoknak, bizonyságot téve arról, hogy a könyv értékes, az olvasás pedig még mindig menő. 

 Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Ahogy a profiknak, úgy városunk amatőr 
színjátszóinak életét is felborította a járvá-
nyügyi helyzet. A Sodrás Amatőr Színtár-
sulat áprilisban, a Kulissza Játékszín ősz-
szel szerette volna bemutatni új darabját. Az 
enyhülés szele már érzékelhető, ám a premi-
erek időpontja továbbra is bizonytalan.

Lassú Sodrás

Az eredeti terv szerint április 18-án lett vol-
na a Mamma Mia 2 bemutatója, amire gőzerő-
vel készült a Sodrás Amatőr Színtársulat mind 
a 47 tagja. Már szinte a célegyenesben voltak, 
amikor jött a hír egy hónappal a bemutató előtt, 
hogy be kell fejezni a próbákat, határozatlan 
ideig szüneteltetni kell a személyes találkozá-
sokat a koronavírus terjedése miatt. 
- Nagyon rossz volt - emlékszik vissza Jézsó 
Éva, a musical rendezője. - Főleg a bizonyta-
lanság volt nehéz, hogy most mi lesz, és mind-
ez meddig fog tartani. Persze a kérdésekre sen-
ki nem tudta a választ. Nagy volt az öröm, ami-
kor kiderült, hogy ugyan kisebb csoportokban 
és szájmaszk viselése mellett, de elkezdhetjük 
a próbákat.  
A társulat tagjai nem hanyagolták el a darabot 

a kényszerpihenő alatt sem. Amikor csak tud-
tak, interneten, telefonos alkalmazások segítsé-
gével tartották a kapcsolatot. 
- Úgynevezett Zoom alkalmazáson keresztül 
tudtuk próbálni - meséli Pappné Nagy Beatrix, 
aki a zenés darab egyik táncosa. - Az elmúlt 
időszakban a legtöbb időmet a három gyerme-
kem digitális oktatása kötötte le, de ha volt egy 
kis szabadidőm, akkor gyakoroltam a lépése-
ket, mozdulatokat. Egyedül azonban nagyon 
nehéz, nekem sokkal könnyebb, ha körülöttem 
vannak a többiek. Már nagyon vártam, hogy jö-
hessünk, és újra együtt vessük bele magunkat a 
munkába. 
Most még csak hetente egyszer találkoznak a 
társulati tagok a tiszaszederkényi próbatermük-
ben,  és főleg a táncos részeket gyakorolják, de 
szépen lassan, fokozatosan visszaállnak a he-
ti két alkalomra. A tánc mellé bekapcsolódik a 
szöveg és a prózai részek gyakorlása is. 
- Azt, hogy mikor állhatunk újra színpadra, 
egyelőre nem tudjuk - veszi vissza a szót Éva. - 
Úgy gondoltam, ha már el lehet kezdeni a pró-
bákat, akkor minél hamarabb zökkenjünk visz-
sza, és minél hamarabb rakjuk össze a darabot 
úgy, hogy ha mondjuk, egyik napról a másikra 
azt mondják, lehet menni, ne akkor vakarjuk a 
fejünket, hogy nem vagyunk még kész. 

Kizárt Kulissza  

A Kulissza Játékszín szintén új darabbal ké-
szült. A Carmennel szeretnének közönség elé 
állni, ami eredetileg opera, az amatőr színját-
szók azonban a darab szöveges változatával ké-
szülnek. Illetve szeretnének készülni, de még 
nem lehet. 
- Pont az egyik próbánk közben kaptuk a hírt, 
hogy egy időre be kell fejeznünk, és ki tudja 
meddig nem próbálhatunk - mondja Mátyás 
Edina, a társulat vezetője. - A szünet előtt már 
úgynevezett rendelkező próbát tartottunk, tehát 
már színpadra vittük a jeleneteket. Mi március 
közepe óta nem tudtunk próbálni, mivel a Der-
kovits Művelődési Központ művészeti csoport-
ja vagyunk, és amíg nem nyithatnak ki, nem fo-
gadhatják a csoportokat, addig sajnos csak ál-
lunk és várunk. Vagyis nem teljesen, mert a le-

állás bejelentését követően szinte azonnal moz-
gósította magát a társulat. A közösségi olda-
lunkon minden nap egy-egy kulisszás tagunk 
bejelentkezett egy verssel, egy mesével vagy 
egy novellával. Illetve ehhez kapcsolódott egy 
rajzpályázatunk is, és minden beérkezett mű-
vet közzétettünk az oldalunkon. Azt kell, hogy 
mondjam, hogy érezzük már a lazítás szelét, és 
nagyon hiányzik, hogy újra együtt lehessünk és 
folytassuk a munkát ott, ahol abbahagytuk.
- Lehet ott folytatni, ahol abbamaradt a mun-
ka? Soknak számít ez a kéthónapos kiesés?
- Persze sok a két hónap, és még ki tudja meny-
nyi, de kértem a szereplőket, hogy minden-
ki próbáljon meg kicsit foglalkozni a szöveg-
könyvvel. Tudom, nem könnyű, hiszen a társu-
latunkban vannak, akik még tanulnak, így a di-
gitális oktatásban vannak elmerülve, és vannak 
kisgyerekes szülők is, akik szintén a munká-
juk mellett az alsó tagozatos tananyaggal van-
nak elfoglalva. De bízunk benne, hogy minél 
hamarabb megkezdhetjük a közös munkát, már 
csak azért is, mert eredetileg őszre terveztük a 
Carmen bemutatóját, ami most a csúszás miatt 
kérdésessé vált.     

       ema

 Mamma Mia és Carmen színpadra vágyik

Maszkban próbálhatják a Mamma Miát.

Eredetileg április 18-án lett volna a bemu-
tató.
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Két héttel ezelőtt, amikor ez a cikk készült, 
még vidáman, jókedvvel vetették bele a 
munkába magukat a Sodrás Amatőr Színtár-
sulat tagjai. Néhány nap múlva kaptuk a hírt, 
hogy a csapat egyik oszlopos tagja, Muska-
tal Lajosné elhunyt. Vilma néni a kezdetek-
től tagja volt a társulatnak, súgóként segítet-
te az amatőr színészek munkáját. 



Az űrkutatás 2020-ban olyan mérföldkőhöz 
érkezett, melyről a Krónika olvasóit is cél-
szerűnek látom röviden tájékoztatni. 

Két úton ugyanoda

Az elmúlt szombaton felbocsátották a SpaceX 
Dragon 2 űrhajót, amely két asztronautát szállí-
tott a Föld körül keringő ISS űrállomásra. Mint 
ismeretes, biztonsági és gazdasági megfontolá-
sok alapján az addig alkalmazott űrrepülőket a 
NASA 2011-ban kivonta a forgalomból. Ezek-
nek az eszközöknek kiemelt szerepe volt az űr-
kutatás fejlesztésében, mivel nagyrészt újrafel-
használható elemekből épült fel, tizenhat ton-
nányi és nagy terjedelmű eszközök pályára állí-
tására volt képes. Csak példaként a Hubble űr-
távcsövet, vagy az űrállomás moduljait emlí-
tem. Az 5 űrrepülő összesen 135 küldetést tel-
jesített 1981-ben történt első indításukat köve-
tően. Sajnos két gép katasztrófát szenvedett, 
melynek következtében 14 asztronauta meg-
halt.
Az űrrepülő flotta leállása után az amerikaiak 
(és az ő „oldalukon” tevékenykedő európai, ja-
pán és kanadai űrhajósok) csak az orosz Szojuz 
űrhajókkal utazhattak az ISS-re. Praktikusan ez 
azt jelenti, hogy 
- egyrészt az oroszok monopolhelyzetbe kerül-
tek (szinte csak a jó szándékukon múlik a „ta-
xizás” ára), 
- másrészt amennyiben valami komoly prob-
léma miatt a Szojuzok repülését szüneteltetik, 
akkor gyakorlatilag nincs „B-terv”,
- harmadrészt az amerikaiak nemzeti büszkesé-
ge sem viselte el ezt a kiszolgáltatott helyzetet.
Kellett tehát egy új amerikai személyszállító 
űrhajó. A meglepetés - és ez a mai napig vi-
ta tárgya - ott volt, hogy rögtön kettő lett, ami 
tulajdonképpen három! A NASA szeretett 
volna egy olyan űrhajót, amely képes az ala-
csony Föld körüli pálya elhagyására, és eljut-
hat a Holdhoz, közeli kisbolygókhoz és egy-
szer majd a Marshoz is. Ez lett a későbbi Orion, 
melynek parancsnoki visszatérő kabinját az 
amerikaiak, műszaki-hajtómű egységét viszont 
Európa építi. De nyilvánvaló volt, hogy a fen-
ti rendszer kifejlesztése nagyon hosszú időt fog 
igénybe venni. Ezért külön szerződést kötöttek 
egy egyszerűbb technológiájú és részben meg-
lévő megoldásokat használó, csak az alacsony 
pályát megcélzó, nagyrészt újra felhasználha-
tó űrhajóra. További célkitűzés volt, hogy az új 
űrhajó építésével a magánszféra megerősödését 
segítsék. Ráadásul - hogy tovább csökkentsék a 
kockázatokat - rögtön két párhuzamos fejlesz-

tést rendeltek, hátha legalább az egyik megva-
lósul. Nos, kis csúszással mindkét űrhajó elké-
szült.
 A SpaceX cég ért először célba, pedig az ő rend-
szere teljesen újszerű, és a gazdaságosan kivi-
telezhető űrkutatás alapjait fektette le. Elsőként 
rengeteg kudarc után kifejlesztették a Falkon 9 
típusú hordozórakétát, amelynek első fokoza-
ta 70 kilométeres magasságból aerodinamikai 
és rakétás működtetés segítségével ejtőernyő 
igénybevétele nélkül egy, a tengerre, vagy szá-
razföldre telepített platformra függőleges hely-
zetben simán visszatér. A küldetés során csak a 
második fokozat és a műszaki modul semmisül 
meg a légkörbe történő visszazuhanáskor. Ez a 
lehetetlen elképzelés Elon Musk üzleti és mű-
szaki zseni agyából pattant ki, és az eleinte fel-
lépő sikertelenségek ellenére megvalósította. 
Most már az emberes Mars-utazásra vonatko-
zó nagyszabású elképzelését is komolyan kell 
venni! Az újonnan kifejlesztett és többször fel-
használható Dragon2 űrhajó maximum hét sze-
mély szállítására képes, míg a teherszállító ver-
zió 6000 kg-nyi terhet tud az űrállomásra fel-
juttatni. Azért nem űrhajósokat írtam, mert a 
kíméletes működési paraméterei miatt civil űr-
turisták szállítására is képes, és a költségcsök-
kentés igénye miatt tervezik is ilyen szolgálta-
tás beindítását. Ha ez beválik, akkor külön lá-
togatói modult terveznek az űrállomáshoz csa-
tolni, hogy a nyüzsgő turisták ne zavarják az ott 
folyó kutatási programot. 
A konkrét árat még nem közöltek, megnyug-
tatás gyanánt csak annyit mondtak, hogy egy 
turistaút kalkulált ára nem lehet több, mint 50 
millió dollár. 
A másik űrhajó a Boeing által épített CST–
100 Starliner. Ez is egy többször felhasznál-
ható egység, maximum 7 fő szállítására ké-
pes. Az űrhajó elsődleges célja a Nemzetközi 
Űrállomás legénységének szállítása. Az űrha-
jó Föld körüli pályára állításáról a már megle-
vő Atlas V rakéta gondoskodik, de úgy tervez-
ték, hogy a Falkon 9-es hordozórakéta is ké-
pes legyen a felbocsátására. Az első személyzet 
nélküli küldetése részben sikertelen volt, mert 
nem sikerült az űrállomáshoz csatlakoznia, vi-
szont rendben visszatért. Ez a malőr okoz némi 
csúszást a programban, az első emberes külde-
tést őszre tervezik.
A későbbiekben, amikor már beindulnak a 
rendszeres amerikai űrhajós repülések és rend-
ben zajlik a személyzetcsere, akkor is fognak 
utazni amerikaiak orosz űrhajókon. Ugyanez 
igaz fordítva is: oroszok is rendszeresen helyet 
kapnak a Dragon és a Starliner személyzetei-
ben. Ezek azonban már kölcsönösségi alapon, 
külön fizetség nélkül történnek, a cél pedig an-
nak garantálása, hogy mindkét fő ISS partner 
űrügynökség minden körülmények között ren-
delkezzen saját emberrel az orosz, illetve az 
amerikai szegmens üzemeltetésére.  

Irány a Mars és a Hold!

Ami a Naprendszer kutatását illeti, 2020 két-
ségtelen slágere külső bolygószomszédunk, a 
Mars kutatása lesz. Ez annak is köszönhető, 

hogy 26 hónap után ismét megnyílik az úgy-
nevezett időablak, amely lehetőséget biztosít 
energiatakarékos, ún. Hohmann-féle átmene-
ti pályán eljutni a Földtől a Marsig. Ez azt je-
lenti, hogy a Nap körüli elliptikus pályára állí-
tott űrszonda éppen akkor metszi a Mars pályá-
ját, amikor 6 hónap elteltével a bolygó ponto-
san ott tartózkodik. Ezen a pályán a szonda haj-
tóanyagot alig fogyaszt. Az amerikaiak Perse-
verance  ( Kihívás) néven futó, lényegében a je-
lenleg is működő sikeres Curiosity rover terve-
in alapuló - de eltérő műszerezettségű - mozgó 
felszíni laboratóriumát egy Atlas-V rakéta in-
dítja majd Floridából, július közepén. A leszál-
lóhely a Jezero-kráter, egy ősi folyó deltator-
kolata lesz, ahol van esély arra, hogy egy eset-
leges ősi mikrobiális marsi életforma nyomai-
ra bukkanjanak. 
A vörös bolygó kutatásába a 2020-as indítá-
si lehetőséggel élve most először száll be ön-
álló űrszondával Kína, és útra kel az Egyesült 
Arab Emírségek első bolygókutató űreszköze 
is. Míg az arab szondát a bolygó körüli pályá-
ra szánják, a kínai szonda a keringőegység mel-
lett egy kis marsjáró leszállítását is megkísér-
li a felszínre. 
Az ExoMars 2020 nevű európai és orosz 
kooperációban tervezett projektet, mely egy 
marsi bázisállomást és egy marsjárót alkalmaz-
na a kutatásokhoz, a leszállító ejtőernyő nem 
megbízható működési tesztje miatt 26 hónap-
pal, az újabb időablak megnyíltáig el kellett ha-
lasztani.
Kína másik tervezett „nagy dobása” 2020-ban 
a Chang’e-5 űrszonda holdexpedíciója, amely 
az ország űrkutatásának történetében először az 
1976-os szovjet Luna-24 mintájára az égitest 
felszínén gyűjtött anyagmintával térne vissza a 
Földre. Újév napján jelentette be az Indiai Űr-
kutatási Szervezet vezetője, hogy idén novem-
berre tervezik a Csándráján-3 holdszonda elin-
dítását, hogy kiköszörüljék a Csándráján-2 si-
kertelen 2019-es leszállásával esett csorbát. 
Kisbolygóügyi fejlemény lesz 2020-ban, ami-
kor az amerikai OSIRIS-REx nyáron mintát 
vesz a Bennu kisbolygó anyagából, amivel ké-

sőbb hazaindul. A japán Hayabusa-2 viszont 
már úton is van a Ryugu kisbolygóból szerzett 
mintájával. A kapszulát az év vége felé, 2020 
decemberében „kézbesíti” majd.

Magyar az űrben

Május 26-án múlt 40 éve, hogy Farkas Bertalan 
elindult a világűrbe a Szojuz-36 űrhajó fedélze-
tén. Magyarország ezzel az űrutazással a nem-
zetek sorában hetedikként lépett ki a világűr-
be. Az űrhajó május 28-án kapcsolódott össze 
a Szaljut-6 űrállomással, majd 8 nap múlva jú-
nius 3-án nem egészen sima leszállással (a be-
csapódást csillapító rakéták nem indultak be) 
landoltak. Jellemző az akkori „nyitottságra”, 
hogy mint a csillagvizsgáló vezetője, a start 
előtti napon kézhez kaptam két lezárt csomagot 
a két űrhajós propaganda anyagával. Attól füg-
gően, hogy sikerült-e a felbocsátás, és melyik 
űrhajós repült, azt a csomagot kibonthattam, 
és a benne lévő anyagot terjeszthettem. A má-
sik csomagot (elvileg) meg kellett semmisíte-
ni. Másik tiszaújvárosi vonatkozás, hogy 1981-
ben, amikor Berci még ünnepelt szupersztár-
nak számított, Magyari Bélával együtt tisztele-
tüket tették a városunkban megrendezett Csil-
lagászati Szakkörvezetők Országos Találkozó-
ján, és élménybeszámolót tartottak az itt meg-
jelent csillagászoknak és szakkörvezetőknek. 

Szutor István
csillagászati szakkörvezető

Csúcsforgalom lesz az űrben

Dokkolás.Űrhajók.

Marsjáró.

8. � Égbolt 2020. június 4.

„Ami a Naprendszer kutatását illeti, 
2020 kétségtelen slágere külső bolygó-
szomszédunk, a Mars kutatása lesz.” 

„Jellemző az akkori „nyitottságra”, 
hogy mint a csillagvizsgáló vezetője, a 
start előtti napon kézhez kaptam két 
lezárt csomagot a két űrhajós propa-
ganda anyagával.”



A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres mun-
kavállalót 

PSZICHIÁTER SZAKORVOS
munkakör betöltésére

teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozat-
lan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikö-
tésével.  
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- Orvostudományi egyetem/pszichiáter szakorvos végzettség, 
büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: 
- Járóbeteg szakellátás és gondozás pszichiáter szakorvosi 
kompetenciába tartozó feladatok ellátása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), 
(2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. szeptember 11.
- Elbírálás határideje: 2020. szeptember 30.
- Az állás betölthető: 2020. október 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító 
számát: 5/50145-3/2020. , valamint a munkakör megnevezé-
sét: „PSZICHIÁTER SZAKORVOS”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

Tisza úti vásár 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár új-
ra megnyit.
A következő vásár időpontja 2020. június 12. (péntek)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Lakossági 
gombavizsgálat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközpon-
ti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat 
2020. június 2-től újból nyitvatart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda  18:00 – 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 – 20:00 óra

Tiszaújvárosi  Városgazda Nonprofit Kft.
     üzemeltető

Vásárszabályok
A Tisza úti vásár területére kizárólag szájmaszkban lehet be-
lépni, viselése az árusok és vevők részére egyaránt kötelező!
Fokozottan ügyelni kell a 1,5 m-es védőtávolság betartására 
a vásár teljes területén.
A vásáron való részvétel mindenki részéről önkéntes és egyé-
ni felelőssége alapján történhet.
A vásár ideje alatt külön időkorlát a különböző korosztályok-
ra vonatkozóan nincs, azonban felhívjuk a figyelmet az idős-
korúak és a járványveszélyben veszélyeztetettek vásáron tör-
ténő részvételének veszélyére.

Tiszaújvárosi Városgazda  Nonprofit Kft
 üzemeltető

 A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
Tisztelt Szülőket/Törvényes Képviselő-
ket, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek 
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodá-
si helyén lakik, a tartózkodási helye sze-
rinti települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, tör-
vényes képviselő kérelmére a déli meleg 
főétkezést a hátrányos, halmozottan hát-
rányos gyermek részére ingyenesen biz-
tosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti ellátások-
ról, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) ön-
kormányzati rendeletének (a továbbiak-
ban: helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése 
alapján, természetbeni ellátásként a Gyvt. 
21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt 
gyermekeken kívül a szünidei gyerme-
kétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétke-
zést ingyenesen biztosítja azon rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő kiskorú gyermek részére, aki Ti-
szaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelen-
tett tartózkodási hellyel rendelkezik, és 
életvitelszerűen bejelentett tartózkodási 
helyén él.

Az iskolák 2020. júniusi működéséről 
szóló 220/2020. (V. 22.) Korm. rende-
let alapján 2020. június 2. és 2020. júni-
us 26. között minden általános és közép-
fokú iskola meg-szervezi a tanulók fel-
ügyeletét. A 2020. június 16-a és június 
26-a közötti időszakban iskolai felügye-
letet igénybe vevő tanulók számára intéz-
ményi gyermekétkeztetést kell biztosí-
tani. Ezen tanulók esetében az ingyenes 
szünidei gyermekétkeztetés 2020. június 
29. napjától 2020. augusztus 31. napjáig 
valamennyi, azaz 45 munkanapon keresz-
tül vehető igénybe. 
Azok a gyermekek, akik az iskolai fel-
ügyeletet 2020. június 16-a és június 26-
a közötti időszakban nem veszik igénybe, 
ingyenes szünidei gyermekétkeztetésben 
részesülhetnek 2020. június 16. napjától 
2020. augusztus 31. napjáig valamennyi, 
azaz 54 munkanapon keresztül.
A gyermekek részére a szünidei gyerme-
kétkeztetés a Központi Étteremben (Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszasze-
derkény városrészben élők esetében az 
„Esély” Napközi Otthonban ( Tiszaújvá-
ros, Dózsa Gy. u. 2.) kerül biztosításra. 
A szünidei gyermekétkeztetés a déli me-
leg főétkezés helyben történő elfogyasz-
tással biztosított. Amennyiben az étel 
helyben történő elfogyasztását a gyermek 
előre nem látható hiányzása, betegsége 
vagy indokolt és igazolt távolléte akadá-

lyozza, a részére biztosított étel elvitelét a 
szülője, más törvényes képviselője vagy 
a szülő, törvényes képviselő által megbí-
zott személy számára lehetővé kell ten-
ni. A szülő, más törvényes képviselő ál-
tal megbízott személy számára az elvitel 
csak írásbeli meghatalmazás alapján le-
hetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyom-
tatványon igényelhető 2020. június 15-ig, 
ezt követően a nyári szünet időtartama 
alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. föld-
szint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, 
valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 
Ha a szülő/törvényes képviselő a gyer-
mek számára a szünidei gyermekétkeze-
tést nem kívánja igénybe venni, a nyilat-
kozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére határozat-
lan időre, terápiás munkatárs munkakör 
betöltésére,  az „Esély” Napközi Otthon 
munkahelyre (3580 Tiszaújváros, Dózsa 
Gy. út 2.)
Feladatai: 
- fogyatékos személyek nappali intézmé-
nyében lévő ellátottak gondozása
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 
1/2000. (SzCsM) rendelet 3. sz. mellék-
let, terápiás munkatárs munkakörre vo-
natkozó képesítési előírások valamelyi-
kének megléte
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások) ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: 
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (2) 
és (5) bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat, le-
tölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos 
információk/állásajánlatok (a honlap al-
ján található)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felso-
rolt valamennyi irat benyújtásával lehet, 

ellenkező esetben a pályázat érvényte-
len. Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázat azonosító számát: 2060/2020., va-
lamint a munkakör megnevezését: terápi-
ás munkatárs. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2020. június 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2020. június 30.
A munkakör a pályázatok elbírálását kö-
vetően azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet. Az 
intézmény honlapja: www.human.tujva-
ros.hu. A pályázati felhívás a NKI hon-
lapján 2060/2020. azonosító számon 
2020. június 06-án jelenik meg.

Szünidei gyermekétkeztetés

Terápiás munkatárs munkakör

Étkezési 
igényfelmérés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ 2020. május 17-től megkezdte 
a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a Tisza-
újvárosi Széchenyi István Általános Iskola diákjai részére a 
2020/2021-es tanév étkezési igényfelmérését.
Az ehhez szükséges nyomtatvány elektronikusan elérhető a 
TIK honlapján (tik.tiszaujvaros.hu), valamint kinyomtatva a 
Kazinczy Ház portáján.
A járványügyi helyzetre való tekintettel az étkezési igényt le-
adni az alábbi címen lehet: Tiszaújváros, Kazinczy Ház, Ka-
zinczy út 3. porta, valamint elektronikus formában az alábbi 
email címre: nacsaanna@tujvaros.hu
Leadási határidő: 2020. június 30.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
állást hirdet 1 fő ápoló munkakör betölté-
sére. 
Munkavégzés helye: „Ezüsthíd” Gondozó-
ház és Idősek Otthona ( 3580 Tiszaújváros, 
Bartók Béla út 1-5.). 
Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes 
körű ápolása-gondozása 12 órás műszakok-
ban nappal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidő-
keretben történő beosztás szerint. 
A jogviszony időtartama: határozatlan ide-
jű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel. 
Jelentkezési feltételek: 
• önéletrajz 
• felnőtt intenzív szakápoló, általános ápo-
lási és egészségügyi asszisztens, általános 
ápoló és általános asszisztens végzettség, 

vagy OKJ ápoló végzettség
• bejegyzés mentes, 3 hónapnál nem régeb-
bi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. 
§ (1) és (5) bekezdésének megfelelően 
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - le-
tölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos in-
formációk/állásajánlatok (a honlap alján ta-
lálható)
Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról 
szóló törvény szerint. 
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központba, Poropatich Péter In-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak 
a jelentkezési feltételekben felsorolt ira-
tok együttes benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a 

borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 
2036/2020., valamint a munkakör megne-
vezését: ápoló. 
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja 
magának a jogot arra, hogy az álláspályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje: 
2020. június 12. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2020. június 25.
Az állás 2020. július 02. napjától tölthető 
be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poro-
patich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-es telefonszámon lehet. A pályázati fel-
hívás az NKI honlapján 2036/2020. azono-
sító számon 2020. május 25-én jelent meg.

Ápoló munkakör

A TiszaSzolg 2004 Kft. bérbeadás útján 
történő hasznosításra meghirdeti a Tisza-
újvárosi Gyógy- és Strandfürdőben (3580 
Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) találha-
tó C/7 megjelölésű, 31,57 m² alapterületű 
elárusító pavilont.
Az elárusító pavilon kizárólag büféüzemel-
tetés céljára hasznosítható a pályázati ki-
írásban rögzített feltételek szerint.
A bérbeadás útján történő hasznosítás 2020. 
június 27. napjától 2020. szeptember 6. 
napjáig terjedő határozott időtartamra szól.
Az elárusító pavilon a legmagasabb ajánla-

tot tartalmazó, érvényes pályázatot benyúj-
tó pályázó részére adjuk bérbe.
Az elárusító pavilon bérbeadása kiürített álla-
potban történik, a szükséges eszközökkel tör-
ténő felszerelése a nyertes pályázó feladata.
A pályázat benyújtási határideje: 2020. 06. 
10. (szerda) 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga az alábbi módo-
kon vehető át:
• személyesen, papíralapon a TiszaSzolg 
2004 Kft. titkárságán ( Tiszaújváros, Tisza 
út 2/f. I. emelet) munkanapokon 8:00-14:00 
között.

• elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.
hu e-mail címre küldött megkereséssel 
(a megkeresés tárgyában kérjük, tüntes-
sék fel, hogy „Elárusító pavilon pályáza-
ti kiírás igénylés”, a levélben pedig adják 
meg az igénylő nevét (jogi személy ese-
tén cégnevét is)
Az elárusító pavilon a pályázati kiírásban 
rögzített módon telefonos időpont-egyezte-
tés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Pályázat büfépavilon bérlésére

2020. június 4. Hirdetmények � 9.



Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal 
(49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 (49) 341-244, (49) 341-168

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanév II. 
félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhely-
lyel rendelkező főiskolai, egyetemi hall-
gatók tanulásának támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2019/2020-as tanév II. félévére ta-
nulmányi ösztöndíj biztosítása a pályáza-
ti feltételekben közölt tanulmányi ered-
ménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló 
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-
vevő állami, vagy államilag elismert nap-
pali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 

6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el 
a 2019/2020-as tanév I. félévében, melyet 
a felsőoktatási intézmény hivatalosan iga-
zolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújt-
hat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati 
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény 
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan 
adat, amely több félév eredményét foglal-
ja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).
Pályázat beadási, beérkezési határideje 
és helye:
Határideje: 2020. június 15. (hétfő)
Helye: Elektronikus úton: mecenas@tuj-
varos.hu

Kötelezően beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat  
(letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjá-
ból,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hiva-
talosan lezárt 2019/2020-as tanév I. félévi 
leckekönyv/elektronikus leckekönyv má-
solata, melyet a felsőoktatási intézmény 
hivatalosan igazolt,
• a 2019/2020-as tanév II. félévére szóló 
hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesí-
ti döntéséről, a támogatás mértékéről és 
módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapít-
vány kuratóriuma

Mecénás felsőoktatási pályázat

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 
hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron 
biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása 
érdekében az épületek nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

Óvodák zárva, 
nyitva

Zárva 

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

Szederinda óvodája 
(Tiszaújváros, 
Dózsa u. 9.)

2020. június 29. - július 24. 
között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, 
Kazinczy út 1.) 

2020. június 29. - július 24. 
között

Tündérkert óvoda
(Tiszaújváros, 

Alkotmány köz 1.)

2020. július 27. - augusztus 21. 
között

Szivárvány óvoda 
(Tiszaújváros, 
Pajtás köz 13.)

2020. június 29. - augusztus 21. 
között

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2020. június 29. - jú-
lius 24. között

Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2020. július 27. - au-
gusztus 21. között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2020. augusztus 24-étől minden épület teljes nyitvatartással üze-
mel.
  Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Eladó családi ház Polgáron. Szoba, kony-

ha, étkező, fürdőszoba, kamra, összközmű-

vesített 1235 m2-es telken. Irányár: 7,9 M Ft. 

Érd: 30 /90 14 968

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályá-
zatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, 
szociális munkatárs munkakör betöltésére 
az „Ezüsthíd” Gondozóház és Idősek Ott-
honába.
Feladatai: 
- „Ezüsthíd” Gondozóházban és Idősek Ott-
honában mentálhigiénés feladatok ellátása
- bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mel-
léklet - szociális munkatárs munkakör be-
töltésére meghatározott képesítés megléte 
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások) ismerete
Pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások: 

- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes 
erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) 
bekezdéseinek megfelelően
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat - le-
tölthető: www.tiszaujvaros.hu - hasznos in-
formációk/állásajánlatok (a honlap alján ta-
lálható)
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba Poropatich Péter intéz-
ményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a 
pályázati feltételekben felsorolt valameny-
nyi irat benyújtásával lehet, ellenkező eset-
ben a pályázat érvénytelen. Kérjük a boríté-

kon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 
355-11/2020., valamint a munkakör meg-
nevezését: szociális munkatárs. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jo-
got, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2020. június 08.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2020. június 19.
A munkakör a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet. Az in-
tézmény honlapja: www.human.tujvaros.
hu. A pályázati felhívás az NKI honlapján 
355-11/2020. azonosító számon 2020. má-
jus 22. napján jelenik meg.

Szociális munkatárs munkakör

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-
13.) a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alap-
ján pályázatot hirdet járóbeteg-szakellátá-
sért felelős orvosigazgató beosztás (maga-
sabb vezetői megbízás) ellátására.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői 
megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munka-
kör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: nem kell megállapítani, felté-
ve, hogy a közalkalmazott a kinevezés-
kor legalább 5 éves, költségvetési szerv-
nél eltöltött szakmai gyakorlattal rendel-
kezik. Ellenkező esetben a próbaidő mér-
téke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakor-
lója: a Tiszaújváros Városi Rendelőinté-
zet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Váro-
si Rendelőintézet, Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
út 11-13. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompe-
tencia körébe tartozó munkavégzés a jog-
szabályokban előírtak, a munkáltató bel-
ső szabályozó dokumentumaiban foglal-
tak, valamint a munkaköri leírás alap-
ján, így különösen a járóbeteg-szakellá-
tás orvosszakmai feltételeinek biztosítá-
sa, a gyógyító-megelőző tevékenység ter-
vezése, szervezése, ellenőrzése, irányí-
tása, különös figyelemmel az egészség-
ügyi szolgáltató szakmai követelmények-
nek megfelelő folyamatos és gazdaságos 
működtetésére, illetve a Rendelőintézet 
Szervezeti és Működési Szabályzatában 
meghatározott további feladatok ellátá-
sa, a 43/2003. (VII.29.) ESzCsM Rende-
let 10. § (2)-ában meghatározott feladatok 
ellátása, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII.tövény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 356/2008. (XII.31.) Kormányren-
delet rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• orvostudományi egyetemi végzettség, 
szakorvosi képesítés, legalább öt év gya-
korló orvosi tevékenység,
• mesterképzési szakon szerzett egészség-
ügyi menedzser szakképesítés vagy egész-
ségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy 
egészségügyi menedzsment szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés 
vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú 
továbbképzési szakon szerzett képesítés,
• legalább hároméves vezetői gyakorlat,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság,
• magyar állampolgárság, vagy külön jog-
szabály szerint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával való rendelkezés, illet-
ve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, 
illetve a harmadik országbeli állampolgá-
rok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény alapján jogosultság 
három hónapot meghaladó tartózkodásra,
• vezető beosztás ellátására megbízást az 
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalma-
zotti jogviszonyban áll, vagy a megbízás-
sal egyidejűleg a fentebb megjelölt közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló 
dokumentumok másolata,
• kamarai tagság érvényességét igazoló 
dokumentum másolata,
• működési nyilvántartás érvényességét 
igazoló dokumentum másolata,
• szakmai program a vezetői beosztásnak 
megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve 
kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
jelentkező által benyújtott dokumentu-
mokat az azt véleményező, elbíráló sze-
mélyek és testületek (ideértve különö-
sen a munkáltató szervezet véleménye-

ző bizottságát, Szakmai Vezető Testüle-
tét) megismerhetik, és a jelentkező az ál-
tala benyújtott iratanyagban foglalt sze-
mélyes adatainak az eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósá-
gi erkölcsi bizonyítvány annak igazolásá-
ra, hogy a jelentkező a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekezdése-
iben foglaltaknak megfelel,
• nyilatkozat vezetői gyakorlat meglétéről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi alapellátási és/vagy járó-
beteg-szakellátási (legalább rendelőinté-
zeti) szakmai profilú egészségügyi szol-
gáltató működtetésében szerzett szakmai 
tapasztalat, 
• járóbeteg-szakellátás egészségügyi in-
tézmények és szolgáltatók közötti szerve-
zésében, betegút menedzsmentjében szer-
zett szakmai tapasztalat,
• angol és/vagy német nyelvből középfo-
kú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szin-
tű nyelvtudás,
• egészségügyi intézményben szerzett ve-
zetői tapasztalat,
• egészségügyi hatósági eljárásokban szer-
zett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújvá-
ros Városi Rendelőintézet címére történő 
megküldésével (3580 Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 5/50144-7/2020. 
valamint a munkakör megnevezését: já-
róbeteg-szakellátásért felelős orvosigaz-
gató.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 12.
A pályázat elbírálásának rendje: 
356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet 4. 
§-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 
július 31.
A munkakör betölthetőségének várható 
időpontja: 2020. augusztus 3.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megje-
lenés dátuma: 2020. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információ a 49/544-600-as telefonszá-
mon kérhető.

Orvosigazgató beosztás
10. � Hirdetmények 2020. június 4.



Csak a legfényesebb olimpiai érem hiányzik
Néhány hónappal ezelőtt még úgy volt, idén 
Tokióra figyel a világ sportszerető közönsé-
ge, hiszen a Japán főváros kapta meg 2013. 
szeptember 7-én Madriddal és Isztambullal 
szemben a XXII. nyári olimpia rendezési jo-
gát. Az ötkarikás játékokat azonban a ko-
ronavírus-járvány miatt egy évvel később, 
2021. július 23. és augusztus 8. között bonyo-
lítják le. Sorozatunkban Tiszaújváros ko-
rábbi olimpikonjait mutatjuk be. 

A tiszaújvárosiak kajakosa, Rakusz Éva már 
nagyon fiatalon, 19 évesen kijutott a moszkvai 
olimpiára, ahol egy izgalmas futam során Za-
kariás Máriával bronzérmet nyert a kajak ket-
tesek 500 méteres versenyében. Nyolc évvel 
később Szöulban még fényesebb érem jutott 
az újvárosi kajakosnak, amikor a kajak négye-
sek 500 méteres viadalán lett ezüstérmes. Nagy 
fájdalma, hogy 1984-ben Los Angelesben nem 
lehetett ott az ötkarikás játékokon a szocialis-
ta országok bojkottja miatt, pedig az előolim-
pián, 1983-ban a kajak egyesek 500 méteres 
versenyében nyerni tudott. Világbajnokságo-
kon 1981-ben ezüst-, egy évvel később bron-
zérmet nyert K-1 500 méteren. 1986-ban Kana-
dában aranyérmes lett a VB-n a K-4 500 méte-
ren Géczi Erikával, Kőbán Ritával és Mészáros 
Erikával. 1981-ben az év sportolójának és női 
kajakosának is megválasztották. A visszavo-
nulás után a tanítás és az edzősködés tette tel-
jessé életét, munkája elismeréseként 2017 no-
vemberében megyei Príma-díjat vehetett át. Ti-
szaújváros önkormányzata 2019-ben Pro Urbe 
Életműdíj kitüntetéssel ismerte el tevékenysé-
gét. Rakusz Évát egy kis nosztalgiázásra kértük 
csaknem 40 évvel első olimpiai érmének meg-
szerzése után.
- Milyen érzésekkel emlékszik vissza élete első 
olimpiai érmére, amelyet fiatalon szerzett meg?
- Nagyon fiatalon, hiszen mindössze 19 éve-
sen juthattam ki életem első olimpiájára, ami 
már önmagában fantasztikus volt. Edzőmmel, 
Farkas Zoltánnal nem is számítottunk rá. Sze-
rencsére jó volt a párválasztás, és a válogató-
kat megnyerve mi indulhattunk Moszkvában a 
kajak kettesek 500 méteres versenyében. Arra 
nem számítottunk, hogy felállhatunk a dobo-
góra, de mindent megtettünk annak érdekében, 
hogy ez sikerüljön, és egy bronzérem jött ösz-
sze ilyen fiatalon. 
- Ennek a döntőnek nagyon szoros volt a befu-
tója, hogyan tudja felidézni azokat a pillana-
tokat?
- Úgy érzem, nem taktikáztunk azzal, hogy 
beragadtunk a rajtnál. Szerencsések voltunk, 
hogy egy mellettünk lévő hajó oldalvízén fel 
tudtunk zárkózni, és úgynevezett felmenő ha-
jóként a finisünk jól sikerült. Ennek köszönhe-
tően sikerült legyőznünk 9 századmásodperc-
cel az Elisabeta Bǎbeanu, Agafia Buhaev alkot-
ta román egységet. Nagy verseny volt, óriási 
csatában lett meg a 3. hely. 
- Beszéljünk még egy kicsit moszkvai partne-
réről, Zakariás Máriáról, aki 9 évvel volt idő-
sebb, és neki ez volt minden bizonnyal az utolsó 
lehetősége, hogy érmet nyerjen olimpián. Mi-
lyen volt az összhang önök között?
- Véleményem szerint nagyon-nagyon jó. Még 
a mai napig tartjuk a kapcsolatot Marikával. 
Egy tapasztalt, nagyon jó versenyző volt, fej-

ben és lélekben, egyszóval mindenben. Nekem 
rettentő sokat segített. Számomra egy volt a lé-
nyeg, hogy én legyek a motor, a gép, amit ő csi-
nál, azt utánozzam le. Adtam alá az erőt, és úgy 
gondolom ez sikerült is. Az is fontos volt, hogy 
bizonyítsak az idősebb versenyzőtársamnak, az 
forgott a fejemben, hogy nála is jobb legyek a 
későbbiekben. 
- Hogyan élték meg azt, hogy a moszkvai egy 
„csonka olimpiai” volt, vagyis a nyugati orszá-
gok többsége nem vett részt rajta?
- Egy kicsit rossz szájízünk volt, de nem mi 
nem tudtunk mit tenni. Később ezt „visszakap-
tuk”, hiszen a szocialista országok 1984-ben 
Los Angelesben nem vettek részt, bojkottál-
va az olimpiát. Ez számunkra nem volt pozi-
tív, nehezen éltük meg azt az időszakot. A du-
navarsányi edzőtáborban voltuk akkor, amikor 
megtudtuk, hogy nem vehetünk részt az 1984-
es olimpián, de már előtte is lehetett hallani ar-
ról, hogy a szocialista országok bojkottálják a 
versenyt. Mi készültünk rendesen, és az OT-
SH egyik vezetője jelentette be, hogy nem me-
gyünk az olimpiára. 
- Csaknem 40 éve történt mindez, de még most 
is úgy gondolnak erre vissza, hogy ezzel olimpi-
ai érmeket vettek el Öntől és társaitól?
- Ez 1000 %-ig így van, de ilyen a politika, nem 
tudtunk mit tenni ellene. Sportolóként azt tet-
tük, amit kell, edzettünk, készültünk a viadalra. 
Nagy szívfájdalom volt, hogy nem lehettünk 
ott, annál is inkább, mert 1983-ban az úgyne-
vezett előolimpián sikerült megnyernem a ka-
jak egyes 500 méteres versenyszámot. Ezen 
a viadalon nem kisebb riválist, mint az akko-
ri NDK-s Birgit Fischert sikerült megelőznöm, 
aki akkor a sportág legeredményesebbjei kö-
zé tartozott. Igaz, később is legendának számí-
tott sportágában, hiszen 1980 és 2004 között 8 
arany- és 4 ezüstérmet szerzett az olimpiákon. 
- 1988-ban az egyik esélyesnek számított a ma-
gyar kajak négyes, hiszen az olimpia előtt 2 év-
vel 1986-ban Montreálban megnyerte a világ-
bajnokságot. Hogyan készültek erre a szöuli 
olimpiai versenyre, mi volt a stratégiájuk?
- Az volt a taktikánk, amivel 4 évvel később 
Fábiánné Rozsnyói Katalin edzőnő vezetésével 
nyert is a magyar hajó Barcelonában az olimpi-
án. Mennünk kellett egy nagyon jó iramot, és a 
400. méter után megpróbálunk minden belead-
ni, és ott megfogni a németeket, sőt elmenni tő-
lük. Azonban ezen az olimpián 1988-ban meg 
kell hagyni, jobbak voltak a németek. Akkor 
ott nem lehetett volna őket megverni, nem egy 
hajszállal kaptunk ki tőlük, hanem egy beülő-
vel. Az említett 1986-os világbajnokságon Bir-
git Fischer nem ült a német hajóban. Ez annyi-
ra megzavarta az egységet, idegessé tette, hogy 
a kiváló sportolójuk nem ül ott velük, nem adja 
meg az ütemet, a ritmus, hogy kétszer is hama-
rabb rajtoltak, amiért a kizárás sorsára jutottak. 
- A kajak-kenu versenyeket általában az olim-
pia falutól távol, és rendre az olimpiai program 
utolsó napjaiban bonyolítják le. Mennyire volt 
idejük megnézni azokat a városokat, ahol az 
olimpiát rendezték?
- Mind Moszkvában, mind Szöulban olyan 
szempontból szerencsések mondhattuk magun-
kat, hogy az olimpia faluban laktunk, és mind-
kétszer ott lehettünk a nyitóünnepségén. Ez egy 
fantasztikus érzés volt számunkra. Moszkva 
előtt még nem rendezték meg az úgynevezett 

előolimpiát, de a szöuli játékok előtt már igen. 
1987-ben kint voltunk, és az edzések, a verse-
nyek mellett egy kicsit körbe tudtunk nézni a 
városban. Az olimpián viszont annyira koncent-
rálunk a versenyre, hogy ott azért annyira nagy 
városnézésre, jövés-menésre már nem volt le-
hetőségünk, viszont a kajakosok, az úszók és 
az öttusázók versenyeit meg tudtuk nézni. Ki-
emelt helyen őrzöm ennek a két olimpiának a 
kabalafiguráit, Misa macit a moszkvairól, Ho-
dorit a szöuliról. Los Angeles előtt, 1983-ban 
az előolimpián nem sok mindent láttunk, mert 
Santa Barbarán voltunk. Mondtuk ugyan Par-
ti János szövetségi kapitánynak, hogy menjünk 
be és nézzük meg a nevezetességeket, de ő ak-
kor azt mondta, hogy most nem, mert koncent-
rálnunk kell, nézzük a pályát, tanulmányozzuk. 
Jövőre, amikor kijövünk, akkor biztos lesz le-
hetőségünk arra, hogy mindent megnézzünk. 
Sajnos a már említett okok miatt erre már nem 
kerülhetett sor, hiszen nem vettünk részt ezen 
az olimpián.
- Öt évvel később azonban a négyes mellett nem 
egyesben, hanem párosban Mészáros Erikával 
indult az olimpián. Mi lett az egyessel, miért 
nem abban indították?
- Jött a jobb, akkor Kőbán Rita már megelő-
zött engem ebben a versenyszámban. Hiá-
ba nyertem előolimpiát, annyiban nem élvez-
tem előnyt, hogy megkapom az olimpiai indu-
lás jogát ebben a számban. A korábbi győzel-
mem nem hatalmazott fel arra, hiszen minden 
évben megvannak a válogatóversenyek, aki 
ott a legjobbnak bizonyul, az indulhat az adott 
számban. Akkor ez Kőbán Ritának sikerült, mi 
pedig az edzőmmel a párosra koncentráltunk. 
Ebben a számban sajnos egy hajszállal kikap-
tunk a dobogóért vívott harcban, így negyedi-
kek lettünk. Négyes hajóban azonban felállhat-
tunk a dobogóra és egy csodálatos ezüstérem-
mel a tarsolyomban térhettem haza. Az olim-
piát követően, 27 évesen egészségügyi problé-
mák miatt abba kellett hagynom a kajakot és a 
barcelonai játékon győztes négyesben már nem 
lehettem ott. 
- A sporttól azonban nem távolodott el, hiszen 
Tiszaújvárosban edzőként készítette, és még ké-
szíti fel most is a kajakos reménységeket, és 
mellette testnevelőként is dolgozott általános- 
és középiskolában.
- Így van, 14 évet tanítottam, de most már a 
nyugdíj előtti felmentési időmet töltöm. Au-

gusztus 15-én megyek nyugdíjba, úgyhogy 
ezen a téren már mondhatjuk, hogy letettem a 
lantot. A Szerencsi Szakképzési Centrum Ti-
szaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája az az intézmény, ahol 
legutóbb tanítottam. A kajak esetében azon-
ban teljes mellszélességgel dolgozom, a TKK-
SE utánpótlás csapatának Bardóczi Krisztián-
nal együtt vagyok a fő hajtóereje. 
- Vannak-e olyan reménységek ebben a sport-
ágban Tiszaújvárosban, akiből olimpikon le-
het?
- Nálunk kezdte a pályafutását Béke Kornél, 
aki most már a KSI-be igazolt. Ő nagyon eszes, 
tehetséges, motivált gyerek. Sajnos már nem 
a mi egyesületünkben sportol, de a fejlődésé-
hez tovább kellett lépnie, hogy olyan edzőpart-
nerekkel tudjon készülni, akikkel időeredmé-
nyek tekintetében előrébb tud lépni. A kenu-
hoz nem értek, de Bragato Giadát is megem-
líteném, mert ő is nagyon tehetséges, szorgal-
mas. Úgy vélem, ha most még nem, de idővel 
ő is be fog érni, labdába rúghat az olimpián. 
Egyébként összességében elmondható a fiata-
lokról, hogy most, a vírus idején is elvégezték a 
gyakorlatokat és az erről készült videókat is el-
küldték, komolyan vették a feladatokat. Ekkor 
fontos volt a motiváció, hogy ne hagyják abba 
a sportot, legyenek kitartóak. Most nagyon ki 
vannak éhezve, vízre szállnak, és alig akarnak 
kijönni onnan, úgy kell őket kizavarni. 

Brézai Zoltán

2020. június 4. Sport � 11.

A régi kajakos társakkal és Farkas Zoltán edzővel a Tisza partján: Kőbán Rita. Géczi Erika, 
Mészáros Erika.

Rakusz Éva a jövő reménységeivel.

Szöul 1988: Rakusz Éva (jobbról a második),  Farkas Zoltán, valamint a kajakos női négyes 
tagjai.

Rakusz Éva megyei príma díjával.



12. � Gyermeknap 2020. június 4.

Újra bevetésen a retro majális csapata. Egy hónapja 
lufikkal és színes szalagokkal díszítették fel a Város-
gazda Nonprofit Kft. egyik platóskocsiját és azzal gu-
rultak végig a városon reggeli zenés ébresztőt fújva.  
Május utolsó vasárnapján, a gyermeknapon ugyanez 
a „zenélő” kocsi járta a várost, ám ezúttal mesefigurák 
voltak az utasai. 
Gyerekdalok szóltak a hangfalakból, színes lufik lengtek 
az autóról, a platón Nyuszi, Farkas, Scooby-doo és Pók-
ember integetett, amerre csak jártak. Hófehérkét fehér 
ló helyett egy fehér cabrióban kocsikáztatta városszerte 
sofőrje, a délceg herceg. 
- A járványveszély előtt sok-sok programot terveztünk a 
gyerekeknek, ám a vírus miatt ezeket nem tudtuk meg-
tartani, de úgy döntöttünk, hogy egy kis ajándékkal még-
is meglepjük a városi gyerekeket - mondta Molnár Ist-
ván alpolgármester, aki maga is ott volt a mesekonvoj-
ban. - A két autóval és a meseszereplőkkel elmentünk Ti-
sza-part városrészbe, Tiszaszederkénybe, és körbejártuk a 
várost is, közben csokit, nyalókát, lufit osztottunk a gyere-
keknek. Bár nem volt felhőtlen az időjárás, de a zeneszó-
ra és a látványra sokan kijöttek az utcára, integettek, fu-
tottak utánunk, és közös fotót is készíthettek kedvenc fi-
guráikkal. 
Hófehérke és társai házhoz vitték az ajándékokat azok-
nak, akik a gyermeknapi online pályázatra beküldték házi 

videóikat, versmondók, táncosok, mindenki, aki a járvány 
hozta karantén ideje alatt megmutatta mit tud.
 „Kedves Gyerekek! Mint mindig, idén is nagy szeretet-
tel készültünk erre a napra, de most sajnos nem tudunk a 
hagyományainkhoz híven ünnepelni… Ne búslakodjatok, 
hiszen a gyermeknap idén sem maradhat el! Most különö-
sen megérdemlitek az ünneplést, ezért szerveztünk Nek-
tek egy kis meglepetést, legyetek résen vasárnap délután! 
Köszönöm a játékunkra beküldött sok-sok videót és raj-
zot! Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen ügyesek a tiszaújvá-
rosi gyerekek! Vidám, boldog gyereknapot kívánok! -  így 
szólt dr. Fülöp György fészbuk üzenete. 
- Hivatalos fészbuk oldalán hirdette meg a pályázatot a 
gyerekeknek, sokan jelentkeztek, hogy elküldjék nekünk 
videóikat. A legjobb nyolc produkció, köztük a legügye-
sebb versmondó, a legfiatalabb táncos, a legszebb rajz ké-
szítője, a legügyesebb zenész, balerina és testvérpár is 
ajándékot kapott, strandbelépőt, vadaspark-belépőt, cso-
kit, és kölyökpezsgőt, de nem csak ez volt a meglepetés, 
hanem azok is, akik mindezt házhoz szállították, a mese-
hősök, Pókember és a többiek.  Sokan figyeltek és felfi-
gyeltek ránk vasárnap délután, és mi is láttuk a gyerme-
karcokat, az örömet, a meglepetést, ami azt hiszem igazán 
jól sikerült - mondta az alpolgármester. 

berta
A Derkovits Művelődési Központ mögött készülődik a me-
sekonvoj, útra készen a gyermeknapi várostúrára. 

A nagy találkozás: gyerekek és mesehősök a város utcáin.

Tanászi Bella, a legügyesebb versmondó az Anyám tyúkja című verset 
szavalta el házi videójában.  

Hófehérke  vitte házhoz az ajándékot a legügyesebb testvérpárnak, 
Tóth Médának és Tóth Konrádnak. 
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