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Új szakaszába lépett a védekezés váro-
sunkban is, ami az étkeztetést is érinti. 
Június 8-ától lehetővé vált az alkalma-
zotti étkezés a Központi Étteremben, 
helyben el lehet fogyasztani az ebédet. 
A jövő héttől pedig a szünidei gyerme-
kétkeztetésben résztvevők is itt ebédel-
nek majd. 

- Az óvodai étkezés változik majd a ve-
szélyhelyzet feloldását követően - mond-
ta Kósa-Tóth Zoltán, a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ (TIK) veze-
tője -, ekkortól már nem lesz lehetőség ar-
ra, hogy a rászoruló óvodásoknak ételhor-
dóban adjuk ki az ebédet. Ekkortól óvo-
dába kell járniuk, akkor kapnak csak el-
látást. 
A koronavírus-járvány elleni védekezés 
sok mindent megváltoztatott, a TIK-nek 
is újra kellett gondolnia terveit. 
- A kialakult költségvetési helyzettel ösz-
szefüggésben az intézményvezetőkkel át-
tekintettük, mérlegeltük, hogy hogyan le-

hetne csökkenteni a kiadásainkat. A kar-
bantartási, felújítási munkák mintegy ne-
gyedét fogjuk megvalósítani, a festési 
munkák mintegy felét végezzük majd el. 
Hangsúlyoznom kell, hogy ezek átmene-

ti intézkedések, ezeket később végre fog-
juk hajtani. Az intézmények működésére 
ezek nincsenek hatással, a változás a kép-
viselő-testület által már jóváhagyott fej-
lesztéseket nem érinti. 

Ebéd helyben, kiadáscsökkentés

Újra látogathatók az idősotthonok

Pénteken nyit a piac
A vírusveszély miatt bezárt a Tisza úti piac, ami most újranyit: jú-
nius 12-én reggel hat órától várják a vásárlókat. 
- Úgy gondoltuk, hogy most már megnyitunk - mondta az üze-
meltető Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. vezetője, Ke-
rékgyártó István. - Megnyílt a miskolci Zsarnai piac és múlt héten 
megtartották az ónodi vásárt is. Ott is előírták, hogy szájmaszkban 
lehet csak belépni a területre, mi is ragaszkodunk ahhoz, hogy az 
árusok és a vásárlók is viseljenek szájmaszkot. A piacot sok nyug-
díjas látogatja, az ő egészségüket is óvnunk kell, ezért infrás kéz-
fertőtlenítőket helyezünk ki. Időkorlát nem lesz, minden korosz-
tály bármikor látogathatja a vásárteret. Sokaknak hiányzott már a 
piac, többen már a múlt hónapban is érdeklődtek, hogy jöhetnek-e.

Köszönet 
a pedagógusoknak

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit meg-
tanítani valamire, amit nem tud…”

Móricz Zsigmond szavai is jól példázzák, hogy az egyik leg-
szebb hivatás a pedagógusoké. Június első vasárnapján őket, 
az óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat és az oktató-ne-
velő munkát segítő munkatársaikat ünnepeltük.
Hálásan köszönjük, hogy tanítják, nevelik, bátorítják, szeret-
getik és ha kell, olykor megdorgálják és a helyes útra terelik 
gyermekeinket!
Köszönjük, hogy 3 hónappal ezelőtt gyakorlatilag egyik nap-
ról a másikra felvették a digitális oktatás ritmusát és minden 
nehézség ellenére is a megszokott színvonalon folytatták a 
munkájukat!

Dr. Fülöp György 
polgármester

    Pap Zsolt    Molnár István
alpolgármester    alpolgármester

Kedves Ballagó Diákok!

Néhány hónappal ezelőtt valószínűleg nem így képzeltétek el 
az általános iskolai ballagásotokat. Az idei búcsúzás egyedül-
álló, a kialakult helyzet miatt már-már történelmi évfolyam-
ként tekinthetünk rátok. Bízunk benne, hogy az elmúlt hóna-
pok aggodalmai és kellemetlenségei ellenére jó szívvel emlé-
keztek majd vissza az általános iskolában eltöltött 8 évre, és 
szeretettel gondoltok egykori osztálytársaitokra, tanáraitokra.  
Életetek egy szakasza most lezárul és elkezdődik egy újabb 
fejezet. Egy nagy, kihívásokkal és izgalmakkal teli útra indul-
tok most, melyhez jó egészséget, kitartást és sok sikert kívá-
nunk nektek!

Dr. Fülöp György 
polgármester

    Pap Zsolt    Molnár István
alpolgármester    alpolgármester
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A központi étteremben már lehet helyben étkezni. 

Csütörtöktől szigorú szabályok szerint, de már fogadhatnak látogatókat az idősotthonokban élők. Cikk a 3. oldalon. 



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l 
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaúj-
városi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyom-
dai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 16/C. l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

„Attól, hogy néhány szerettünk 
már nem élhet velünk, 
attól ők még fontosak!
Fontos, hogy róluk beszéljünk, 
hogy rájuk emlékezzünk, hiszen 
ez által jut el hozzájuk 
az irántuk érzett, soha el nem 
múló szeretetünk!”

Fájó szívvel emlékezünk
KOVÁCS JÓZSEF

halálának 4. évfordulójára. 
Szerető családja

Gyógyszertári ügyelet
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 14-ig 
(vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) , 
majd június 15-től (hétfőtől) 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 óráig. Rendelkezés-
re állás 30 percen belül.   Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra kö-
zött zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 

Egyházi hírek
Római katolikus
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban. 
A Szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a 
másfél méter távolság megtartását. 
Egyéb közösségi összejövetelek még továbbra is szünetelnek. 
Június 13-án, szombaton 17.00 órától Szentségimádási óra, 
csatlakozva a világméretű Szentségimádáshoz, a NEK-re va-
ló készületünk része. 
14-én vasárnap ÚRNAPJA, Szentmise után ÚRNAPI körme-
net a járványügyi előírások betartásával. 
Kérjük az ÚRNAPI sátrak előkészítését:
1. Egyházközség képviselő-testület
2. Karitász csoport
3. Rózsafüzér Társulat
4. Katolikus iskola pedagógusai az elsőáldozásra készülő 
gyermekekkel és szüleikkel. Az elsőáldozásra készülő gyer-
mekek hozzanak virágszirmokat, amit a körmeneten szórnak.
Nyári napközis tábor az általános iskolásoknak a plébánián jú-
nius 22-26-ig,  
 reggel 08.00-16.00 óráig. Jelentkezés június 11-éig a hitokta-
tóknál. A tájékoztató és a jelentkezési lap a tiszaujvarosipleba-
nia.hu honlapról letölthető.
A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. 
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA 2020. 06. 17-től:
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap: 09.00 –19.00
Az altemplom ugyanabban az időben egyszerre az egy ház-
tartásban élők számára maximum 3 fő/ 5 perc időtartamra,                                                                                    
orrot és szájat takaró maszkban látogatható!!!
Az irodai ügyfélfogadás 2020.06-16-tól:kedd, szerda: 09.00-
13.00, csütörtök, péntek: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő! Szájmaszk használata kötelező! Elő-
térben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49)540-102 

Görögkatolikus
Pénteken és szombaton 8:00 Szent Liturgia, 17:30 esti isten-
tisztelet. Vasárnap 8:00 reggeli istentisztelet. 10:00 kereszte-
lési szertartás, melyet Kocsis Fülöp metropolita végez. 11:00 
Szent Liturgia. A Szent Liturgián a metropolita atya mondja 
a prédikációt. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket templo-
munkba, de figyeljünk a biztonsági előírásokra! Hétfőn és ked-
den 17:30 esti istentisztelet. Szerdán 8:00 Szent Liturgia.

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 készülje-
nek Istent dicsőítő alkalmainkra. Kereszteléssel, esküvővel és 
temetéssel kapcsolatban e-mailen és telefonon várjuk a meg-
kereséseket, és a továbbiakról akkor adunk tájékoztatást.
E-mail: laszlofukasz@gmail.com; Mobil: +36304861847
Istentiszteletek rendje a megszokott időben folytatódik.
Tiszaújváros:
• 2020. június 14-én, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztele-
tet tartunk.
• Bibliaóra, gyerekistentisztelet és konfirmáció előkészítő el-
marad.
Tiszaszederkény:
• Úrnapi istentiszteletünk 2020. június 14-én, vasárnap 10 óra-
kor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztas-
sák, bátorítsák 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)

Könnygáz állította meg a garázdákat
A Tiszaújvárosi Járási Ügyészség cso-
portosan elkövetett garázdaság bűn-
tette miatt vádat emelt három férfival 
szemben.

A vádirat szerint, a vádlottak 2020. janu-
ár 21-én délután ittas állapotban mentek 
vásárolni az egyik országos áruházlánc ti-
szaújvárosi üzletébe, ahol minden indok 
nélkül hangoskodni, kiabálni kezdtek. A 
vádlottak cselekményét észlelte az áruház 
egyik dolgozója, aki szabadidejében szin-
tén ott intézte a bevásárlást. A férfi rászólt 
a vádlottakra, hogy viselkedjenek normá-
lisan, mire szóváltás alakult ki közöttük 

és a vádlottak közül ketten lökdösni kezd-
ték őt. Az eseményeket látva a dulakodás-
ba bekapcsolódott harmadik társuk is, aki 
többször megpróbálta megütni a megtá-
madott férfit, végül a vádlottak együttes 
erővel a földre rántották, ahol közösen 
ütötték, rugdosták. A cselekménynek vé-
gül az áruház  biztonsági őrének beavat-
kozása vetett véget, aki könnygázzal fújta 
le a vádlottakat, eközben azonban a vád-
lottak egyike őt is megütötte. 
A könnygáz használata miatt az áruházat 
ideiglenesen, a szellőztetés idejére ki kel-
lett üríteni.
A vádlottak által bántalmazott férfiak 8 
napon belül gyógyuló sérüléseket szen-

vedtek, azonban a sérelmükre elkövetett 
könnyű testi sértés vétsége miatt nem ter-
jesztettek elő magánindítványt.
A vádlottak kihívóan közösségellenes, 
erőszakos magatartása alkalmas volt arra, 
hogy másokban megbotránkozást vagy ri-
adalmat keltsen.
A járási ügyészség vádiratában a büntet-
len előéletű elkövetőkkel szemben tár-
gyalás mellőzésével, büntetővégzés meg-
hozatalára irányuló eljárásban közérdekű 
munka büntetés  kiszabására tett indít-
ványt a bíróságnak.

Dr. Miskolci László
        főügyész

Adatokat lopott! Ki ismeri fel?
A tiszaújvárosi rendőrök ismeretlen tet-
tes azonosításához kérik az állampolgá-
rok segítségét.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság sze-
mélyes adattal visszaélés vétség elköve-
tésének gyanúja miatt indított eljárást is-
meretlen személlyel szemben.
A rendelkezésre álló adatok szerint egy 
ismeretlen férfi 2020. május 13-án 9 óra 
és 9 óra 6 perc között egy tiszaújvárosi 
óvoda irodájából az ott dolgozók egész-
ségügyi kiskönyveit, valamint számos 
egészségügyi leletet tulajdonított el.
Az esettel kapcsolatban szükségessé vált 
a képen látható tettes személyazonossá-
gának megállapítása.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kéri, 
hogy aki bármilyen információval rendel-
kezik a képen látható személy kilétével kap-
csolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékeny-

ségirányítási Központját a 06-46/514-506-
os telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 
112-es központi segélyhívó telefonszámok 
a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hí-

vásait. A névtelenség megőrzése mellett is 
tehetnek bejelentést az ingyenesen hívha-
tó 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.

Police.hu

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
a közterületeken történt, azonnali beavat-

kozást igénylő, rendkívüli események beje-
lentésére szolgáló telefonszámot működtet. 
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívó-
számra beérkező hívásokat, amennyiben a 

diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Dolog
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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.
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Az országos tisztifőorvos múlt héten csütör-
tökön részlegesen feloldotta a látogatási ti-
lalmat az idősotthonokban, újra fogadhat-
nak látogatókat bizonyos szabályok betartá-
sa mellett. Hosszú hónapok után nagy volt a 
megkönnyebbülés, az újratalálkozás öröme. 

Burghardt Erzsébet a Nikodémus Idősek Ott-
honában él, most csak azért jöhetett ki, mert or-
voshoz kell mennie. Három hónap után először 
lépett ki a kapun. 
- Furcsa most szabad levegőt szívni - mondta 
Erzsébet -, mi egyébként még nem jöhetünk ki, 
csak azért vagyok itt, mert orvoshoz megyek. A 
látogatók jöhetnek csak be. Emberek vagyunk, 
hozzá vagyunk szokva, hogy elmegyünk ide-
oda, nagyon hiányzott már ez. Olyan kíváncsi 
voltam már, hogy nyílnak-e a virágok, a szép 
rózsaszín fa virágzik-e már, kíváncsi voltam 
mindenre. Az a szerencse, hogy nekünk hátul 
van egy nagy kertünk, ami nagyon szép, csodás 
rózsák vannak benne. Valahogy túléltük. 
Változtak tehát a szabályok, most már lehet lá-
togatókat fogadni, de ennek is megvan a ma-
ga rendje. 
- Kérjük, hogy lehetőleg egy, maximum két fő 
jöjjön - mondta Dr. Varga István, a Nikodémus 
Idősek Otthona vezetője -, ha megoldható, ak-
kor kint a kertben találkozzanak, tehát minél 

nyitottabb helyen. Most már csomagot is kap-
hatnak a bentlakók egyébként. Nagyon várjuk 
már a végső döntést, amikor teljesen megnyit-
juk az otthon ajtaját és immár teljes szabadság-
gal közlekedhetnek a lakók. Együtt érzek azok-
kal, akik március óta be vannak zárva, nyilván 
ez nem rabság, de mégiscsak jobb lenne, ha el 
tudnának menni. Minden nap várjuk a jó híre-
ket. 
Várják a jó híreket az Ezüsthíd Gondozóház és 
Idősek Otthona lakói is. A hétvégén közel öt-
venen látogatták meg ott élő hozzátartozóikat. 
- Azt kérjük a látogatóktól, hogy hozzanak ma-

gukkal szájmaszkot - mondta Poropatich Pé-
ter, a fenntartó Tiszaújvárosi Humánszolgálta-
tó Központ vezetője -, ha nem tudnak, a kol-
léganőink majd adnak. Az épületbe való belé-
pés előtt kezet kell fertőtleníteni és lábzsákot 
is viselni kell. Az a kérésünk, hogy az épület-
ben csak célzottan egy helyre menjenek, kü-
lön helyiségeket jelöltünk ki, ahol a hozzátar-
tozókkal lehet találkozni. A szobákba csak ab-
ban az esetben lehet felmenni, amennyiben va-
laki egyedül van, vagy egyágyas szobában van. 
Lehetőség szerint kérjük, hogy mindenki tartsa 
a másfél méter távolságot, az épületben pedig 
csak annyit mozogjon, amennyi szükséges. Mi-
vel nagyon kevés helyiség van, ami látogatás-
ra használható, azt is kérjük, hogy étkezési idő-
ben, délben, illetve négy óra után már ne jöj-
jenek látogatni, mert ekkor egyrészt már nincs 
szabad helyiségünk, másrészt, amíg a kolléga-
nők az étkeztetésben vesznek részt, nem tudják 
lekísérni az időseket a látogatóhelyiségekbe. 
- Kell-e jelezni, hogy mikor érkeznek a látoga-
tók? 
- Megköszönjük, ha jelzik, hiszen amennyi-
ben túl sok látogató van egyszerre az épület-

ben, amíg nem jönnek ki, addig a többieknek 
kint kell várakozni az utcán. Nem feltétele a lá-
togatásnak, de megköszönjük, ha szólnak. Élel-
miszert is lehet behozni a szabályok szerint, mi 
viszont kérjük, hogy lehetőség szerint tovább-
ra se hozzanak. 

Fodor Petra

Új gázmotorral gazdagodott az Alteo Nyrt. 
tiszaújvárosi fűtőműve. A cég több ütemben 
megvalósuló fejlesztésének részeként közel 1 
milliárd forint értékű beruházást végeztek a 
tiszaújvárosi lakásokat fűtő erőműben. 

- Ezúton szeretnék köszönetet mondani az Alteo 
Energiaszolgáltató Nyrt.-nek, hogy a társadalmi 
felelősségvállalás keretében több alkalommal is 
támogatta városunkat, legutóbb háromezer szá-
jmaszkkal - mondta Dr. Fülöp György polgár-
mester. -  Most pedig egy magántőkéből, csak-
nem 1 milliárd forintos  beruházásnak köszön-
hetően ismét fejlődik, és biztonságosabbá válik 
a tiszaújvárosi szolgáltatások köre. A 2034-ig ér-
vényben lévő szerződésünk értelmében az Alteo 
biztosítja az energiát több mint 5600 tiszaújvá-
rosi háztartás távhőellátásához. 

Az Alteo Nyrt. nagy hangsúlyt fektet a környe-
zetvédelemre, gazdaságosságra és elkötelezett 
a fenntartható energiatermelés mellett is.
- Fontos számunkra a folyamatos fejlődés - tud-
tuk meg Varga Viktortól, az Alteo Nyrt. ener-
giatermelési igazgatójától. - Éppen ezért tavaly 
év végén úgy döntöttünk, hogy idetelepítjük ezt 
a Embraer 620 típusú gázmotort, ami önmagá-
ban is képes több mint 1000 háztartás hő-, va-
lamint villamosenergia-igényének kielégítésé-
re. Kapcsoltan, tehát párhuzamosan tud termel-
ni villamos- és hőenergiát, ennek köszönhetően 
a fajlagos hatásfoka magasabb, az emissziója, 
azaz a levegőszennyezése alacsonyabb, a szén-
dioxid kibocsátása alacsonyabb, mint a hason-
ló technológiáké. 
 A Tiszaújvárosi Fűtőerőmű 18 éve szolgálja a 
várost megbízható és nagy hatékonyságú hőe-
nergiával. 

- Eddig kettő gázmotorral üzemeltünk és egy 
harmadikat telepítettünk a telephelyre - nyilat-
kozta lapunknak Bana Gábor, az Alteo Nyrt. 
üzemviteli vezetője. - Ez egy 3 megawattos 
gázmotor villamosenergia-termelésre, és közel 
3 megawattnyi hőt is tud termelni, ez annyit je-
lent, hogy ha mondjuk egy háztartás havi fo-
gyasztása 200 kilowatt, akkor ki lehet könnyen 
számolni, hogy egy óra alatt 15 háztartás villa-
mosenergia-igényét fedezi. 
- Decemberben kezdődött a projekt tervezése 
és engedélyezése, február végén már az alapo-
zási munkák zajlottak és április elején már ter-
melt ez a kis erőmű -  tudtuk meg a projekt fej-
lesztési vezetőjétől, Kovács Csabától. - A fej-
lődés pedig nem áll meg. A nyár folyamán egy 
kiegészítő beruházás is megvalósul. A távfűtés-
ben résztvevő motor hulladékhőjét szeretnénk 
hasznosítani. 
    Ema

Közel  egymilliárdos fejlesztés a fűtőműben

Újra látogathatók az idősotthonok

„Az Embraer 620 típusú gázmotor 
önmagában is képes több mint 1000 
háztartás hő-, valamint villamosener-
gia-igényének kielégítésére.” - Varga 
Viktor „Az Embraer 620 típusú gáz-
motor önmagában is képes több mint 
1000 háztartás hő-, valamint villamo-
senergia-igényének kielégítésére.” - 

Varga Viktor

„Az a kérésünk, hogy az épületben 
csak célzottan egy helyre menjenek, 
külön helyiségeket jelöltünk ki, ahol a 
hozzátartozókkal lehet találkozni.”

Poropatich Péter 

„Olyan kíváncsi voltam már, hogy 
nyílnak-e a virágok, a szép rózsaszín 
fa virágzik-e már, kíváncsi voltam 
mindenre.” 

Burghardt Erzsébet

„Nagyon várjuk már a végső döntést, 
amikor teljesen megnyitjuk az otthon 
ajtaját és immár teljes szabadsággal 
közlekedhetnek a lakók.”

Dr. Varga István 

Kedd délutáni szieszta a Nikodémus Idősek Otthonában. 

Az új gázmotor hőt és villamosenergiát is termel 

Átadták az új gázmotort. A képen Varga Viktor, az Alteo Nyrt. energiatermelési igazgatója 
és Dr. Fülöp György polgármester.
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Hazáját, települését szeresse az ember
Három évvel a rendszerváltozás után, ami-
kor érettségiztem, nem volt negyedikes tör-
ténelem tankönyvünk. Ha jól emlékszem, 
egy vékonyka jegyzetet kaptunk, amiben 
Trianon talán egy-két bekezdés volt, szigo-
rúan a szokásos szövegel - az ország terüle-
tének kétharmadát elcsatolták, a lakosság 
egyharmada a határokon kívül maradt. Ar-
ról, hogy mi vezetett ide, vagy arról, hogy 
most a jelenben hogyan kellene szomszéda-
inkhoz viszonyulni, hogy végre vége legyen 
az egymásra mutogatásnak, nem beszél-
tünk. Ezért megkértem Lukács Árpád At-
tila, történelem-földrajz szakos középisko-
lai tanárt, hogy vigyen vissza a kiegyezés és 
a trianoni békediktátum közötti időbe, majd 
beszéljünk arról, hogy ma még milyen hatá-
sai vannak Trianonnak, valamint mi a teen-
dőnk, hogy megbékéljünk a múlttal.

- Magyar szemszögből mindannyian tudjuk, 
hogy mi lett Trianon eredménye - családokat 
téptek szét, tönkretették az országot - arról vi-
szont nagyon keveset hallani, hogy a környe-
ző nemzetiségek hogyan láttak minket. Milyen 
nemzetiségi politikának lett az eredménye Tria-
non, és miért érezték úgy, hogy ennyire brutáli-
san meg kell büntetni Magyarországot?
- A brutális megbüntetésnek volt egy olyan ol-
vasata, hogy Magyarország az első világhábo-
rú vesztese volt, ez az első számú oka Trianon-
nak. Mindkét oldalon, a központi hatalmak ol-
dalán is, és az antant oldalán is óriásiak voltak 

a veszteségek, és hihetetlen nagy volt a hátor-
szágok szenvedése. Ezt a szenvedést és veszte-
séget valamivel kárpótolni kellett, és úgy gon-
dolták az antant akkori vezetői, hogy a közpon-
ti hatalmak, vagyis a legyőzöttek példás meg-
büntetésével magyarázzák meg az emberek-
nek, hogy miért szenvedtek. Tehát ez a győze-
lem ára, hogy megbüntettük Németországot, 
megbüntettük Magyarországot. A nemzetisé-
gi politika kérdésében induljunk ki abból, hogy 
a 19. század elején Magyarország lakosságá-
nak a 40%-a volt magyar. Ez 1910-re 54,5% 
lett, ebből látható az, hogy a magyarság rend-
kívüli módon gyarapodott ebben a 100-110 év-
ben. Ennek több forrása volt. Az egyik az, hogy 
amikor megkötötték a kiegyezést, akkor Ma-
gyarországon elindult a gazdaság nagyon gyors 
fejlődése, és ez az ipari forradalom nagyrészt 

Budapesthez kapcsolódott. Az ország központi, 
alföldi részén jelentkeztek először azok a társa-
dalmi hatások, melyek az iparosodás következ-
ményei voltak - megnőtt a természetes szapo-
rodás. Ez magyarlakta területeken kezdődött, 
Budapesten és az iparvárosokban. Az első vi-
lágháborúig a magyarság lényegében gyorsab-
ban szaporodott, mint a környező, nagyrészt 
peremrészen élő nemzetiségek. A másik forrás 
a városiasodás, az urbanizáció volt. Tömegek 
költöztek be a városokba, nagyrészt Budapest-
re, és ezek a tömegek - németek, szlovákok, ru-
szinok, zsidók - magyarrá váltak, asszimilálód-
tak a magyarsággal. A harmadik dolog pedig a 
kivándorlás - a demográfiai növekedés egy ré-
sze a parasztság köréhez kapcsolódott. Nem 
volt földreform Magyarországon, a nagybirtok 
megfojtotta az egyre népesebb parasztcsaládo-
kat, sok gyerek volt, és kevés föld. Két lehető-
ségük volt, vagy beköltöznek a városba - de a 
városban sem gyarapodott úgy a munkahelyek 
száma, mint ahogy kellett volna -, vagy pedig 
Amerikában próbálnak szerencsét, így körülbe-
lül 1,5 millióan elhagyták az országot. De a 1,5 
millió kivándorlónak csak 1/3-a volt magyar, 
tehát durván 500.000 magyar és 1 millió nem-
zetiségi hagyta el az országot, így emiatt is nőtt 
a magyarok aránya az országon belül. 

A be nem tartott törvény

- A másik fontos dolog, amikor nemzetiségi 
kérdésről beszélünk, hogy 1868-ban, a kiegye-

zés után, elfogadtak egy nemzetiségi törvényt 
Magyarországon, ez volt az Eötvös József-fé-
le nemzetiségi törvény. Ez abban a korban, ha 
európai viszonylatban nézzük, egy liberális tör-
vény volt, mert a nemzetiségeknek elég széles-
körű nyelvhasználatot biztosított. Ha egy tele-
pülésen a nemzetiségek aránya elérte a 20%-
ot, akkor ott szabadon használhatták az anya-
nyelvüket az elemi iskolában. Anyanyelvükön 
tanulhattak, használhatták a közigazgatásban, 
használhatták a bíróságokon, alapíthattak kul-
turális egyesületeket, alapíthattak gazdasági 
társaságokat, például bankot. Tehát volt egy li-
berális nemzetiségi törvény, amely ugyan au-
tonómiát nem biztosított, mert a magyar állam 
mindig elzárkózott attól, hogy a nemzetiségek-
nek önrendelkezést biztosítson, de elég széles-
körű jogokat adott. A probléma ott kezdődött, 
hogy volt ez a törvényünk, de nem tartottuk 

be. A nemzetiségek sem fogadták el ezt a tör-
vényt, ők kevésnek tartották, autonómiát sze-
rettek volna. Emiatt 1890-ig passzivitásba vo-
nultak, és nem is vettek rész a magyar politikai 
életben. Elzárkóztak, de elszakadási törekvé-
seket nem fogalmaztak meg. Tehát adtunk va-
lamit a nemzetiségeknek, de nem tartottuk be, 
sőt később elkezdtük visszavenni, amit adtunk, 
a nemzetiségek pedig minden ilyen dologban 
asszimilációs törekvéseket láttak. 1879-től kö-
telezővé tették a népiskolákban a magyar nyelv 
tanulását. Betiltották a szlovák Matica slovens-
ká kultúrszervezetet. Az is fontos, hogy a Mo-
narchia idején nem működött önálló szlovák 
középiskola a magyar királyság területén. Ele-
mi iskolájuk volt, ahol tanulhattak saját nyel-
vükön, de az 1907-es Lex Apponyitól kezdve 
kötelező volt magyarul is tanulniuk, mégpedig 
olyan formában, hogy a törvény előírta, hogy 
mire az elemi iskolát befejezik, tárgyalási szin-
ten kell tudniuk magyarul. Ezt a célt fogalmaz-
ták meg egy olyan közegben, ahol a nemzetisé-
gek többsége az ország peremvidékén élt, egy 
tömbben, és a nemzetiségi tanítók sokszor ma-
guk sem tudtak magyarul. Ez azt jelenti, hogy ő 
is csak az iskolában találkozott a magyar nyelv-
vel. Ezért nem is lett a törvénynek eredménye. 
Emelt óraszámban tanulták a nyelvet, de csak 
akkor tud valaki beszédszinten megtanulni, ha 
magyar közegbe kerül. A nemzetiségek közül 
az fog asszimilálódni, és az tanulja meg a ma-
gyar nyelvet, aki elhagyja a szülőföldjét, és va-
lamelyik magyar városba költözik, ahol több-
ségében magyarok laknak. De a nemzetiségiek 
nagyrészt falvakban élő, paraszti foglalkozású 
emberek voltak, akik a magyar nyelvvel csak 
akkor találkoztak, amikor elmentek a hivatal-
ba, mert a közigazgatás vezetői magyar anya-
nyelvűek voltak, vagy találkoztak a csendőrrel, 
mert ugye az is magyar volt, és az iskolában. 
Tehát ilyen közegben nem lehet asszimilálni a 
nemzetiségeket. Lett volna még egy lehetőség, 
ami az asszimilációt segíthette volna, vagyis a 
magyar nyelv megtanulását segíthette volna, a 
hadsereg. De mivel közös hadseregünk volt, a 
parancsokat németül adták. Ha elment valaki 2 
évre, hogy a katonai szolgálatát letöltse, az a 
hadseregben németül kapta a parancsokat, és 
inkább a német nyelvet ismerte meg. 

Aktív nemzetiségek, 
rossz magyar válaszok

- 1890-től jött egy nagy fordulat, a nemzetisé-
gek többsége elkezdett aktivizálódni, és külön-
böző követelésekkel fordultak a kormány felé. 
Az autonómia szorgalmazása egy nagyon fon-
tos dolog volt, de gyakorlatilag a magyar kor-
mány erről nem vett tudomást, és innentől kez-
dett elmérgesedni a viszony. Például 1893-ban 
volt a memorandum per, amikor az erdélyi ro-
mánok egyenesen az uralkodóhoz fordultak, 
és tőle várták azt, hogy a nemzetiségi követe-
léseiket elfogadja, és valamilyen formában ki-
kényszerítse. Megírták a memorandumot a sé-
relmeikről az uralkodónak, és az uralkodó ér-
demben nem is foglalkozott vele, hanem visz-
szaküldte a magyar kormánynak, hiszen Ma-
gyarországon a magyar kormánynak kellett ez-
zel foglalkozni. A magyar kormány pedig na-

gyon rossz választ adott erre a memorandum-
ra - azokat, akik összeállították, bíróság elé ál-
lították, és Kolozsváron egy sajtóperben elítél-
ték őket. Tehát a magyar kormány nem ült le 
tárgyalni, és ezzel az volt a probléma, hogy a 
nyugat-európai közvélemény innentől kezdve 
a magyarokban a nemzetiségeket elnyomó ha-
talmat látta. A nemzetiségeknek nagyon ügyes 
propagandájuk volt, mert innentől kezdve már 
volt egy független Szerbia, volt egy független 
Románia, és ez a két független állam gyakor-
latilag pénzelte ezeket a mozgalmakat, és Nyu-
gat-Európában a magyar nemzetiségi politiká-
ról kialakult egy erősen negatív kép. És ez ké-
sőbb Trianonban is szerepet játszott.
- Tehát itt arról van szó, hogy a magyar vezetés 
erőltette a magyar nyelv tanulását, és nem fog-
lalkozott a nemzetiségek kéréseivel, ők viszont 
jó propagandát folytattak nyugat felé. Miért 
lehetett az, hogy politikusaink nem látták azt, 
ha így kezeljük a nemzetiségeket, akkor abból 
nagy baj lesz?
- Volt olyan képviselő, aki érzékelte, hogy eb-
ből baj lesz. Mocsáry Lajos szorgalmazta a 
nemzetiségeknek adandó szélesebb jogokat, 
és azt, hogy a nemzetiségek a saját jelképeiket 
használhassák az adott településen - zászlót, cí-
mert, himnuszt. A magyar hivatalos nemzetisé-
gi politika ezt nem engedte. Volt még egy prob-
léma, Magyarország az Osztrák-Magyar Mo-
narchia része volt, közös külügyminisztériu-
munk volt Bécsben. Nem volt önálló magyar 
külügyminisztérium, ez azt jelentette, hogy a 
magyar államnak nem volt önálló külpolitiká-
ja sem. Ezért a magyar elit nem érzékelte azt, 
hogy a nemzetiségi vezetők Nyugat-Európá-
ban Magyarország ellen fordították a közvé-
leményt. Ezt, ha lett volna önálló magyar kül-
politika, akkor tisztázhattuk volna. A szerbek 
és a románok elkezdték támogatni a nemzeti-
ségi mozgalmakat. Magyarországon nemzeti-
ségi pártok voltak, melyek tagjai voltak a ma-
gyar parlamentnek, és az elképzeléseiket a par-
lamentben vitává is tették. Tehát a magyar kép-
viselők, a magyar elit azért érzékelte, hogy mit 
követelnek a nemzetiségi képviselők, de vá-
laszt nem adtak rá.
(folytatjuk)

Surányi P. Balázs

Budapesti Hírlap, 1893. május 30.
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Magyarország etnikai térképe az 1880-as népszámlálás adatai alapján. 

Tiszaújvárosban 2020. június 4-én avatták fel a Trianon emlékhelyet. 

„Az sokat jelent, hogy elmegy oda, 
mert akkor látja mi veszett el. Aradi 
középiskolásokkal beszélgettek, akik 
fél év múlva eljöttek hozzánk Tiszaúj-
városba.”

Lukács Árpád Attila



Minden magyar embernek fáj Trianon
1920. június 4-én írták alá a versailles-i 
Nagy-Trianon palotában azt a békediktátu-
mot, mely területe kétharmadával megcson-
kította a történelmi Magyarországot. Az alá-
írás századik évfordulóján határainkon in-
nen és túl is megemlékezéseket rendeztek, 
így városunkban is. 

Különleges tárlatnak, Zajácz Tamás bőrmű-
ves iparművész Trianon 100 címet viselő kiál-
lításnak adott otthont egyetlen napra a Barátság 
kertje. Képek az elszakadásról, a szétszakított-
ságról, a reményről, az új hajtásokról, az ösz-
szetartozásról. 
- A családunkban van érintettség - mondta 
Zajácz Tamás. - Kedvenc nagyapám végighar-
colta az első világháborút, sokat mesélt róla, és 
mindig elkomorult az arca, amikor a Trianon 
szó elhangzott. Fából készített nekünk szuro-
nyos puskát, elmondta, hogy hogyan használ-
ta annak idején, számomra felfoghatatlan volt, 
hogy katonák egymást szurkálták vele. Tizen-
öt-húsz éve fogalmazódott meg bennem az el-
ső ilyen gondolat, az a címe, hogy a Magya-
rok fája. A mai Magyarország környezetében 
lévő országok is látszódnak, kis nemzeti színű 
szíjacskák kötik össze az országokat, a fa ágai 
a magyarságtudatot jelképezik. Aztán másfél 
éve, amikor tudatosult bennem, hogy milyen 
nagy évforduló lesz most, akkor még komo-
lyabban elkezdtem ezzel foglalkozni. Szomo-
rú, hogy igazán egyértelmű, egyhangú történel-
mi megállapításokat sehol sem találtam, pedig 
amit lehetett, elolvastam a témáról. Egész más-
ról szólnak a szülői, nagyszülői visszaemléke-
zések, mint az oktatás, kíváncsi vagyok, hogy 

hogyan fogják feldolgozni ezt a szomorú törté-
nelmi eseményt. Felkutatva a régi könyveket, 
mindenütt szomorúságot, meggyalázást, szét-
szakítottságot találtam, ami természetes érzés. 
Munkáim egy része ezt próbálja kifejezni: a 
megcsonkítást, a széttépést és a darabokra sze-
dést. Aztán tovább gondolkodtam: az ember él 
és élni akar, van jövő, vannak utódok, velük tö-
rődni kell. Ehhez pedig összefogásra van szük-
ség. A Sarjadás című kép is azt fejezi ki, hogy 
ebből az öreg csonkból friss hajtások nőnek ki, 
és egymással összefogva, egymást segítve újra 
lehet építeni valamit. Ezen a körúton valójában 
egy történetet mesélek el, a nagyapámról is ké-
szült egy portré, az ő életét meséltetem el vele 
tulajdonképpen. Ő nagyon vidám ember volt, 
szomorú életet élt, de bennünket mégis min-
dig vidámsággal töltött el. Kilencven évet élt. 
A körút végén pedig helyi vonatkozású mun-
káimat lehet látni. Az összefonódást jelképezi a 
Városháztéren álló szobor is, ezt is beültettem 
egy nagyméretű bőrképbe, utalva arra is, hogy 
nekünk is talán ezt az utat kellene követni. 
- Felkavaró volt elkészíteni a képeket? 
- Erőteljesen foglalkoztatott a téma. A Magya-
rok fája már több kiállításomon is szerepelt. Ta-
pasztaltam, hogy idős házaspár sírdogált előtte 
és simogatta, és olyat is, hogy a vendégkönyv-
be beírták: irredenta jelkép, soviniszta gondo-
lat, mit akarok én ezzel. Tehát nagyon szétszórt 
a vélemény erről, szerencsés lenne a történé-
szek részéről is helyre tenni. 
- Mit üzen ezzel a kiállítással? 
- Azt, hogy a múltunkkal valamilyen szinten 
foglalkozni kell. Fel kell dolgoznunk, hogy 
szép jövőt tudjuk építeni. 
Zajácz Tamás Dr. Fülöp György polgármestert 
és Mátyás Zoltánt, a Tiszaújvárosi Művelődé-
si Központ és Könyvtár igazgatóját is végigkí-
sérte a tárlaton. 
- Év eleje óta készültünk arra, hogy közösen 
megemlékezzünk a trianoni békediktátum 100. 
évfordulójáról - mondta Dr. Fülöp György -, 
hogy egy olyan kiállítást hozzunk létre, ami 
sok-sok emberhez eljut. Arra gondoltunk, hogy 
a hivatal épületében létrehozunk egy művészi 
installációt, ami egész évben látható lesz, és e 
köré szervezünk majd megemlékezéseket. Saj-
nos a vírushelyzet úgy hozta, hogy ezt nem tud-

tuk megvalósítani, de nagyon örülök, hogy ez a 
nyílt kiállítás létrejött. Köszönöm művész úr-
nak, Mátyás Zoltánnak, a Derkovits valameny-
nyi dolgozójának és a Városgazda munkatársa-
inak is, hiszen az állványokat ők készítették el. 
- Mit jelent ez a nap? 
- Mindannyiunknak vannak személyes kötődé-
sei Trianonhoz. Szokták mondani, hogy Tisza-
újváros egy fiatal város, akkor még nem is lé-
tezett. Én azt gondolom, hogy minden magyar 
embernek fáj Trianon. Nekünk most az a fela-
datunk, hogy a történelmet, mint múltat, lezár-
juk és azon dolgozzunk, hogy a magyarság a 
jövőben összetartozzon és ugyanúgy, ahogy az 
elmúlt száz évben, a szörnyű sorstragédia el-
lenére meg tudjunk maradni. Azt gondolom, 
hogy méltóképp emlékezik meg a város Tria-
nonról. 
Ez volt az első rendezvény a városban több hó-
nap után. A művelődési központ két és fél hó-
napja bezárt a járvány miatt, most már újra dol-
goznak, igaz, a kapukat még nem nyitották ki. 
- Kettős érzés zajlik most bennem és a kollégá-
imban is - mondta Mátyás Zoltán -, óriási meg-
könnyebbülés és öröm számunkra, hogy már 
dolgozunk, látom az arcokon, a szemeken. Vi-
szont az, hogy ilyen eseményre kellett készül-
nünk ezen a héten, ami a magyarság történe-
tének egyik legkomorabb, legsötétebb fejezete, 
megviselte a lelkünket. Igyekeztünk úgy előké-
szíteni a dolgokat, hogy megfeleljünk az egész-
ségügyi előírásoknak, illetve a Zajácz Tamás 
művész úr által elvárt művészi színvonalnak. 
Így találtuk ezt a helyszínt, bízom benne, hogy 
sikeres lesz. 
Érzéseket keltett, emlékeket idézett fel sokak-
ban a kiállítás. 
- Örülök neki, hogy megemlékezik a város er-

ről a szomorú napról - mondta Kiss Gyula - ez a 
magyarság legnagyobb tragédiája Mohács mel-
lett. Sokan félreértik a helyzetet, félremagya-
rázzák, politikai hasznot húznak belőle, akár 
egyik, akár másik oldalon. Nehéz reális képet 
kapni Trianonról. 
Tóth Imréné és Barabás Ernőné is megnézték 
a képeket. 
- Mindenképpen szerettem volna eljönni - 
mondta Tóth Imréné, lánykori nevén Erdélyi 
Mária, akinek több határon túli kötődése is van. 
- Az apukám rokonai a Felvidéken élnek, tel-
jesen úgy beszélnek, mint az erdélyiek, lehet-
séges, hogy onnan jöttek, most szeretném fel-
kutatni. Anyukám családja pedig Kassára való, 
velük tartjuk a kapcsolatot, sajnos a legtöbben 
már eltávoztak. Nagymamám testvére Tornaná-
daskán volt tanár, ő vetette fel először, hogy a 
füzéri várat renoválják. Sok a kötődés, ma is 
vannak leszármazottak Kassán, Aszódon, Lé-
ván, Eperjesen. 
Gyermekkori emlékeit idézte fel Barabás Er-
nőné Piroska. A gyökerekről, a múltról. 
- Táblákat találtunk a padláson - mesélte - az 
egyiken a nagy Magyarország a másikon a 
csonka. Az volt ráírva: Csonka Magyarország 
nem ország, nagy Magyarország mennyország. 
Egy másik táblára az volt írva: Maradhat ez 
így? Nem, nem, soha! Ezekkel a táblákkal le-
mentünk a szülőkhöz, kérdezgettük, hogy mi 
lehet ez, nem értettük. Később aztán megértet-
tük. Szomorú ez a nap, de az, hogy élünk és tu-
dunk emlékezni, az azért jó érzés. 

Fodor Petra

Az összetartozást szimbolizálja. 
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Sarjadás - egymással összefogva, egymást segítve újra lehet építeni valamit. 

Barabás Ernőné (balra) és Tóth Imréné. A Barátság kertjében egyetlen napig volt látható a kiállítás. 

Rendhagyó tárlatvezetést tartott a művész. 

„A múltunkkal valamilyen szinten 
foglalkozni kell. Fel kell dolgoznunk, 
hogy szép jövőt tudjuk építeni.”

Zajácz Tamás

„Nekünk most az a feladatunk (...), 
hogy ugyanúgy, ahogy az elmúlt száz 
évben, a szörnyű sorstragédia ellenére 
meg tudjunk maradni.”

Dr. Fülöp György



Emlékkő és emlékfa az évfordulón
Június 4-én 16 óra 30 perckor országszerte 
és határainkon túl is megkondultak a haran-
gok. A trianoni békediktátum aláírásának 
100. évfordulóján a tiszaújvárosi római ka-
tolikus plébánia udvarán emlékhelyet avat-
tak egy zártkörű kis ünnepségen, majd va-
sárnap a szentmise után egy fát ültettek az 
udvaron, ami a száz évvel ezelőtti esemé-
nyekre emlékezteti az arra járókat. 

Pásztor Pascal római katolikus plébános és Dr. 
Fülöp György polgármester beszéde után Rap-
csák Attila, a plébánia egyik gondnoka leplez-
te le az emlékkövet, melyet ő vásárolt és készít-
tette el. A kő Bükkszentlászlóról érkezett, Ve-
res Péter sírköves véste fel rá a mai Magyar-
ország térképének sziluettjét. Az emlékhely az 

önkormányzat és az egyházközség összefogá-
sával, valamint közadakozásból valósult meg. 
- A helyzetemnél fogva is szívemen viselem a 
határon túliak, az elszakadtak sorsát - mond-
ta Pásztor Pascal -, hiszen jómagam is a fel-
vidéki területről származom. Az évforduló-
hoz közeledve egy tiszaújvárosi lakos, az Er-
délyből származó Dr. Jakab László megkere-
sett bennünket, illetve polgármester urat, hogy 
milyen körülmények között tudnánk emlékezni 
a száz évvel ezelőtti eseményekre. Folyamato-
san egyeztetve alakult ki az az ötlet, hogy itt, a 
plébánia udvarán állítsunk egy emlékművet. A 
terméskövet Bükkszentlászlóról hoztuk, azt az 
egyszerű formát választottuk, hogy a régi Ma-
gyarország térképéhez hasonló alakú legyen a 
kő, ne nagyon kelljen hozzányúlni. Az anya-
ország térképét egyszerű véséssel vésték bele, 
az elfutó szálakkal jelezve az elszakadt terüle-
teket. Amikor ránézünk, sok minden eszünkbe 
jut, a maga természetességében és tragédiájá-
ban. Fontosnak tartom magam is, hogy a követ-
kező generáció tudjon erről az eseményről, hi-
szen ez nem egy történelmi pont, amitől távo-
lodunk, hanem egy folyamat, ami érinti a min-
dennapokat. Hiszen a mai napig nagyon sok 
ember küzd azért, hogy az anyanyelvén gyako-
rolhassa a hitét, tanulhassanak a gyermekek, és 
művelhessék a kultúrájukat. 

Fodor Petra

Májusban a középiskolásoknak online balla-
gást szerveztek a koronavírus terjedése mi-
att. Mára már a szabályok lazításának kö-
szönhetően az általános iskolások méltókép-
pen elbúcsúzhatnak az iskolájuktól, tanára-
iktól, társaiktól. 

-  Nagyon örülök, hogy úgy alakult, hogy meg-
tarthatjuk a ballagást - mondta Dienes Ivett a 
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadi-
kos tanulója.  - Most még egyszer együtt lehe-
tünk és ez nagyon jó dolog. Az elmúlt időszak-
ban ugyan tartottuk a kapcsolatot, attól függet-
lenül, hogy nem találkoztunk személyesen, de 
az mégsem olyan mint, amikor iskolába járunk. 
Ez az utolsó évünk együtt és reméltük, hogy 
lesz még alakalmunk találkozni, hiszen mégis-
csak együtt töltöttünk nyolc évet.  
Bár meglehet tartani a ballagásokat, az ide vo-
natkozó szabályokat be kell tartani. 
- Maszkot ugyan nem kell viselnünk, de a gye-
rekek nem ballaghatnak párban, csak egyesé-
vel, betartva a másfél méteres távolságot. - so-
rolja a szabályokat Magyarné Hadzsi Katalin a 
Hunyadi iskola 8. c osztályának osztályfőnöke. - 
Az eddig megszokott nagy ünnepséget nem tart-
hatjuk meg, de a gyerekekhez két szülő eljöhet. 

Annak ellenére, hogy szabályokat kell betarta-
nunk, mégis örülünk annak, hogy lehet ballagás. 
Március 13-án, pénteken osztályfőnöki órán úgy 
engedtem el a gyerekeket, hogy hétfőn találko-
zunk. Pénteken este pedig jött a hír, hogy bezár-
ják az iskolákat, és otthoni tanulás következik. 
Nagyon rossz volt, főleg a bizonytalanság. 
Mivel a Hunyadi iskolában és a Tiszaújváro-
si Széchenyi István Általános Iskolában is az 
energetikai korszerűsítési munkálatok még tar-
tanak, így ez a két iskola nem tudja az udvaron 
tartani a nyolcadikosok búcsúztatóját.
- A mi iskolánknak kicsi az aulája ahhoz, hogy 
úgy tudjuk elhelyezni a gyerekeket, hogy meg 
legyen a másfél méteres távolság, ezért az au-
lában egy osztály, az első emeleten még egy 
osztály, a másodikon pedig a harmadik nyol-
cadik osztályt tudjuk elhelyezni - mutat körbe 
az iskola aulájában Kiss Andrea, a Széchenyi 
iskola intézményvezető-helyettese. - Nehézsé-
get okozott az is, hogy maximum 100 fő tartóz-
kodhat az épületben. Nekünk összesen 61 bú-
csúzó nyolcadikosunk van, így sajnos nem tud-
juk megoldani, hogy a szülők is részt vegyenek 
az eseményen. Két lehetőség közül lehetett vá-
lasztani. Az egyik az volt, hogy három balla-
gást tartunk, és akkor eljöhet minden tanulóhoz 
két szülő, vagy egy búcsúztatót tartunk, de ak-
kor sajnos a szülők nem jöhetnek. A választás 

ez utóbbira esett. Viszont szeretnénk kárpótol-
ni a szülőket fotókkal, videókkal, sőt ha a tech-
nika engedi az interneten élőben is szeretnénk 
közvetíteni a búcsúzás pillanatait. 
A Hunyadi iskolában június 12-én, pénteken 
17 órától, a Széchenyi iskolában június 13-án, 
szombaton 9 órától búcsúztatják a nyolcadi-
kosokat. A Tiszaújvárosi Szent István Katoli-

kus Általános Iskola június 12-én, pénteken 15 
órától tartja a búcsúzást az udvaron, a Kazin-
czy Ferenc Református Általános Iskola pedig 
szombaton 9 órától tartja zártkörű ballagási ün-
nepségét. Utóbbi két iskolában is csak a nyol-
cadikosok, az őket tanító tanárok és két szülő 
vehet részt a búcsúztatáson.    

Ema

A Tisza TV műsora
Június 11., csütörtök: 

A szerdai adás ismétlése
9:00 HétHatár: Nyitnak az idősotthonok, nyit a vásár - Trianoni meg-
emlékezések - Gázmotorátadás - Ballagás helyett-– Kiszáradt fák a 

35-ös mellett - Gyűjtés a rászorulóknak - Természetjárók  
9:15 Hétről-Hétre: - Trianon 100, Zajácz Tamás szabadtéri tárlata - 

Zeneiskolai online vizsga - Surci és a szerzetesek karanténvideo
9:50 Fogadóóra helyett dr. Fülöp György polgármesterrel   

 Június 17. szerda

18:00 Héthatár: Néma megemlékezés a Nagy Imre szobornál - Bú-
csúznak az általános iskolások - Osztják a bizonyítványt - Kevesebb a 

vasútjárat 
18:15 Hétről-Hétre: Jó tanuló, jó sportoló - Tájékoztató a MOL-ból 

Helyesbítés
A Tiszaújvárosi Krónika múlt heti számában 

tévesen jelent meg Muskatal Lajosné a Sod-

rás Amatőr Színtársulatnál betöltött szerepe. 

Muskatal Lajosné, amellett, hogy az egyesü-

let alelnöke volt, megtervezte a díszleteket, 

jelmezeket, illetve meg is valósította azokat, 

valamint intézte a társulat gazdasági ügye-

it is. 

A tévedésért elnézést kérünk. 

A vasárnapi szentmise után ültették el az 
emlékezés fáját. 
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Pásztor Pascal szentelte meg az emlékkövet. 

A leleplezés pillanata. 

„A helyzetemnél fogva is szívemen vi-
selem a határon túliak, az elszakad-
tak sorsát, hiszen jómagam is a felvi-
déki területről származom.”

Pásztor Pascal

Igazi ballagás helyett búcsúzó

Ballagási próba a Széchenyi iskolában.



Jó tanulók,
 jó sportolók 

Két hunyadis diák is elnyerte a „Magyarország jó tanulója, jó 
sportolója – 2019” díjat.
Nagy Luca 7.b és Szarka Dániel, intézményünk 7.a osztályos ta-
nulója az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, 
a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2019” cím elnye-
résére benyújtott pályázatát Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter 
úr az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján érde-
mesnek találta az elismerésre. Az erről szóló oklevelet a vírus-
helyzetre tekintettel Luca és Dani postai úton vehetik át. 
Eredményeikhez mi is szívből gratulálunk! 
További jó tanulást és eredményes sportolást kívánunk!

  Hok Csaba
intézményvezető

Hónapok óta nem érte talpukat a 
zöld, hiszen a koronavírusjárvány mi-
att a TSC Természetjáró szakosztálya 
is kényszerszünetet tartott. Nem szer-
vezhettek túrákat, nem ülhettek busz-
ra, nem csoportosulhattak, így az éves 
tervezett programjukból jó néhány ki 
is maradt. Bár a határok még nem min-
denhol nyíltak meg, de itthon már út-
nak indulhatnak.

- Ebben az évben március tizenötödike 
volt az, amikor utoljára még nekivágtunk 
egy rövidebb túrának, mert ugyan a Né-
pek Tavasza Teljesítménytúrát már lefúj-
ták, de azért még akkor utoljára kimen-
tünk a természetbe - nyilatkozta lapunk-
nak a TSC Természetjáró Szakosztályá-
nak vezetője, Tóth Éva. - Hosszú kiha-
gyás után most szombaton volt az első tú-
ránk, mert a Magyar Természetjáró Szö-
vetség május 28-ával nyitotta meg a le-
hetőséget, hogy újra lehet túrákat szer-
vezni. A kormányrendeletnek megfele-
lően a túraszervezés rendezvénynek szá-
mít, ezért nekünk is kényszerszünet volt, 
de most már indulhatnak újra a buszos tú-
rák, minden szakágban. Sokan családi tú-
rákkal vészelték át, néhány fős baráti tár-
sasággal indultak kerékpározni, mások 
egyénileg. A veszélyhelyzet idején min-

denki igyekezett betartani a szabályokat, 
de az az igazság, hogy nagyon vágytunk a 
természetbe. Gyakorlatilag négy progra-
munk maradt el a járvány miatt, ami vég-
leg elmaradt, de most már elkezdjük be-
pótolni azokat a főleg közeli túrákat, aho-
vá biztonsággal tudunk nekivágni, Töb-
bek között megyünk a Rudabányai tó-
hoz, a Varbói tóhoz és talán megkockáz-
tatjuk a Rám-szakadékot is. Július elején 
egy négynapos lengyel túránk lenne, ami 
egyelőre a szlovák határ miatt erősen két-
séges, mert még nem törölték el a karan-
tén szabályozásokat, tudomásom szerint 
június 15-étől megnyílik a határok menti 
átjárás karantén nélkül, és az ausztriai jú-
lius 20-ai túránkat is szervezzük. - 
A vízitúra szakág vezetője, Kántor Zsolt 
is szervezi az idei programokat, már ami 
a szezonba még belefér. A túráikat legfő-
képp az időjárás, a vízállás befolyásol-
ja, így a járvány nem nagyon szólt bele a 

szervezésbe, tavaly szálltak utoljára víz-
re. 
- Mi nem tudunk olyan könnyen moz-
dulni, mint a szárazföldi társak, - mond-
ta - hiszen amíg a víz nem lesz olyan hő-
mérsékletű, illetve a tavaszi áradások le 
nem mennek, addig nem szoktunk szer-
vezni utakat, éppen ezért most a járvány 
számlájára nem írható semmi, amit tö-
rölnünk kellett volna. Az első túránk jú-
niusra van kiírva. Kicsit úgy éreztük ma-
gunkat az elmúlt hónapokban, mint a rab-
madarak, hiszen a mi társaságunk szinte 
egész évben mindig megy valahová, min-
den hétvégén. Én kertes házban lakom, 
így kibírható volt, de aki panelben, annak 
iszonyatos lehetett. Hamarosan lesz egy 
négynapos Bodrog túránk, Felsőberecki-
ből indulunk, a végállomás pedig itt a Ti-
sza vízitelepe lesz. Ez egy elég hosszú tú-
ra, de szeretettel várunk mindenkit, azt is, 
aki eddig nem volt túrázni, hiszen a Bod-
rog egy nagyon kényelmes, nagyon nyu-
godt víz, és igazán ott lehet megtanulni 
legjobban a vízi túrázás apró fogásait az 
embernek, főleg az első hajósoknak. Ki-
használva a természet adta lehetőségün-
ket és a Tiszánkat, mindenképpen lesz 
az idén legalább két tiszai túránk, őszre 
tervezünk egy Bodrog és egy négynapos 
hosszú Rába túrát is. 

berta

Nem lesz szakmatábor
Tisztelt Vállalatvezetők, Önkormányzatok, Intézményveze-
tők,Tanácstagok!
A Tiszaújvárosi Térségi Foglalkoztatási Tanács Elnöksége a Co-
vid 19-es vírus okozta járvány terjedése miatt úgy határozott, 
hogy a 2020 júniusában tervezett szakmatábort nem tartja meg.
Tekintettel a kialakult járványügyi helyzet miatti kormányzati 
intézkedésre, valamint több technikai feltétel hiánya miatt a biz-
tonságos elméleti, szakmai oktatás, bemutató konzultációk az 
általános iskolai tanulók részére nem biztosítható. Ezért az el-
nökség nem lát lehetőséget a tábor megtartására.
Megértésüket köszönjük !

Tiszaújvárosi Térségi Foglalkoztatási Tanács Elnöksége

Jelentkezés 
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a 
2020/2021-es tanévre várja minden korosztályban a zenét ta-
nulni vágyó növendékeket.
 Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a na-
gyobbakat furulyára, fuvolára, oboára, klarinétra, szaxofon-
ra, hegedűre, trombitára, harsonára, zongorára, gitárra, ütő-
hangszerekre várjuk.
Jelentkezni lehet a jelentkezési lap visszaküldésével a beirat-
kozas.vandor@gmail.com címre.
(A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, a zeneis-
kola dokumentumai közül.)

Hok Csaba
  intézményvezető

Búcsú 
és hálás köszönet

Búcsú! Elrepült a 8 év (2012-2020), így hálás köszönettel bú-
csúzik szeretett iskolájától, fenntartójától, pedagógusaitól és va-
lamennyi dolgozójától a Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola 8.A osztálya. Külön köszönetet mondunk osztályfőnöke-
inknek: Gerőcsné Berkes Judit Katalin, Tibáné Mészáros Éva, 
Puhl Zsoltné Markovics Tünde. Igazgatóinknak: Dorony Attilá-
né és Makkainé Chmara Marianna.

Túrára fel, irány a természet!

Nyaralunk, pihenünk, halasztunk?
A KSH adatai szerint áprilisban 97%-
kal csökkent a szálláshelyek forgalma. 
A hazai turisztikai ágazat megmentésé-
re a munkaadók járulékkedvezménye-
ket kaptak, illetve a dolgozók igénybe 
vehették a jövedelemkiesés utáni támo-
gatást, ez segített abban, hogy az ága-
zat megtarthassa a munkaerő 70%-át. 
Ez nagyon fontos abból a szempontból, 
hogy a vendéglátás évek óta munkaerő-
hiánnyal küzd, az utóbbi években sze-
zon kezdetén sok étterem ki sem nyitott 
a Balatonnál, mert egyszerűen nem ta-
láltak alkalmazottakat.

A kormány enyhített a megszorításokon, 
lehet utazni, de azt még nem tudni, mi-
lyen hosszú az alagút, mikor térhet tel-
jesen vissza az élet a régi kerékvágás-
ba. Minden országnak más járványkeze-
lési stratégiája van, nem tudjuk, ki mi-
kor nyit ki, lehet, hogy a teljes megoldás 
csak a vakcina lesz a határok megnyitásá-
ra. Számos országban még karantén várja 

a beutazókat, vagy éppen fordítva, bizo-
nyos országokból hazatérve kell kéthetes 
bezártságba vonulni. Az is kérdés, hogy 
lesz-e második hulláma a fertőzésnek, és 
az mikor lesz. Amíg bizonytalanság van, 
az emberek nem mernek utazni, vagy leg-
alábbis nem messzire, repülővel, hanem 
inkább beugranak a kocsiba a hétvégén, 
és felmennek a hegyekbe. Sok ismerős-
sel beszéltem, és ez utóbbi ötlet jött elő a 
legtöbbször - Bogács, a Bükk, a Zemplén. 
Hétvégi rövid kirándulások.
- Idén home office-ból intézzük a nyara-
lást is - mondja Hárs Miklós. - Távolsági-
ban, maszkban megnézünk egy videót a 
Bali-szigetekről, aztán kiülünk az erkély-
re egy sörrel. Kivettük majdnem az ösz-
szes szabadságunkat, és elment egy cso-
mó pénz. Nem beszéltünk arról a vírus 
előtt sem, hogy hová mennénk. Én nem 
félek, de az asszony fél a gyerekek mi-
att. Sokaknak ez a nyár már elmegy, azt 
mondják, majd bepótolják jövőre. Félre-
teszik ezt a pénzt is, és csinálnak egy na-

gyobb nyaralást. A gyerekek valami ze-
nés fesztiválra mentek volna, az is elma-
rad. A nyaralás hiányozni fog, de úgyis le-
het pihenni, hogy csak egy-két napra el-
megyünk a környékre.
- Most jövünk a Balatonról - meséli Mihá-
lyi Anna. - Már a télen elterveztük, hogy 
Olaszországba megyünk, be is fizettük, 
aztán jöttek a hírek. Pont Észak-Olaszor-
szágba mentünk volna, így ezt elhalasz-
tottuk jövőre. A járvány elején kivettem 
három hét szabadságot, otthon marad-
tam a gyerekekkel, Rebekával és Nata-
sával. Augusztusban még egyszer vissza-
megyünk a Balatonra egy családi találko-
zó keretében. Ez lesz az idén.
- Megyünk ide, Háromhutára. A szállást 
már lefoglaltuk, az udvarban pedig majd 
főzünk magunknak - mondja a Radics 
család, de mielőtt tovább kérdezhetnék, 
szaladnak be a boltba, elmúlt dél, most 
már a „fiatalokat” is beengedik.

Surányi P. Balázs

Görömbölyi Rebeka és Natasa - idén a Balatonra mennek.

Hamarosan nyit a tiszaújvárosi strand 
is.

2020. június 11. Aktuális � 7.

„Elkezdjük bepótolni azokat a fő-
leg közeli túrákat, ahová bizton-
sággal tudunk nekivágni, Töb-
bek között megyünk a Rudabá-
nyai tóhoz, a Varbói tóhoz és ta-
lán megkockáztatjuk a Rám-sza-
kadékot is.”

Tóth Éva

„Kihasználva a természet adta le-
hetőségünket és a Tiszánkat, min-
denképpen lesz az idén legalább 
két tiszai túránk, őszre tervezünk 
egy Bodrog és egy négynapos hosz-
szú Rába túrát is.”

Kántor Zsolt



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

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 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 óvoda 
(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

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.

Terápiás munkatárs munkakör

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

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

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 
egyéni felelőssége alapján történhet.
A vásár ideje alatt külön időkorlát a különböző korosztá-
lyokra vonatkozóan nincs, azonban felhívjuk a figyelmet az 
időskorúak és a járványveszélyben veszélyeztetettek vásá-
ron történő részvételének veszélyére.

Tiszaújvárosi Városgazda  Nonprofit Kft
 üzemeltető

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 Polgármesteri Hivatal az ingyenes szünidei gyermekétkezte-
téssel kapcsolatban a Tisztelt Szülőket/Törvényes Képviselő-
ket az alábbiakról tájékoztatja:
Jogszabály alapján minden általános és középfokú iskola 2020. 
június 26. napjáig megszervezi a tanulók felügyeletét. A 2020. 
június 16-a és június 26-a közötti idő-szakban iskolai felügye-
letet igénybe vevő tanulók számára intézményi gyermekétkez-
tetést kell biztosítani. Ezen tanulók esetében az ingyenes szü-
nidei gyermekétkeztetés 2020. június 29. napjától 2020. au-
gusztus 31. napjáig valamennyi, azaz 45 munkanapon keresz-
tül vehető igénybe. 
Azok a gyermekek, akik az iskolai felügyeletet 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 gyermekétkeztetést a Közpon-
ti Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény 
városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Ti-
szaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) biztosítjuk. 

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés 
helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az étel 
helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hi-
ányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadá-
lyozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvé-
nyes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által meg-
bízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, más törvé-
nyes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak 
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. A szünidei gyerme-
kétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2020. június 15. 
napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyama-
tosan benyújtható. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevéte-
léhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatalban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes képviselő 
a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja 
igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Mentesség 
a bírság alól

Az Országgyűlés a 2020. május 19-ei ülésén módosította 
az engedély nélkül létesített ásott és fúrt kutak bírságmen-
tes fennmaradási engedélyezési eljárás 2020. december 31-
ei határidejét. 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2020. júli-
us 1-jén hatályba lépő módosítása értelmében mentesül a víz-
gazdálkodási bírság megfizetése alól az a fúrt, vagy ásott ku-
tat létesítő, vagy üzemeltető, aki az engedély nélkül, vagy az 
engedélytől eltérő módon létesített, vagy üzemeltetett kútra 
vonatkozó fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. decem-
ber 31-ig kérelmezi. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés
8. � Hirdetmények 2020. június 11.



Alapítvány neve:
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

Fordulónap:
2019. december 31.

Cégjb.bejegyz.száma: 8.Pk.182/1991/11

Adószám: 18412262-1-05

MÉRLEG  adatok E Ft-ban

Megnevezés Előző év
Előző 

év(ek) mó-
dosításai

Tárgyév

 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

 A.  Befektetett eszközök 0 0 0

      I.  Immateriális javak 0 0

     II.  Tárgyi eszközök 0 0

     III.  Befektetett pénzügyi eszközök

 B. Forgóeszközök 7 502 0 6 457

     I.  Készletek 0 0

     II. Követelések 0 0

     III. Értékpapírok 4 716 3 553

     IV.  Pénzeszközök 2 786 2 904

 C. Aktív időbeli elhatárolások

 Eszközök összesen 7 502 0 6 457

 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

 D. Saját tőke 4 079 0 4 177

  I. Induló tőke/Jegyzett tőke 8 500 8 500

  II. Tőkeváltozás/Eredmény -4 457 - 4 452

  III.  Lekötött tartalék

  IV.  Értékelési tartalék

  V.  Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (köz-
hasznú tevékenységből) 36 99

  VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

 E. Céltartalékok

 F. Kötelezettségek 2 0 1

  I. Hátrasorolt kötelezettségek

  II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

  III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 1

 G. Passzív időbeli elhatárolások 3 421 2 279

 Források összesen 7 502 0 6 457

EREDMÉNYKIMUTATÁS
adatok E 
Ft-ban

Megnevezés Előző 
év

Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév

 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 14 501 0 13 787

1.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás 14 465 0 13 688

 a)  alapítótól 0

b) központi költségvetésből (SZJA 1%-a) 175 200

c)  helyi önkormányzattól 12 890 13 488

 d) egyéb 1400 0

2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0

 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0

 4.Tagdíjból származó bevétel 0 0

 5. Egyéb bevétel 36 99

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0

C. Összes bevétel (A+B) 14 501 0 13 787

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 14 465 0 13 688

  Anyagjellegű ráfordításai 1 273 1 301

 Személyi jellegű ráfordítások 0 0

  Értékcsökkenési leírás 0 0

  Egyéb ráfordítások 13 192 12 387

  Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0

  Rendkívüli ráfordítások 0 0

 E.
 Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 0

  Anyagjellegű ráfordítások

  Személyi jellegű ráfordítások

  Értékcsökkenési leírás

  Egyéb ráfordítások

  Pénzügyi műveletek ráfordításai

  Rendkívüli ráfordítások

 F. Összes ráfordítás (D+E) 14 465 0 13 688

 G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)  0 0 0

 H. Adófizetési kötelezettség

 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0

 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 36 0 99

Tájékoztató adatok

Megnevezés Tárgyév

 A. Személyi jellegű ráfordítások 0

  1. Bérköltség 0

  ebből: - megbízási díjak 0

 - tiszteletdíjak 0

  2  Személyi jellegű egyéb kifizetések 0

  3. Bérjárulékok 0

 B. A szervezet által nyújtott támogatások 12 387

Mecénás-mérleg 
és eredménykimutatás

Makrai Marianna, a kuratórium elnöke

Név

A vissza-
térítendő 
támoga-

tás összege 
E Ft 

A vissza 
nem téríten-
dő támoga-
tás összege 

E Ft

Vásárolt ingat-
lan címe

Nagy Noémi 600 600
3580 Tiszaújvá-
ros, Bolyai köz 

13. 1/3.

Maradvány 
összesen 21 700 21 000

Első lakáshoz jutók 
támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 2. bírálati időszak-
ban (2020. április 1. - 2020. május 31.) az alábbi kérelmező ré-
szesült első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában 

Dr. Fülöp György
polgármester

2020. június 11. Hirdetmények � 9.



Dr. ZABOS GÉZA EMLÉKNAP  
és  

HORGÁSZ CSAPATVERSENY!
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2020. július 03-án (pén-
teken) 17 órától koszorúzással egybekötött megemlékezést 
tart (Tiszaújváros, Teleki Blanka u. 5. szám alatt) a Dr. Za-
bos Géza emléktáblánál.

2020. július 04-én (szombaton) Dr. Zabos Géza horgász 
csapatversenyt szervezünk a sajószögedi Erdészeti- és a 
Tolnai-tavon.

PROGRAM:  6.00-tól gyülekezés
  6. 30-tól sorsolás
  7.00-11.00-ig verseny
Mérlegelés, eredményhirdetés, tombola. 
A csapattagokat az egyesület megvendégeli egy szendvi-
csre.

3 fős csapatok jelentkezését várjuk. 
Nevezési díj: 3.600,- Ft/csapat.
Nevezést a horgászversenyre (fantázianévvel ellátva) 
csak teljes létszámú, 3 fős csapattal fogadunk el!

(Horgászni a versenyszabályzatnak megfelelően legfeljebb 
2 bottal, készségenként 2 horoggal lehet! 
A versenyen kifogott darabszám-korlátozás alá eső halat 
megtartani nem lehet, azt mérlegelés után azonnal vissza 
kell engedni!)

A horgászverseny nevezési díját az egyesületi irodán (Ti-
szaújváros, Bartók B. u. 7. fsz.1. szám alatt) lehet befizet-
ni kedden 8-12 óra, szerdán és pénteken 13-17 óra között 
2020. július 03-ig.

Azok, akik nem vesznek részt a versenyen, 14 órától hor-
gászhatnak a sajószögedi Erdészeti- és a Tolnai-tavon! 

A verseny támogatói:
Balázs-Filament Kft, Dia-Mont Industries Zrt, ENER-
GOFISH Kft, SAJÓ Horgászbolt, Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata, Zabos Géza Horgász Egyesület
 

Makó Zoltán
versenyfelelős

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2020. június 12-én (pénteken) 2.000 kg pontyot telepít az aláb-
biak szerint:
Erdészeti tó:    600 kg
Csécsi tó:    600 kg
Tolnai tó:    300 kg
Örösi tó.:   200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését akkor:
Kürti tó:     300 kg - ha nem, akkor ezt a meny-
nyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2020. június 13-án (szombaton) reggel 06.00 órától lehet.

Serfőző Gergely
horgászmester  

Tájékoztató
 Melegvíz szolgáltatás szüneteléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 
a Fűtőerőmű karbantartási munkálatai mi-
att 2020. június 17-én 0600 órától, várhatóan 
2020. június 18-án 0600 óráig Tiszaújváros 
távhőszolgáltatással ellátott területén a hasz-
nálati melegvíz szolgáltatás  szünetel.
Szíves megértésüket és türelmüket előre is 
köszönjük.

                              TiszaSzolg 2004 Kft.

10. � Hirdetések 2020. június 11.



Előjött és lett belőle valaki
Néhány hónappal ezelőtt még úgy volt, idén Tokióra figyel a 
világ sportszerető közönsége, hiszen a Japán főváros kapta 
meg 2013. szeptember 7-én Madriddal és Isztambullal szem-
ben a XXII. nyári olimpia rendezési jogát. Az ötkarikás já-
tékokat azonban a koronavírus-járvány miatt egy évvel ké-
sőbb 2021. július 23. és augusztus 8. között bonyolítják le. 
Sorozatunkban Tiszaújváros korábbi olimpikonjait mutat-
juk be. 

Az 1976-ban a junior-, egy évvel később az ifjúsági világ- és 
Európa bajnokságon nyert aranyérmeket. 1976-ban az év ifjú-
sági sportolójának is megválasztották. Hornyák Ferencet 1980-
ban 23 évesen, már Moszkvában az olimpián elért 6. helyezé-
se után a legjobb súlyemelők között emlegették Magyarorszá-
gon. Rosszkor jött az 1984-es Los Angeles-i bojkott, hiszen ak-
kor még az éremszerzés sem lett volna elképzelhetetlen, csak-
hogy a magyarok nem vettek részt a versenyen. Hornyák Ferenc 
az Olefin SC olimpiai 6. helyezettje 63 évesen szívesen gondol 
vissza a magyar súlyemelés aranykorszakára, hiszen Moszkvá-
ban 40 éve egy arany- és egy bronzérem mellett számos pont-
szerző helyet szereztek hazánk versenyzői ebben a sportágban. 
A tiszalöki születésű, de az olimpián tiszaújvárosi színekben 
versenyző súlyemelőt kértem egy kis nosztalgiázásra.
- Annak idején miért éppen a súlyemelést választotta?
- Újtikoson éltem, Hajdú-Bihar megyében, nem messze Tisza-
újvárostól, ahová középiskolába is jártam. Itt sok sportágat ki-
próbáltam a kézilabdától az atlétikáig. Egyik évfolyamtársam, 
Kovács Jóska éppen súlyt emelt. Megkérdeztem tőle: mekko-
ra ez a súly. 50 kg - felelte. Fölvettem, kinyomtam háromszor, 
mire meglepődve tette fel a kérdést, hogy hány kg vagyok. 48 
- válaszoltam. Erre rögtön érdeklődött, hogy nem szeretnék-e 
súlyt emelni. Néhányszor elmentem, de igazándiból nem tet-
szett, nem úgy foglalkoztak velem, ahogy szerintem kellett vol-
na. Odavitt Ecser Karcsi bácsi egy 14 kg-os súlyhoz és meg-
kérdezte fel tudod ezt emelni? Azonnal rávágtam, hogy meny-
nyit nyomjak 10-et, vagy 20-at? Ötöket kell nyomni belőle - vá-
laszolta. Amikor elkezdtem a feladatot, azt mondta, majd ak-
kor gyere elő, ha lesz belőled valaki. Később abba is hagytam, 
de szólt Józsi barátom, hogy járjak továbbra is edzésre. Ekkor, 
1973-ban a nyári gyakorlat idején újból edzettem, próbálgattam 
a kisebb súlyokat. Odajött hozzám Ördögh Pista, aki még ak-
tív versenyző volt és ő segítette az edzéseimet. Ősszel Budapes-
ten volt egy középiskolás verseny, ahová beneveztek, de tarta-
lékként vittek el, ha valaki esetleg nem jön el, akkor indulhatok. 
Végül elindultam és harmadik lettem. Később az országos vi-
dékbajnokságot már megnyertem, és az országos bajnokságon 
is első lettem. Érettségi után már Dunavarsányban voltam edző-
táborban és az I. junior világbajnokságon 3. lettem. A következő 
évben Gdanskba már úgy mentünk ki, hogy a junior korcsoport 

esélyese voltam, és a lengyelek nagyon készültek arra, hogy le-
győzzenek, ám ez nem sikerült. 
- A súlycsoportja, a lepkesúly, amelyben indult, három kiváló 
súlyemelővel rendelkezett, hiszen az 1970-es években klubtár-
sa, az 1976-os montreáli olimpián ezüstérmes Kőszegi György, 
az 1972-es müncheni játékokon második Szűcs Lajos, valamint 
ön is itt indult. Így nem volt könnyű dolga a csapatba kerülni. 
Az 1980-as olimpián Oláh Béla és ön vettek részt ebben a súly-
csoportban, milyen volt az a viadal, hogyan emlékszik vissza a 
versenyre?
- Kiváló állapotban voltam ezen a versenyen. A szakításom nem 
jött össze olyan jól, mint Bélának, 107,5 kg volt a teljesítmé-
nyem, de a lökésben könyörögtem Bandi bácsinak, (Orvos And-
rás a magyar válogatott akkori szövetségi kapitánya) hogy en-
gedjen rá a 140 kg-ra, ugyanis a 130 kg elsőre sikerült. Az olim-
pia előtt edzéseken már 140 kg-t is löktem, tehát nem jelentett 
volna gondot ennek a súlynak a teljesítése. A válasz azonban az 
volt, lökjem ki a 135-öt, de akkor is hatodik lettem volna, ha azt 
a súlyt teljesítem, az előrelépéshez a 140 kilökése kellett volna. 
Ráadásul nekem volt a versenyzők közül a legnehezebb a test-
súlyom, ami szintén befolyásolta a végeredményt. Máig sem ér-
tem az okát, hogy miért nem engedtek a nagyobb súlyra, hiszen 
az előző évben is jó formában voltam. Egy esztendővel koráb-
ban már második voltam a világbajnokságon, itt is lehettem vol-
na dobogós. Ha sikerült volna az említett súly kilökése, akkor 
összetettben 247,5 kg-mal olimpiai bajnok lettem volna, mert 
a győztes 245-öt teljesített. A 135 kg nem sikerült, mert akkor 
már elvették a kedvem. Az esélyeket illetően egy érdekes törté-
net 1979-ből, amikor Oszmonalijev, Voronyin és én is egyforma 
súlyt emeltünk a világbajnokságon. Ilyen esetben a testsúlykü-
lönbség dönt. Közülünk Oszmonaljev volt a legkönnyebb, így ő 
lett az aranyérmes, de Voronyin és köztem az úgynevezett után-
mérés után sem volt testsúlykülönbség, így mindketten ezüstér-
mesek lettünk. Később már mások lettek a szabályok, így el le-
het dönteni a sorrendet, nincs holtverseny. 
- Milyen emlékeket őriz a moszkvai játékokról a versenyen túl?
- Olyan túl sokat nem. De megosztok egy érdekes történet. Ami-
kor az elején kimentünk az olimpia helyszínére, a nyár ellené-
re még nagyon hideg volt. A Magyar TV szólt, hogy lesz egy 
élő kapcsolás és interjút készítenének velünk. Melegítőben vol-
tunk és egy teraszon ültünk, és mondtam Knézy Jenőnek (idő-
sebb Knézy Jenő sportriporter, aki számos olimpiáról közvetí-
tett és 2003-ban hunyt el), hogy fázok egy kicsit. Jenő kétszer 
akkora volt, mint én, és azt mondta, figyelj Feri, odaadom a ka-
bátomat, nehogy valami bajod legyen. Azt hozzá kell tennem, 
hogy olyan kabátja volt, mint a hajósoknak, azt vettem magam-
ra, mely hatalmas volt.
- Az olimpiát követően azonban viszonylag hamar véget ért ver-
senyzői pályafutása, mi volt az oka?
- Utána még volt egy hatodik helyem a világbajnokságon. Ez 
az időszak ki is esett, már kevésbé emlékszem rá, de nem vol-

tam dobogós. 1984-ben az edzéseken azonban jól teljesítettem, 
de akkor meg nem vettünk részt az olimpián. Ez rosszul érin-
tett személy szerint engem is. Sok mindenért szóltam akkor, ami 
nem tetszett a vezetőimnek, eltiltottak és így egy időre el is tá-
volodtam a súlyemeléstől. Abban az évben - 1984-ben - 2 nap-
pal a magyar bajnokság előtt az edzéseken 125 kg-ot szakítot-
tam és 155 kg-ot löktem, ami jobb volt, mint az országos csúcs. 
A bajnokságon sem vehettem részt, ami akkor sem esett jól. Mi-
után abbahagytam, a DVTK súlyemelő szakosztályánál tevé-
kenykedtem 1987-től, kevesebb, mint 2 évig. A Diósgyőr szí-
neiben versenyzett ebben az időszakban az 1987-ben világbaj-
nok Barsi László, és az 1988-as szöuli olimpián ezüstérmes Ja-
csó József is. Még az 1980-as évek elején bútorasztalos mester-
vizsgát tettem, így amikor eljöttem a DVTK-tól előbb külföl-
dön dolgoztam, majd amikor onnan hazajöttem, saját vállalko-
zásomban kezdtem dolgoztam a már említett szakmában. 
- Mit üzenne a fiatal súlyemelőknek, akik most kezdenek ezzel a 
sportággal foglalkozni?
- Nekem is van fiam, de soha nem akartam és nem is enged-
tem volna, hogy súlyemelő legyen. Megmondom őszintén, utó-
lag visszagondolva nagyon nagy elszántság kell ahhoz, hogy va-
lakiből élsportoló legyen. Fontos a kitartás, oda kell tennie ma-
gát. Ha valaki komolyan gondolja a versenyzést, az sok-sok le-
mondással jár. Tehetség, szorgalom és adottság is kell hozzá, 
hogy valaki jó versenyző legyen. Az említett három tulajdonság-
ból egy sem hiányozhat. 
- Hogyan látja kívülállóként a magyar súlyemelés helyzetét? 
- Ez kudarc, ami most van. Csúnya dolog ilyet mondani, de szé-
gyen és gyalázat, hogy itt tartunk. Ezt vissza lehet vezetni az 
edzőkre, a versenyzőkre meg a vezetőségre is. Ez egy összetett 
kérdés. A dopping is egy olyan dolog, hogy 1988-ban a szöu-
li olimpián lebukott Csengeri Kálmán, elvették Szanyi Andor 
ezüstérmét, de teljesen mindegy is.  Hányan követtek el a vilá-
gon doppingvétséget, sikerült megállítani a folyamatot? Nem, és 
nem is fogják, csak az egyiket elkapják, a másikat nem. Jóval az-
után, hogy abbahagytam, volt egy pont, amikor teljes dopping-
zárlat volt a világ súlyemelésében. Vissza is estek akkor a világ-
csúcsok tekintetében. Azután azt mondták, vissza kell állni, mert 
kellenek a világcsúcsok. Most olyan országok jönnek elő a vi-
lágbajnokságokon, melyek korábban még sehol sem voltak. Vé-
leményem szerint az, hogy 1980 után lesz-e újból magyar olim-
piai bajnok súlyemelő, az a válaszom, hogy azt már nem fogom 
megélni, de lehet, hogy ebben tévedek. 

Brézai Zoltán
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„Fölvettem, kinyomtam háromszor, mire meglepőd-
ve tette fel a kérdést, hogy hány kg vagyok. 48 - vá-
laszoltam.”

„Máig sem értem az okát, hogy miért nem engedtek 
a nagyobb súlyra, hiszen az előző évben is jó formá-
ban voltam.” 

„Mondtam Knézy Jenőnek, hogy fázok egy kicsit. Je-
nő kétszer akkora volt, mint én, és azt mondta, fi-
gyelj Feri, odaadom a kabátomat, nehogy valami 
bajod legyen.”

Hornyák Ferenc az év Ifjúsági sportolója díjjal. 

A '80-as évek elején a legjobb súlyemelők között emlegették. 



Munkavégzés otthon
Március közepén hirdették ki a járványügyi 
veszélyhelyzetet, meghatározó változásokat 
hozva mindenki életében. Az iskolák, óvo-
dák, bölcsődék bezártak, a rendezvények el-
maradtak, az orvosi ellátás is átalakult, és 
aki csak tehette, otthonról folytatta a mun-
kát. Ilyenek például a pedagógusok,  az iro-
dákban dolgozó ügyintézők, könyvelők, 
vagy akár a  menedzserek is. 

A pedagógus
 
Szokatlan helyzetbe kerültek a tanárok márci-
usban, hiszen olyan még nem fordult elő, hogy 
digitálisan kelljen a gyerekeket tanítani hóna-
pokig. Az informatika világában kevésbé jártas 
pedagógusoknak nem volt egyszerű a dolguk, 
de a gyakorlottabbakat is kezdetben megiz-
zasztotta az online oktatás. 
- Megmondom őszintén, hideg vizes zuhany-
ként ért a bejelentés, miszerint március 16-tól 
digitális munkarend szerint kellett dolgoznunk 
- meséli Csernikné Nagy Mária Krisztina, a 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 
pedagógusa. - Az iskola vezetése már a követ-
kező munkanapon tartott egy értekezletet, ahol 
felállítottunk egy akciótervet a digitális tan-
rendre vonatkozóan.
Meghatároztuk azokat a módszereket, eszkö-
zöket, amikkel a távoktatást minél gördülé-
kenyebben és hatékonyabban tudjuk végezni. 
Ezen kívül az iskola felmérte a gyerekek és a 
pedagógusok informatikai eszközeit, és abban 
az esetben, ha nem volt megfelelő, vagy ele-
gendő eszköz otthon, az iskola biztosította eze-
ket. Kezdetben elég nagy volt a káosz. Éjszaká-
kon át bújtuk az internetet, hogy megtaláljuk a 
megfelelő csatornákat, online felületeket, ahol 
el tudjuk érni a gyerekeket. Ez nagyon fontos 

volt, nem csak azért, hogy a tanulási folyamat 
ne szakadjon meg, hanem azért is, hogy mi-
nél előbb fel tudjuk venni a kapcsolatot a di-
ákokkal, tudjunk beszélgetni velük és amikor 
szükség volt rá megnyugtatni őket. Az online 
órák mindig beszélgetéssel, élménybeszámo-
lókkal kezdődnek, aztán egy kis tanulás és per-
sze nem maradhat el a közös játék sem. A tanó-
rákon kívül értekezleteket és istentiszteleteket 
is tartunk ezeken a felületeken. Nem mondom, 
maradtak itt-ott homályos pontok a tananyag-
ban, de szeptemberben azzal kezdjük a tané-
vet, hogy a kérdőjeleket megválaszoljuk, a tu-
dásunkat megerősítjük. A nulláról építkeztünk, 
és  nagyon nehéz volt, most pedig már a cél-
egyenesben vagyunk. Visszatekintve azt kell, 
hogy mondjam, a kezdeti nehézségek ellenére 
én élveztem, mert ez egy újdonság volt, egy új 
kihívás, amit meg kellett oldanunk közösen. És 
ahogy visszanézek, azt látom, hogy sikeresen 
vettük az akadályokat. Büszkék lehetünk ma-
gunkra, akár gyerekként, akár szülőként, akár 
pedagógusként éltük meg ezt a helyzetet. 

A menedzserasszisztens

A szállítmányozással, logisztikával foglalkozó 
Trans-Sped Kft.-nek is át kellett szerveznie a 
munkát az elmúlt időszakban. Aki csak tehette, 
március közepétől otthonról végezte a munká-
ját. Reszeginé Szurkos Judit a tiszaújvárosi ter-
melési logisztikai osztályon menedzserasszisz-
tens. Többek között a termelési igazgató mun-
káját segíti, de vannak titkársági és pénzügyi 
feladatai is. 
- Nekem nem volt újdonság a home office, már 
korábban is volt, amikor otthonról kellett dol-
goznom - mondja Judit. - Az otthoni munka-
végzés informatikai háttere száz százalékban 
megoldott, internetelérés van, a cég biztosított 

laptopot, ami segítségével a központi szerver is 
elérhető. Nekem kicsit könnyebb volt az elmúlt 
időszak, hogy már nincs kicsi iskolás gyerek, 
akivel otthon kellett volna tanulni, ezért teljes 
mértékben a munkámra tudtam koncentrálni. 
Szinte napi rendszerességgel tartottunk online 
megbeszéléseket, hetente háromszor a titkár-
sági csoporttal is egyeztettünk. Megbeszéltük 
az elvégzett és tervezett feladatokat. Így a bel-
ső információ áramlása rugalmasan működött, 
amibe besegített a cég applikációja is, ami nap-
rakészen tájékoztatta a dolgozókat. Mindennek 
ellenére mégis azt mondom jobb, amikor be-
járunk dolgozni Nekem legalábbis hiányzott a 
napi rutin, hiányoztak a kollégák, a személyes 
találkozások. Amikor elkezdtem otthonról dol-
gozni, először kényelmesebbnek tűnt, hogy egy 
kicsit tovább aludhatok, vagy, hogy magamnak 
osztom be az időmet. Azonban hamar kiderült, 
hogy annyira nem egyszerű, hiszen  sokszor 
előfordul, hogy ott felejtem magam a gép előtt, 
mert azt gondolom, hogy még ezt is megcsiná-
lom, meg még gyorsan ezt is, aztán már csak 
azt veszem észre, hogy rám esteledett. Nem 
mondom, jó az otthoni munkavégzés lehetősé-
ge, de csak ha muszáj és feltétlenül szükség van 
rá. Én már nagyon várom, hogy minden vissza-
térjen a régi kerékvágásba.

Az ügyvezető

Az Inno-Comp Kft. is gyorsan megterem-
tette az otthoni munkavégzés lehetőségeit. A 
műanyag-feldolgozó cég mintegy 30 munka-
társát küldte home office-ba. A könyvelés, az 
értékesítés, a projektmenedzserek és az alkal-
mazástechnikai mérnökök is otthonról végez-
ték el a feladataikat. 
- Nem mondom, induláskor voltak nehézsé-
gek, ki kellett építeni a megfelelő infrastruktú-
rát - emlékszik vissza Torma Péter, a cég ügy-
vezetője. - Meg kellett oldani, hogy a hálóza-
tunkat otthonról is el tudják érni a kollégák. Az 

elmúlt időszakra vonatkozóan a munkavégzés 
mellett egyetlen elvárásom volt a munkatársak-
kal szemben, hogy egy héten egyszer mindenki 
jöjjön be és tájékozódjon, nézze meg az aszta-
lát, hogy érkezet-e levél, ami nem jelent meg az 
email-es kosarában. A tapasztalataink elég ve-
gyesek. A home office-ról azt gondolom, hogy 
egy járható út egy ilyen rendhagyó helyzetben, 
hogy ne kelljen megszakítani a munkát. Azon-
ban nagyobb, átfogóbb projekt vezetésére nem 
alkalmas a távmunka. A személyes egyeztetés 
sokkal hatékonyabb, mint egy online megbe-
szélés. Bár az otthoni munka rugalmas, de sok 
nehézséggel is jár. Oda kell figyelni az időbe-
osztásra, meg kell szervezni a napot, hiszen at-
tól, hogy otthon dolgozunk a feladat nem lett 
kevesebb. Az Inno-Comp Kft. eddig is alkal-
mazta a home office-t. Indokolt esetben havon-
ta két napot dolgozhatott így a munkavállaló.  
Most a rendkívüli helyzetre tekintettel ezt a két 
napot felemeltük tízre. 

Ema

Virágzó város
A veszélyhelyzet ideje alatt a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft.  munkatársai folyamatosan dolgoztak, így a múlt héten végez-
tek az egynyári virágok kiültetésével. Ugyanolyan mennyiségben ül-
tettek ki virágokat, mint az elmúlt években, ezzel együtt kikerültek a 
kandeláberekre a muskátlik és a virágoszlopok is. 
- Tiszaszederkényben és Tisza-part városrészben korszerű, víztartá-
lyos edényekbe helyeztük ki a muskátlikat - mondta Kerékgyártó Ist-
ván ügyvezető - Ezekben a virágok jobban bírják a meleget, mert szi-
geteli a földet és nem száradnak ki olyan könnyen. Hetente elég lesz 
kétszer öntözni, tehát jelentős költségmegtakarítást is elérünk ezzel - 
mondta Kerékgyártó István. 

Fodor Petra

Torma Péter: Bár az otthoni munka rugal-
mas, de sok nehézséggel is jár.
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Reszeginé Judit otthonról dolgozott de hetente egyszer bejárt a munkahelyére.

Gyermek, pedagógus, szülő egyaránt sikeresen vette az akadályokat. 
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