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Nyári diákmunkaCsípnek, mint a veszedelem

A munka világába kaphatnak bepillantást azok a diákok, 
akik jelentkeztek az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium koordinálása mellett a kormányhivatalok és a járá-
si hivatalok közreműködésével indult munkaerőpiaci prog-
ramra. Városunkban 38 diák vesz részt a nyári diákmunka 
programban. 

Hétfőn egy tájékoztatóval kezdődött az első munkanap a Városhá-
zán, ahol Dr. Fülöp György polgármester köszöntötte a diákokat. 
- Ez egy jó lehetőség arra, hogy mindnyájan megnézzétek, hogy 
egy adott munkahelyen milyen feladatok vannak, az ott dolgo-
zók mit csinálnak. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy ti, fi-
atalok, miután befejeztétek a tanulmányaitokat, itt, Tiszaújvá-
rosban dolgozzatok - mondta a polgármester, aki hozzátette, a 
program 2013-ban  indult, és van olyan önkormányzati érdek-
szférában dolgozó munkavállaló, aki diákmunkásként kezdte. 
A programba nappali tagozaton tanuló 16 és 25 éves kor közötti 
diákok jelentkezhettek, az önkormányzat által igényelt létszám 
ötven fő volt, a járási hivatal foglalkoztatási osztálya 38 fős ke-
retlétszámot tudott biztosítani, a programba 51-en jelentkeztek. 
- A foglalkoztatás július 20-ától 31-ig tart, napi hatórás foglalkoz-
tatással, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, a minimál-
bér időarányos hányadának megfelelő munkabérrel - mondta el 
Poropatichné Mester Judit, a polgármesteri hivatal személyzeti 
és munkaügyi szakreferense. - A diákmunka programban az ön-
kormányzat intézményei és gazdasági társaságai vesznek részt. 
A munkáltatók azokat a területeket célozták meg, ahol a diákok 
életkoruknak, végzettségüknek megfelelően, hatékony és érdemi 
munkát végezve tudnak bekapcsolódni az intézmények és a gaz-
dasági társaságok tevékenységébe, így a város életébe is.
Így a gyógy- és strandfürdőben is, ahol a második munkanapon 
kerestük fel a diákokat. Bárány Zsanett a bébimedencénél volt 
szolgálatban. 
- Ez az első alkalom, hogy nyáron dolgozok - mondta Zsanett 
-, egyelőre tetszik. Mindenképpen szerettem volna dolgozni va-
lamit a nyáron, amikor megláttam a felhívást, egyből tudtam, 
hogy ide szeretnék jönni. 
Fodor Zsolt sem dolgozott még, a Brassaiban informatikusnak 
tanuló fiú most a Városgazda telephelyén a tulipánhagymákat 
válogatja. 
- A zsebpénz miatt döntöttem úgy, hogy dolgozni fogok - mond-
ta -, ez még csak a második nap, egyelőre tetszik a munka, vi-
rághagymákat válogatunk. 
A nyári munka két hete alatt egy szabadnap is megilleti a diák-
munkásokat. 

Iskolaőr 
a Brassaiban

A parlament július 3-án fogadta el az iskolaőrség bevezetésé-
re vonatkozó törvényjavaslatot, így 2020 szeptemberében az 
erre kijelölt köznevelési és szakképzési intézményekben elin-
dulhat az iskolaőri szolgálat. 

Országosan összesen 491 intézményben kezdhetik meg munkáju-
kat az iskolaőrök, 288 köznevelési- és 203 szakképzési intézményt 
érint. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 76 iskolában lesznek je-
len, 61 köznevelési- és 15 szakképzési intézményben. Városunk-
ban a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámu-
el Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában lesz iskolaőr ősztől. 
Az iskolaőrség külön rendészeti szervként, a rendőrség irányí-
tása alatt jön létre. Az iskolaőrök közfeladatot ellátó személyek 
lesznek, de nem tartoznak a tantestületbe. Feladatuk azon isko-
lák belső rendjének fenntartása lesz, amelyekben erre leginkább 
szükség van. Az intézményi kör a későbbiekben változhat, elő-
fordulhat, hogy egy intézményben egy idő után már nem lesz 
szükség a jelenlétükre, míg más iskola bekerülhet az iskolaőr-
ség által érintett intézmények közé.

Menjünk, merjünk nyaralni?
Nyáron muszáj egy kicsit lelassítani, 
egy kicsit pihenni. Mindenki arra ké-
szül, hogy ilyenkor tud majd  igazán 
kikapcsolni, feltöltődni, utazni. Hát 
igen, az elutazás ebben az évben kér-
déses lett. A nyár elején, bár megnyíl-
tak a határok, mégis a legtöbben óva-
tosan bántak az utazás szabadságával. 
Majd mindössze néhány hét lefor-
gása alatt megint előkerültek a tesz-
tek, a külföldről hazaérkezők ajtajára 
a piros figyelmeztető cédulák. Persze 
nem mindegy, hogy hol szeretnénk 
eltölteni a szabadságunkat és melyik 
országból érkezünk haza. Cikkünk a 
6. oldalon. 

Katasztrofális az országos szúnyoghelyzet. A városban még a betonon sem lehet megmaradni tőlük, el nem tudom képzelni, 
mi lehet a Tisza-parton. Önök is úgy gondolják, hogy van valami szer, amit időnként kiszórunk, és megvan oldva a helyzet? 
Hát nem, a kémiai szerek kora lejárt. Viszont van helyette hosszú engedélyeztetési eljárás, nem megfelelő vivőanyagú bio-
lógiai irtószer, hiányzó térinformatika, hiányzó technológia, környezetvédelmi lobbi és végül panelprogram, melynek kere-
tében elüldöztük a denevéreket és a fecskéket a városból. A téma annyira szerteágazó és összetett, hogy érdemes mélyebbre 
ásnunk, ezért két számunkban is foglalkozunk vele. Az első részt lapunk 5. oldalán olvashatják. 
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Tájékoztató az első munkanapon. 

Zsanett a bébimedencénél felügyel. 
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

Gályász Gyula

 életének 71. évében elhunyt. Temetése 2020. július 24-én 
(péntek) 13 órakor lesz a tiszaszederkényi temetőben.

A gyászoló család

 „Pihenj, te drága szív, 
már megszűntél dobogni.

Szerető jóságod nem tudjuk feledni,
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.

Csak meg kell tanulnunk
Ezután élni Nélküled.”

Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk, 
nem feledünk Téged. 

árvai zsolt
halálának 7. évfordulóján.
Édesanyja, és két testvére, Anett és Bea

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot július 26-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd július 27-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. Gyógyszertárak nyitva-
tartása: 
                                   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 szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. 
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 más-
fél méter távolság megtartását.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA:
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda - Vasárnap: 09.00 –19.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Az iroda nyári ügyeleti nyitvatartása:
kedd : 09.00-11.00, csütörtök: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező!
Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102 
Sürgős esetben (temetés): 70-3337451

Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton Máriapócsra me-
gyünk: indulás 7:30-kor a görög templom elől. 18:00 vecser-
nye. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia, 18:00 vecsernye. Hétfőn 
és szerdán 8:00 Szent Liturgia.

Református
Istentiszteleti alkalmaink:
Tiszaújváros
• 2020. július 26-án, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztele-
tet tartunk.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentiszteletünk 2020. július 26-án, vasárnap 10 óra-
kor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

 NYÍLT LEVÉL 
Radácsi Zsuzsa ügyvezető asszonynak

Tisztelt Ügyvezető Asszony! 
Tiszaújvárosi emberként, felháborodásom-
nak hangot adva írom levelem, melyet az 
Ön irányítása alatt lévő - az önkormányzat-
nak évente közel 100 millió forint közpén-
zébe kerülő - médiacég által szerkesztett Ti-
szaújvárosi Krónika legutóbbi, egy nőt ki-
gúnyoló „(N)agyhalál” elnevezésű iromá-
nya miatt érzek! 
Leértünk már a gödör aljára? Vagy még 
ennél is mélyebbre fognak süllyedni a Ti-
sza Média Kft. egyes újságírói? Egy újság 
a tartalom megírásakor, publikálásakor a 
szakma, a szerkesztőség saját norma- és 
értékrendszere alapján határoz. Azonban 
az utóbbi hónapokban, mintha felszakadt 
volna az a rendkívül alacsonyan lévő er-
kölcsi gát is. Szomorú, de az elmúlt fél-
évben az Ön kollégái közül hárman is (a 
nevüket tudja, mivel írásban és szóban is 
jeleztem az észrevételeimet) nyilváno-
san aláztak meg tiszaújvárosi polgáro-
kat, vagy egy számukra ismeretlen fagyi-
zó gyermeket, háromból két alkalommal 
a Tisza Média felületén, vagy neve alatt. 
Legutóbb „SPB” (takarjon bárkit is ez a 
név) volt az, aki visszaélve a helyzeté-
ből fakadó előnyéből, nagy nyilvános-
ság előtt alázott porig egy fiatal nőt, aki 
állítása szerint szúnyogcsípése után nem 
kapott megfelelő ellátást a Tiszaújvárosi 
Rendelőintézet ügyeletén. Igazságot ten-
ni nem a mi tisztünk. A (N)agyhalál el-
nevezésű cikk nem is tényfeltáró cél-

ból született. Ez a vállalhatatlan, az ese-
tet banálissá tevő, a hölgyet primitív mó-
don kigúnyoló stílusban megírt, jópofá-
nak szánt borzalom az újságírás megcsú-
folása! Nem véletlen az, hogy az embe-
rekben felháborodást keltett. Sőt, nagyon 
sokan jelezték, hogy a cikk írójának és a 
szerkesztőnek mennie kell! Igen távoz-
nia kell, mert a közpénzen fenntartott új-
ság nem erre szerződött! Ennek az em-
bernek nemhogy nyilvánosságot, de tol-
lat sem szabadna a kezébe adni! Senki, 
még „SPB” úr/hölgy (takarjon bárkit is 
ez a név) sem engedheti meg magának, 
hogy valakit, aki vélt sérelme miatt a szo-
ciális média felületén panaszkodott (idő-
pont és az ügyeletes nővér, illetve orvos 
megnevezése nélkül) különféle degradá-
ló jelzőkkel illessen! Tudomásom szerint 
a Tisza Média Kft-nél senki sem rendel-
kezik orvosi diplomával, így talán jobban 
tennék, ha tartózkodnának mások „sza-
badidős tevékenységeinek” minősítésé-
től, és látatlanban nem szólna le valakit, 
akinek fájdalmas duzzanat van a comb-
ján. Ha az ügyeletes nővér és orvos sért-
ve érzi magát, megtehetik a szükséges jo-
gi lépéseket. 
Itt rá is térek az ügy másik aggályos ré-
szére. Egy dolog megírni egy ilyen för-
medvényt, és egy másik leközölni azt! A 
Tisza Média Kft ügyvezetőjének legalább 
akkora felelőssége van a hölgy jó hírne-
vének megsértésében, mint a cikk szer-

zőjének. Egy korábbi, hasonló ügyben 
írt, nem nyilvános levelemre adott vála-
sza alapján, illetve a most megjelent „(N)
agyhalál” iromány is azt támasztja alá, 
Ön nem képes ezt a helyzetet kezelni! A 
városi önkormányzat által tízmilliókból 
fenntartott újság számára nem jelenthet 
„pályát” a tiszaújvárosiak, vagy bármely 
más ember gyalázása. 
Abban a közösségi oldalon található cso-
portban, ahová a megalázott hölgy erede-
tileg posztolt a Krónikából kifotózott cikk 
alatt többen SPB felmentését kérik, elfo-
gadhatatlannak tartva viselkedését. Már 
Ferenczi úr elhíresült megjegyzése után 
is jeleztem Önnek, hogy ráférne a vérfris-
sítés a közpénzen működő, közpénzből 
fizetett újságírói gárdára, ám akkor sem-
mi nem történt, kíváncsian várom, hogy 
minek kell történnie, ahhoz, hogy vég-
re szankcionálják azokat a személyeket, 
akik úgy gondolják, hogy gyakorlatilag 
bármit, bárkivel szemben megtehetnek. 
Tisztelettel arra kérem Önt, hogy szüntes-
sen meg minden jogviszonyt a cikk írójá-
val és az olvasószerkesztővel is! Az érin-
tetteknek távozniuk kell, remélve, hogy 
nem lesz az „írásnak” jogi következmé-
nye! 
Vajon minek kell ahhoz történnie, hogy 
ne élvezzenek védelmet (legyen a védő-
jük bárki is)? 

Csikász Gábor sk.

Válasz a nyílt levélre
Tisztelt Képviselő Úr!
Nyílt levelére válaszolva tájékoztatom, 
hogy az ön által kifogásolt ,,(N)agyha-
lál” című cikk műfaji besorolása szerint 
jegyzet, azaz véleménycikk, amely a sza-
bad újságírásban teljesen elfogadott. A 
„jegyzet: aktuális jelenséghez, mindenna-
pi eseményhez fűződő, rövid terjedelmű, 
szellemes, ötletesen megírt megnyilatko-
zás, amely a jelenségek mögött rejlő ösz-
szefüggéseket igyekszik feltárni, és sok-

szor meglepő záró fordulattal, azaz csat-
tanóval végződik. Gyakran bíráló jellegű 
feljegyzés. Színes előadásmódban íródik, 
hogy figyelmet keltsen, magával ragadja 
az olvasót.” Az írás személy szerint senkit 
nem nevezett meg, fantázianévvel illette a 
cikkbéli szereplőt az újságíró.
Szerkesztőségünk munkatársai természe-
tesen együtt tudnak élni azzal a gondolat-
tal, hogy írásaink nem mindenkinek tet-
szenek, hiszen mivé is válna egy demok-

ratikus társadalom, ha minden embernek  
,,egyenvéleménye” lenne a dolgokról?
Ön ezt az írást förmedvénynek minősítet-
te nyílt levelében, ami szíve joga, eszünk 
ágában sincs elégtételt kérni a minősítés 
miatt, hiszen ha jól gondolom, ma Ma-
gyarországon a vélemény szabad! Az öné 
is, és a miénk is.
Tisztelettel:

Radácsi Zsuzsa 

Otthon
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliu-

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. július 23.



Ingatlanértékesítés, személyi kérdések
Határidős feladatok miatt rendkívüli ülést 
tartott július 16-án a képviselő-testület. 

Egyperces néma felállással kezdődött a tanács-
kozás. A képviselő-testület tagjai és a jelenlé-
vők így adóztak Koncz Ferenc országgyűlési 
képviselő emlékének, aki néhány nappal koráb-
ban motorbalesetben hunyt el. A tisztelgést kö-
vetően Dr. Fülöp György polgármester a képvi-
selő-testület, a város lakossága nevében fejez-
te ki együttérzését a néhai képviselő családtag-

jainak, barátainak, ismerőseinek, és bejelentet-
te, természetesen Tiszaújváros önkormányzata 
képviseltetni fogja magát a másnapi temetésen.
Az érdemi munkát a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntéssel kezdte a tes-
tület. E napirendi pontot eredetileg zárt ülésen 
tárgyalta volna a grémium, a bizottsági ülése-
ken megfogalmazott kéréseknek megfelelő-
en azonban nyílt ülésen született meg a döntés. 
A testület hozzájárult egy ipari parki terület ér-
tékesítéséhez. A határozat értelmében a 2500 
négyzetméteres közművesítetlen ingatlan árá-
nak legalább nettó 4,5 millió forintnak kell len-
nie. 
Törvényi szabályozás következtében az önkor-
mányzat fenntartásában lévő Tiszaújvárosi Mű-
velődési Központ és Könyvtár (TMKK) dolgo-
zóinak közalkalmazotti jogviszonya 2020. no-
vember 1-jétől munkaviszonnyá változik. Ez-
zel összefüggésben számos kérdésben határo-
zott a testület. Fontos kitétel, hogy az önkor-
mányzat a TMKK költségvetésének elfogadá-
sakor biztosította a forrást ahhoz, hogy az át-
alakulásban érintettek megajánlott bére - a tör-
vény szerint - ne legyen alacsonyabb annál, 
mint amekkorára közalkalmazottként 2020. ok-
tóber31-én jogosultak lennének. A képviselők 
arról is határoztak, hogy ha az esetlegesen fel-
merülő végkielégítés, távolléti díj, illetve a sza-
badság pénzbeli megváltásának költségeire to-
vábbi forrás szükséges, azt az önkormányzat 
biztosítja. A testületi határozat értelmében a 

TMKK dolgozóinak jogviszonyuk változását 
követően - minden más önkormányzati intéz-
ményben foglalkoztatottal azonos módon - biz-
tosítja a szociális, jóléti intézkedésekhez, illet-
ve a megfelelő munkavégzéshez szükséges for-
rásokat. 
A művelődési központtal kapcsolatban egy má-
sik napirendi pontot is megtárgyalt a testület. 
Az intézmény közművelődési szakmai egysé-

gét igazgatóhelyettesként vezető Bognár Im-
re megbízása augusztus 1-jén lejár. A TMKK 
igazgatója, Mátyás Zoltán újabb 5 évre kívánja 
megbízni e feladattal a Derkovits Művelődési 
Központban szerzett 26 éves szakmai, és 6 éves 
vezetői gyakorlattal rendelkező, magas színvo-
nalú munkát végző szakembert, s ehhez kérte a 
fenntartó egyetértését, amit meg is kapott. 

Ferenczi László 

Problémás lakó-pihenő övezetek
Emlékszem, annak idején megmosolyogtuk 
az amerikaiakat, amiért a közlekedési táb-
lák alá ki is írták, hogy az mit jelent. Egyirá-
nyú út, Ne hajts be, Adj elsőbbséget, Sebes-
séghatár 50. Aztán ahogy eltöltöttem egy kis 
időt a Vörösmarty és a Babits utca sarkán 
nézelődve, ami a kertvárosi lakó-pihenő öve-
zet egyik széle, rájöttem, nálunk is ki kellene 
írni, mit jelent ez a tábla.

A Vörösmarty utcában építkezés folyik, épí-
tőanyagot szállítanak, építőmunkások jön-

nek-mennek, néha betéved egy turista, aki 
a strandot vagy a kempinget keresi, legtöb-
ben pedig helyi lakosok igyekeznek hazafelé. 
Nem lassan. Pedig a KRESZ szerint lakó-pihe-
nő övezetben legfeljebb 20 km/óra sebességgel 
szabad közlekedni. Aki pedig nem helyi lakos, 
annak fogalma sincs arról, hogy jobbkéz-sza-
bály van érvényben, és mivel járda sincsen, a 
gyalogosokra, gyerekekre is vigyázni kellene.
- Mik okozzák a legtöbb problémát a tiszaúj-
városi lakó-pihenő övezetekben, milyen jellegű 
ügyből van a legtöbb?
- Tiszaújvárosban jelenleg több lakó-pihenő 

övezet van kialakítva - mondja Lipták Ferenc 
százados, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitány-
ság közlekedésrendészeti alosztályvezetője. - 
A fenti útszakaszokon nagyobb jellegű problé-
ma nem merült fel, azonban a megállás és vá-
rakozás szabályainak be nem tartása miatt több 
esetben figyelmeztettük az autósokat.
- Megállás, várakozás, parkolás - a lakó-pi-
henő övezetben élők nincsenek tisztában az-
zal, hogy parkolhatnak-e az úton a házuk előtt, 
vagy be kell állniuk az autóbejáróra?
- Lakó-pihenő övezetben a járművel megállni 
csak az arra kijelölt szabad területen lehet, me-
lyet parkolóhely tábla, vagy parkolóhely felfes-
tés jelez, valamint természetesen a saját autó-
bejárón is lehetséges.
- Mi történik, ha vendég érkezik? Ő parkolhat 
az úton a ház előtt?
- Az oda látogató vendégekre is ugyanaz a sza-
bály van érvényben, amit az előző kérdésben  
már megválaszoltam. A lakó-pihenő övezet ki-
alakításánál fontos cél, hogy az ott lakók szá-

mára egy bizonyos védettséget nyújtson a táb-
la kihelyezése. Ezen az útszakaszon, csak az ott 
lakók, és az oda látogatók járműveire, és pár ki-
vételes esetre kell számítani. Nagyon fontos a 
járművezetők részéről a sebességkorlátozások 
betartása, hiszen ha járda nincs, akkor számí-
tani kell a járművezetőknek  az úttesten közle-
kedő gyalogosokra - különösen gyerekekre - és 
kerékpárosokra is.
- Milyen büntetésre számíthat az, aki 20 km/óra 
helyett 40-50-nel megy a lakó-pihenő övezet-
ben?
- Aki 20 km/óra sebesség helyett úgy közleke-
dik, hogy a sebességmérő berendezés által mért 
sebessége 40 km/óra, az 30.000 forint kisza-
bandó bírságra, és a hozzárendelt 4 közlekedé-
si előéleti pontra is számíthat.

Surányi P. Balázs

A közlekedés lakó-pihenő övezetben témakört a KRESZ 39/A. paragrafusa szabályozza, ami a 
hivatalos jogtar.hu oldal szerint így néz ki:
(1) Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” 
jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be:
a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi kivéte-
lével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gép-
jármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, segédmotoros kerékpár, 
állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továb-
bá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű teher-
gépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi,
f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, köz-
egészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, 
ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen,
g) a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.
(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni.
(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a 
gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs,
a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban szük-
ségtelenül nem akadályozhatják,
b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.

2020. július 23. Aktuális � 3.

A képviselő testület egyperces néma felállással adózott választókerületünk balesetben el-
hunyt országgyűlési képviselője, Koncz Ferenc emlékének. 

Ódor Istvánné, a TiszaSzolg 2004 Kft. ügy-
vezetője. A cég nettó 4,5 millió forintért ér-
tékesíthet az ipari parkban egy 2500 négy-
zetméteres ingatlant. 

„A lakó-pihenő övezet kialakításánál 
fontos cél, hogy az ott lakók számá-
ra egy bizonyos védettséget nyújtson a 
tábla kihelyezése.”

Lipták Ferenc

Az utca kihalt, a 20 km/órás sebességkorlátozás azonban él. 



A Tisza TV műsora

Július 23. csütörtök
9:00 Bodzaszörp: Foci Brézai Zoltánnal és vendégeivel, Járai 

Józseffel, Fodor Péterrel és Lukács Zoltánnal
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Július 29.,  szerda
18:00 HétHatár: Rendkívüli ülés után – Magas ágyás az óvo-
dákban - Kaja-pia(c) - Íjászverseny - Diákmunka - Ózontisz-
títás - TFCT  - Egyetemre, fősulira megyünk - Iskolaőrök - 

Augusztus 20?  
18:15 Hétről-Hétre: Válogatás az elmúlt 12 hónap legérdeke-
sebb riportjaiból: Retro Múzeumok éjszakája - Főzzünk pá-
linkát! - Lányok lóháton - Tollforgató tiszaújvárosiak - Séta 
városunk természeti értékei között - (Újra)használt olaj- Tik-

tok titok

Július 30., csütörtök 
A szerdai adás ismétlése

Barkó a lakásban

Azt már „megszoktuk”, hogy gyakran találkozunk a lakásokban 
hangyákkal, esetleg csótányokkal, ősszel betelepülnek az inva-
zív poloskák, harlekin katicák, a különféle bodobács fajok. A 
betelepülő rovarok ellen a parkokban nem tudunk vegyszerrel 
védekezni, ezek a fajok zöme rendkívül jól repül, a park növé-
nyeit számottevően nem károsítják. A napokban arról érkezett 
jelzés az Árkád sorról, hogy ismeretlen bogarak (minden bogár 
rovar, de nem minden rovar bogár) behatoltak az épületbe és tö-
megesen megjelentek a lépcsőházban és a lakásokban. Kollé-
gám a ház körüli fákon, cserjéken nem talált kártevőket, ezért 
a lépcsőházból gyűjtött bogarakat. A kisméretű állatot, csak na-
gyítóval lehetett meghatározni. Kukoricabarkó a születési ne-
ve, kukoricatáblák helyett azonban a lépcsőházakban kötött ki. 
A kukoricabarkó felszaporodását elősegíti az enyhe tél és a szá-
raz tavasz, ilyen időjárásunk volt idén. A barkó a fiatalkori ku-
korica legveszélyesebb ellensége, csávázással lehet a károsítást 
megelőzni. Polifág, vagyis több tápnövényű károsító, a kukorica 
mellett a napraforgót is károsítja, de előnyben részesíti az egy-
szikű növényeket, így gyomnövényeken és fűféléken is előfor-
dulhat. Ritkán, kivételesen csupán magas hőmérsékleten repül-
nek, így a kukoricatáblák „támadása” általában gyalogosan tör-
ténik. Az utóbbi hetek csapadékos időjárása megzavarhatta a bo-
garakat és a talaj helyett a lépcsőházakban találtak menedéket.

Kerékgyártó István
növényvédelmi szakmérnök

Nem volt maradéktalan az öröme annak a mintegy ötven 
embernek, akik a borongós idő ellenére a Tiszaszederké-
nyi Csillagász Klub által meghirdetett távcsöves bemuta-
tón megjelentek. Az érintett égterület mindvégig borult 
maradt, csak néhány perc adódott, amikor néhány szeren-
csés a felhők mögött megpillanthatta a várt égi vendéget, 
a NEOWISE üstököst.

A bemutató apropóját az adta, 1997 óta szabad szemmel is 
észlelhető üstökös nem járt felénk, tehát életre szóló élmény 
is lehet egy ilyen látvány. Én magam is csak kettőt láttam ezt 
megelőzően.
Kárpótlásként a délkeleti égbolt viszont kiderült, így bemutat-
hattam a szorosan egymás mellett látható Jupitert négy hold-
jával és a Szaturnuszt lenyűgöző gyűrűrendszerével. Annak 
ellenére, hogy az üstökös megfigyelésére szánt nagylátószögű 
óriás binokulár  bolygók megfigyelésére nem optimális, az el-
ragadtatott reakciókból arra következtettem, hogy a jelenlé-
vők nem tartották elfecsérelt időnek ezt a késői összejövetelt. 
Ígéretet tettem, hogy kedvező feltételek esetén a facebook se-
gítségével rövid úton újra meghirdetek egy új bemutatót.
Természetesen sok szó esett az üstökösökről, köztük nagyon 
sok téves információt sikerült helyre tenni. Egyik leggyako-
ribb téveszme, hogy az üstökös arra megy, amerre a „csíkot” 
húzza. Valójában a csóvát a napszél fújja le az üstökösmagról, 
tehát a csóva mindig a Nappal ellentétes irányba mutat, attól 
függetlenül hogy éppen merre halad. Nagy csalódást keltett, 
hogy ezt a szép üstököst már nem fogjuk viszontlátni, hiszen 
a március 27-i felfedezését követően elvégzett pályaszámítá-
sok alapján a keringési ideje mintegy 7000 év. Méretét is sike-
rült meghatározni, kb. 5 kilométer átmérőjű felerészben víz-
jégből, felerészben kozmikus porból összegyúrt piszkos „hó-
golyó”. Ezzel a vízmennyiséggel 13 millió olimpiai úszóme-
dencét lehetne megtölteni. Ez megalapozza azt a közkeletű 
feltételezést, hogy a Föld vízkészletét annak idején nagyrészt 
a vele ütköző üstökösök hozták ide. Fényességét is annak kö-
szönheti, hogy relatíve keveset járt a Nap közelében, így még 
sok illékony anyagot tartalmaz. Sok kérdés hangzott el a to-
vábbi láthatósággal kapcsolatban is. Július 23-án  lesz föld-
közelben, addig fényessége várhatóan nem csökken. Augusz-
tusban is végig megfigyelhető lesz, azonban egyre inkább tá-
vcsőhöz lesz kötve az észlelés. Érdekesség, hogy mostantól 
nem nyugszik le, egész éjszaka megfigyelhető az északi hori-
zont közelében. Többen kérdezték, hogy miért ilyen furcsa a 
megnevezése. Az üstökösöket első két felfedezőjükről szok-
ták elnevezni, azonban napjainkban a világűrt kutató automa-
ta távcsőrendszerek kevés esélyt adnak a csillagászoknak és 
amatőröknek, az égbolt minden változását azonnal észlelik. 
Jelenlegi vendégünket is a NEOWISE elnevezésű infravörös 
égboltfelmérő űrtávcső fedezte fel még nagyon halvány fé-
nyessége ellenére. Hogy a Krónika olvasói is képbe kerülje-
nek, mellékelek két saját készítésű fényképet. A tájkép jellegű 
kép július 11-én hajnalban, míg a portré jellegű fotó július 15-
én késő este készült.

Szutor István
klubvezető

4. � Aktuális 2020. július 23.

A kisméretű kukoricabarkót csak nagyítóval lehet megha-
tározni. 

Elszólta magát, munkatársa meglopta
 Jóhiszeműen megköszönte munkatársa 
figyelmeztetését az a tiszaújvárosi férfi, 
akinek kollégája szólt, hogy ne hagyja az 
öltözőszekrényében kulcsait. A férfi a jel-
zés után gyanútlanul elszólta magát, hogy 
pénztárcájában nagyobb összegű kész-
pénz van, a figyelmeztető munkatárs pe-
dig pár órával később ellopta a szekrény-
kulcsait, és az összes pénzét tárcájából.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság lopás 
vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytatott eljárást egy 21 éves 
helyi férfival szemben.
A gyanúsított 2020. június 18-án a délutá-

ni órákban az egyik tiszaújvárosi cégnél 
ellopta munkatársa őrizetlenül hagyott öl-
tözőszekrénykulcsait, majd a férfi szek-
rényét kinyitva annak pénztárcájából el-
lopta több mint százezer forintját. A lo-
pást követően a kulcsot visszatette, így a 
sértett csak később észlelte pénze hiányát.
Az esetet megelőzően a sértett és a gya-
núsított együtt ebédelt, amikor a gyanú-
sított felhívta munkatársa figyelmét, hogy 
ne hagyja az öltözőszekrényében a kul-
csát, ekkor a sértett megköszönte a jel-
zést, és elmondta, hogy lakbért akar fizet-
ni, és sok pénz van nála.

A bejelentést követően a rendőrök a be-
szerzett információk alapján rövid időn 
belül azonosították a tolvajt, majd gyanú-
sítottként hallgatták ki. A férfi a nyomo-
zóknak részletes beismerő vallomást tett, 
és később az üzemben elrejtett pénz he-
lyét is megmutatta. A sértett hiánytalanul 
visszakapta ellopott pénzét.
A tolvaj férfival szemben a szükséges el-
járási cselekményeket a Tiszaújvárosi 
Rendőrkapitányság elvégezte, és az irato-
kat átadta az ügyészségnek.

Police.hu



Csípnek, mint a veszedelem 1.
Katasztrofális az országos szúnyoghelyzet. A 
városban még a betonon sem lehet megma-
radni tőlük, el nem tudom képzelni, mi lehet 
a Tisza-parton. Önök is úgy gondolják, hogy 
van valami szer, amit időnként kiszórunk, és 
megvan oldva a helyzet? Hát nem, a kémiai 
szerek kora lejárt. Viszont van helyette hosz-
szú engedélyeztetési eljárás, nem megfelelő 
vivőanyagú biológiai irtószer, hiányzó térin-
formatika, hiányzó technológia, környezet-
védelmi lobbi és végül panelprogram, mely-
nek keretében elüldöztük a denevéreket és a 
fecskéket a városból. A téma annyira szer-
teágazó és összetett, hogy érdemes mélyebb-
re ásnunk, ezért két számunkban is foglal-
kozunk vele.

A lehetőségek - kémiai 
és biológiai

Szúnyogot irtani kétféleképpen lehet. Kémiai 
módszerrel, amikor vegyszerrel, egészen pon-
tosan piretrinnel jól lepermetezzük a kifejlett 
példányokat, hadd hulljon a férgese - vagy bio-
lógiai módszerrel, ami a fecskék és denevérek 
segítségül hívásán keresztül egészen olyan dol-
gokig terjedhet, mint a környező vizekben hali-
vadékok tenyésztése, melyek a szúnyogok lár-
váit fogyasztják, vagy a BTI baktérium termel-
te fehérje, amely környezetbarát módon pusz-
títja a szúnyoglárvákat. A kémiai hatóanyago-
kat eddig lehetett légi úton, valamint földi köd-
képzéses úton is kijuttatni, de az idei évtől az 
egyedüli jóváhagyott kémiai szer, a Deltasect 
Plus 1,2 engedély okirata megtiltotta a légi ki-
juttatást. Ezt most, 2020. július 20-án, hétfőn, 
felfogva a tűrhetetlen helyzetet, az országos 
tisztifőorvos ideiglenesen feloldotta, és 2021. 
január 12-ig engedélyezte a légi kijuttatást a 
Katasztrófavédelem számára.

Kijuttatás - légi és földi 
módszerek

Vagyis idén helikopterről vegyszerrel 2020. jú-
lius 20-ig nem lehetett szúnyogokat irtani, a 
magyar hatóságok által engedélyezett kémi-
ai készítmény csak földi kijuttatásos eljárással 
volt használható. Biológiai lárvairtás még le-
hetséges légi úton, de ez a módszer gyerekci-
pőben jár itthon. Tehát az idén eddig a földi ké-
miai gyérítéses módszer volt az, ami számítás-
ba jött a kifejlett szúnyogok ellen. Itt ugyanar-
ról a vegyszerről, piretrinről van szó, amit ed-

dig helikopterről szórtak, csak autóról perme-
tezve sokkal kisebb a hatékonysága - így nem 
pusztít el nagy mennyiségben a szúnyogon kí-
vül minden más rovart is. Ezt a vegyszert föl-
dön kétféleképpen lehet kijuttatni, az egyik a 
látványos melegköd képzéses módszer, a má-
sik pedig az ULV - vagyis ultra kisméretű csep-
pek levegőbe juttatása. Ezeknek a módszerek-
nek az a hátránya, hogy nem jut el mindenhová 
a vegyszer, csak a permetező autótól egy bizo-
nyos távolságig hatékony.

A környezetbarát szer

A biológiai gyérítés egy szerteágazó, össze-
tett lehetőség. Környezetvédők előszeretettel 
mondják, hogy barátaink a fecskék és a dene-
vérek, mert rengeteg kifejlett szúnyogot meg-
esznek. Ellenben vannak olyan tanulmányok, 
melyek azt állítják, hogy a fecskék táplálkozá-
si ideje a reggeli órákban van, nem este, ami-
kor a csípőszúnyogok repkednek - valamint 
megvizsgálták fecskék és denevérek gyomor-
tartalmát, amiben bizony nem sok csípőszú-
nyogot találtak. Bármelyik oldalon is állunk, 
azért azt el kell ismernünk, még ha a fecskék 
és a denevérek tizedelik is a szúnyogokat, az 
messze nem elég. A halivadékok is segítenek, 
a még lárvaállapotban lévő szúnyogok nagy ré-
szét megeszik a vízből, így ezeket lehetne a vá-
ros körüli vizekben alkalmazni - de árvíz ese-
tén ez sem működik, a fennmaradó kis pocso-
lyákban nem élnek meg a halak. Ami nagy se-
gítség lehetne, azt úgy hívják, hogy BTI - egy 
baktérium által termelt fehérje, ami elpusztítja 
a szúnyoglárvákat. Ezt a város körüli vizes, árt-
eres területeken kell alkalmazni, és kézi vagy 
gépi permetezővel lehet kijuttatni, a terepnek 
megfelelően.

A problémák

Ahogy fentebb említettem, a BTI-t lehetne légi 
úton is szórni, de ehhez hiányzik egy olyan vi-
vőanyagú szer, ami képes áthatolni a fák lomb-
jain, és egy olyan térinformatikai rendszer, 
amely segíti a pilótát a kiszórásban. A követ-
kező probléma az, hogy a város körül legalább 
tíz kilométeres körzetben meg kellene szórni a 
vizes, lápos területeket, ez elől viszont a Bükki 
Nemzeti Park, ahová a Kesznyéteni Tájvédelmi 
Körzet is tartozik, elzárkózik. Sokadik kérdés, 
hogy miért Tiszaújváros fizesse a szomszéd fal-

vak biológiai irtását? Mert hiába irtunk a vá-
ros körül, a szúnyogok simán repülnek tíz ki-
lométert - megcsináljuk az irtást, a többiek pe-
dig másnap bejönnek a szomszédból. Köröm, 
Nagycsécs, Girincs, Kiscsécs, Sajóörös, Sa-
jószöged, Hejőbába, Nemesbikk, Oszlár, Ti-
szapalkonya, Polgár, Újtikos, Tiszagyulahá-
za helységeknek és a Kesznyéteni Tájvédelmi 
Körzetnek kellene összefognia, hogy lefedjük 
ezt a Tiszaújváros körüli tíz kilométeres kört.

A jelenlegi helyzet

- Az ideihez hasonló nagyobb árvizeknél - a 
nagyobb kiterjedésű tenyészhelyeknél - csak 
úgy lehetne biológiailag hatékonyan kezelni a 
szúnyoghelyzetet, ha légi, helikopteres bioló-
giai védekezést hajtanánk végre - mondja Ke-
rékgyártó István növényvédelmi szakmérnök, 
a tiszaújvárosi szúnyoggyérítésért felelős Vá-
rosgazda Kft. ügyvezetője. - Ehhez jelenleg 
nem áll rendelkezésre megfelelő helikopter, 
és megfelelő szer sem. A most Magyarorszá-
gon engedélyezett és forgalmazott folyékony 
szer az esernyő elv miatt nem jut le a lombko-
rona alá, a tenyésző helyekre, hanem fennma-
rad a leveleken, megtapad, és még az eső sem 
tudja lehordani. Egy nehezebb vivőanyag, gra-
nulátum forma kellene, ami áthatolna a lomb-
koronán, így bekerülne a tenyészőhelyek vizé-
be, ott szépen feloldódna, és elfogyasztanák a 
csípőszúnyogok lárvái. Ezek a tenyészhelyek 
olyan nagy és bejárhatatlan területek, hogy 
mindenképpen helikopteres kijuttatás lenne 
szükséges. Quadokkal, terepjárókkal sem lehet 
bemenni, járhatatlan helyek, fizikailag nem le-
het bejutni. Ezért minden országban, ahol ered-
ményesen végeznek biológiai irtást, olyan gra-
nulátumot szórnak ki helikopterről, ami átüt a 
lombfelületen.
- Ha jól értem, akkor Magyarországon még 
nem elérhető ez a granulátum ?
- A biológiai szereknél olyan vivőanyagot kell 
alkalmazni, ami nem káros a környezetre. Van 
egy szer, a Vectobac G, ahol kukoricacsuhéra 
van impregnálva a hatóanyag. A probléma ez-
zel az, hogy a kukoricacsuhé nagyon könnyű. 
Megy a helikopter, ráhullajtja a célfelületre, 
de egy enyhe szellő ezt még jobban elsodorja, 
mint a folyékony szert. És persze ez sem hatol 
át a lombkoronán, mert pihekönnyű. Ezért len-
ne jó a jéggranulátum, ami tiszta víz.
- Magyarországon engedélyezett, hogy jégpel-
letbe rakott biológiai irtóanyagot használjunk?
- Engedélyezve sincs, és az a német cég, aki ezt 
a technológiát kitalálta, licencdíjat kér érte, te-
hát levédették ezt az ötletet. Bármilyen egysze-
rű is, mert egy jégautomata gépet át lehetne ala-
kítani, nem egy nagy dolog, csak  levédették, 
és hogy más ország is használhassa, ki kell fi-
zetni a licencdíjat. Egyik szakértő barátom pró-
bálkozott, hogy felvigye ezt a Vectobacot más 
anyagra, de a gyártó nem járult hozzá. Az van, 
hogy kormányzati, állami szinten kellene eze-
kért lobbizni.
- Eddig mi történt, mivel próbálkoztunk Tisza-
újvárosban?
- Próbálkoztunk mi is a légi, folyékony bioló-
giai permetezéssel 2008-ban, de ahogy említet-
tem, az esernyő elv miatt nem működött. A má-
sik nagyon lényeges probléma az, hogy fent-
ről nézve a lombkorona eltakar mindent. Hiá-
ba ültem bent a pilóta mellett, nem látszik fent-

ről, hogy hová kellene szórni. Olyan informati-
kai rendszer kellene, amin felvesszük az éppen 
aktuális tenyészőhelyeket, ezt térképre visszük, 
és ez a rendszer kommunikálni tudna a pilótá-
val. Tehát nem egy egyszerű GPS-ről van szó, 
ami csak megadja a helyzetünket, hanem egy 
komplex GIS rendszerről, ahol a térképen be 
lehet jelölni azt, hogy itt meg itt milyen dózis-
sal kell szórni. A pilóta fentről nem lát semmit. 
A másik probléma az, hogyha megvolna min-
den ehhez a gyors kijuttatáshoz, akkor is benne 
van ennek a szernek az engedély- okiratában, 
hogy a természetvédelmi területeken ki kell 
kérni az illetékes hatóság engedélyét. Múlt hé-
ten tartottam egy előadást „A szúnyogirtás jele-
ne és jövője” címmel, ott a Bükki Nemzeti Park 
természetvédelmi őre azt mondta, hogy ők nem 
járulnak hozzá, hogy BTI-t szórjunk a hozzá-
juk tartozó Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet-
ben. Kapcsolatban vagyunk egy német egyesü-
lettel, megosztják velünk a tapasztalataikat, ők 
azt mondják, hogy ha egy nagyobb árvíz van, 
mint most nálunk is, és ezeket a területeket nem 
kezeljük, akkor nem lesz megfelelő eredmény. 
A már említett szakértő barátom, aki a BTI elő-
állításából doktorált, azt mondja, hogy január-
ban megkérték az engedélyt a Gemenci Nem-
zeti Parkban, és októberben kapták meg. Sze-
ged mellett meg egy tájvédelmi körzetben két 
nap múlva megjött az engedély. Miért? Mert ők 
ismerik a szert, tudják, hogy milyen hatása van. 
Az ismerethiánnyal van baj. Ha egy ekkora, ko-
moly méretű szúnyogtenyésző hely kimarad a 
kezelésből, akkor nem lesz a drága irtásnak ha-
tása. A németek és az osztrákok is meggyőzik 
a természetvédelmi hatóságokat, hogy engedé-
lyezzék ezeket a szereket, és ők is elkezdik már 
decemberben, januárban a kérvényezést, mert 
a környezetvédelmi lobbi nagyon nagy min-
den ellen. A város körül minimum tíz kilomé-
teres körzetben kellene biológiai irtást csinál-
ni, mert annyit átrepülnek a szúnyogok. A tel-
jes Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetet le kelle-
ne fednünk. Nagyon összetett ez a probléma, 
de az embereket ez nem érdekli. A lakosságnak 
érthető módon csak az a lényeg, hogy dögölje-
nek a szúnyogok. Össze kellene fogni. 2008-
ban elkezdtem ezt szervezni a kistérségi telepü-
léseknél, de nem volt semmiféle pozitív vissza-
jelzés. Mindenhol az a gond, más helyeken is, 
hogy most miért Tiszaújváros kezelje a kesz-
nyéteni tenyészhelyeket vagy a girincsieket. Ez 
nem csak nálunk, máshol is probléma, például 
Szegeden is ugyanez van.
(folytatjuk)

Surányi P. Balázs

2020. július 23. Aktuális � 5.

„Hiányzik egy olyan vivőanyagú szer, 
ami képes áthatolni a fák lombjain, 
és egy olyan térinformatikai rendszer, 
amely segíti a pilótát a kiszórásban.”

Kerékgyártó István

Az ártér remek tenyészőhely a szúnyogok számára. 

Közellenség, rémség, és csíp, mint a veszedelem. 

Quadokkal, terepjárókkal sem lehet 
bemenni, járhatatlan helyek, fizikai-
lag nem lehet bejutni. Ezért minden 
országban, ahol eredményesen végez-
nek biológiai irtást, olyan granulátu-
mot szórnak ki helikopterről, ami át-
üt a lombfelületen.”

Kerékgyártó István



Menjünk, merjünk nyaralni?
Nyáron muszáj egy kicsit lelassítani, egy ki-
csit pihenni. Mindenki arra készül, hogy 
ilyenkor tud majd  igazán kikapcsolni, feltöl-
tődni, utazni. Hát igen, az elutazás ebben az 
évben kérdéses lett. A nyár elején, bár meg-
nyíltak a határok, mégis a legtöbben óvato-
san bántak az utazás szabadságával. Majd 
mindössze néhány hét leforgása alatt megint 
előkerültek a tesztek, a külföldről hazaérke-
zők ajtajára a piros figyelmeztető cédulák. 
Persze nem mindegy, hogy hol szeretnénk el-
tölteni a szabadságunkat és melyik ország-
ból érkezünk haza.

- Nagyon szeretek utazni, de most, megmon-
dom őszintén, nem nagyon merek elindulni - 
mondta Szabó Sándorné. - Az év elején még 
Ciprusra készültünk, de a koronavírus miatt 
vissza kellett mondanunk a foglalásunkat, az-
tán a lazítások után szóba került Horvátország 
meg Bulgária is, de úgy gondolom idén inkább 
Magyarországon pihenek. Azt tervezem, hogy 
Budapestre biztos, hogy elmegyek körülnézni, 
van néhány kiállítás, amit régóta meg szeretnék 
nézni, de Eger is az úticélok között szerepel.
- Magyarországon a Balaton és a Velencei-tó 
nyaralóhelyei vezetik a listát -  nyilatkozta la-
punknak Termes Nóra, az IBUSZ Hálózati- és 

Marketingigazgatója. - Ami viszont megvál-
tozott az elmúlt évekhez képest, hogy a nagy 
wellness szállodák helyett, sokkal inkább a 
vendégházakat, az önálló apartmanokat keresik 
a nyaralni vágyók. Ebből is látszik, hogy utaz-
ni szeretnének az emberek, de igyekeznek elke-
rülni a tömeget, ami egyébként nagyon fontos, 
akár belföldre, akár külföldre tervezzük a nyá-
ri pihenést. A higiéniai szabályokat, a távolság-
tartást be kell tartanunk.    
Napról napra változik a helyzet, a be- és kiuta-
zással kapcsolatos szabályok. A környező or-
szágokban egyre nő a fertőzöttek száma, ami 
azt jelzi, hogy sajnos nem engedhettük el ezt 
a történetet, bizony a második hullám itt lebeg 
a fejünk fölött. Ez pedig rányomja bélyegét a 
nyári terveinkre is. Az országok zöld, sárga és 
piros jelzést kaptak. Eszerint, ha a zöld orszá-
gokba megyünk nyaralni, akkor nincs karan-
tén, nincs tesztelés, szabadon utazhatunk. Ilyen 
a nyugat-európai országok nagy része és Íror-
szág, Dél-Európában Olaszország, Spanyolor-
szág, Portugália és az örök kedvenc, Görögor-
szág.  
-A turista célpontok Európában nagyrészt biz-
tonságosak - mondta a szakember - Ez azonban 
napról napra változik. Az utazási irodák a Kül-
ügyminisztérium honlapjáról tájékozódnak és 
csak azokba az országokba szervezünk utakat, 

amelyek nem jelentenek veszélyt. Ilyen példá-
ul Görögország. Évek óta az egyik legnépsze-
rűbb úticél a magyarok körében. Az elmúlt idő-
szakban pedig csupa kedvező hír érkezett a gö-
rögöktől. Ott alacsony volt a megbetegedések 
száma. Ennek az az oka, hogy a sok kis szi-
get izoláltan működik, mondhatjuk távol a vi-
lág zajától, így ott kevésbé tombolt a járvány. 
Mindenképpen azt javaslom, hogy akik azt ter-
vezik, hogy az országhatáron kívülre utaznak, 
tájékozódjanak a Konzuli Szolgálat honlapján.
Horvátország, Spanyolország és Bulgária is 
a kedvelt üdülőhelyek közé tartozik. Bulgá-
ria azonban  most sárga besorolást kapott, 
csakúgy, mint Románia, Szerbia és az Egye-
sült Királyság is. Ez azt jelenti, hogy ameny-
nyiben úgy döntünk, hogy ezekbe az országok-
ban szeretnénk nyaralni, akkor hazatéréskor 
vagy 14 napos házi karantént kell vállalnunk 
vagy PCR-tesztet kérhetünk, negatív eredmény 
esetén feloldható a karantén. A piros jelzésű or-

szágokban súlyos fertőzöttség van jelen. A ha-
zaérkezőknek szintén kötelező a teszt elvégzé-
se vagy a két hét karantén. Ide tartozik Fehér-
oroszország, Ukrajna, Moldova, valamint Ko-
szovó, Montenegró, Albánia, Bosznia, illet-
ve Törökország is. A hazautazók tesztelését és 
az orvosi vizsgálatok költségét augusztus 1-jé-
ig vállalja a kormány, utána mindenkinek saját 
magának kell finanszíroznia a kiadásokat.  

ema

Gyermek horgászok figyelem!
A Zabos Géza Horgász Egyesület „gyermeknapi” horgászver-
senyt rendez 
2020. augusztus 09-én (vasárnap) a tiszaújvárosi Dísztavon.
A versenyzők az alábbi kategóriákban indulhatnak:
- gyermek kategória 6-9 éves korig
- serdülő kategória 10-14 éves korig
Program:
07.00-től gyermek kategória regisztrációja, sorsolása, helyfog-
lalása,
07.30-tól gyermek kategória versenyének kezdete, serdülő ka-
tegória regisztrációja, sorsolása.
A versenyzők kategóriánként, létszámtól függő időbeosztásban 
versenyezhetnek!
Kategóriánként az első 3 helyezett versenyzőt díjazzuk.
A jelentkezők számára immár hagyományosan az Energofish 
Kft. biztosít a horgászathoz felszerelést. A versenyen csak a ka-
pott horgászbottal, és a 2020-ra érvényes állami horgász-, és te-
rületi jeggyel lehet horgászni. Összesen 100 fő jelentkezését 

várjuk, ezen túl nem fogadunk el nevezést. A versenyre a ne-
vezés díjtalan! 
A versenyen a gyermekek csak szülői felügyelettel és felelősség-
gel vehetnek részt! 
Regisztrálni csak előzetesen lehet 2020. augusztus 07-ig ügy-
félfogadási időben (kedd 8-12, szerda, péntek 13-17 óra között) 
a 06-49-343-000 telefonszámon, vagy személyesen az egyesü-
let irodájában (Tiszaújváros Bartók B. út 7).
A versenyre mindenkit szeretettel várunk!
A verseny támogatói:
CASTELLO Cukrászda
ENERGOFISH Kft
Magyar Országos Horgász Szövetség
NAPSUGÁR Horgászbolt
Sajó Horgászbolt
Tiszaújváros Város Önkormányzata
Zabos Géza Horgász Egyesület

Makó Zoltán
versenyfelelős

6. � Vízparton 2020. július 23.

A Földközi-tenger 23 fokos vizében kevesen fürdőznek. Csendes a naplemente, sokan nem mernek elindulni nyaralni. 

Horvátország egyelőre zöld utat kapott   

Kevesebben választják a külföldi nyaralóhelyeket.

„Mindenképpen azt javaslom, hogy 
akik azt tervezik, hogy az országha-
táron kívülre utaznak, tájékozódja-
nak a Konzuli Szolgálat honlapján.”

Termes Nóra



Gasztro-korzó, kaja-pia(c)

Fazék, teknő, gumiabroncs

Ezt jól kifőzték, úgyhogy én nem főzök! 
Szombaton biztos nem. Kaphatok én most 
hideget-meleget az olvasóktól, de oda se ne-
ki, hisz tényleg kapok majd, hideg előétele-
ket, laktató meleg főételeket. Egy dolgom 
van, végigsétálni a Széchenyi úton július 25-
én, ott lesz a terülj-terülj asztalkám. A re-
cept egyszerű, el kell menni, bele kell szip-
pantani, meg kell kóstolni és élvezni, akár az 
édes életet. Apropó, édes is lesz! Naná, hogy 
ott a helyem. 

Jókat inni, finomakat enni, ki akar, ha nem a ma-
gyar! Fűszerezzük jó zenével, jó társasággal, lát-
vánnyal, kell ennél több? Ilyen lesz a Derkovits 
Művelődési Központ vadonatúj rendezvénye is, 
amit július 25-én tartanak a Derkovits előtti Szé-
chenyi úton. A gasztro kínálatról és az azt meg-
fűszerező kulturális csemegéről Széplaki-M. 
Ilona művelődésszervezővel beszélgettem.    
- Úgy tűnik, a vírus nem kavarja meg ennek 
rendezvénynek a forgatókönyvét. Végre lesz 
egy városi program hosszú hónapok kényszer-
szünete után. Már a finisben van a szervezés?
- Igen elég jól állunk, igaz csak öt hét állt a ren-
delkezésünkre a rendezvény megszervezésére. 
Mivel ilyen típusú rendezvény még nem volt 
a városban és a helyszíne is teljesen új, ezért a 
szervezést az alapoktól kellett kezdeni. Ki kel-
lett találni a helyszínt, a fellépőket megkeres-
ni, egyeztetni, megállapodni. Próbáltunk olya-
nokat találni, akik minimális technikai igény-

nyel is meg tudják tartani előadásaikat. Ötle-
teltünk a szolgáltatókon, az arculaton, a látvá-
nyon. Ez a program nem szerepelt ilyen formá-
ban az idei rendezvénytervünkben, de ötletként 
már korábban felmerült. Nagyon vártuk június-
ban a kormányzati bejelentéseket a rendezvé-
nyekkel kapcsolatban, és nagyon bíztunk ben-
ne, hogy szabadtéren tarthatunk kicsit nagyobb 
rendezvényeket is. Reményeink szerint nincs 
veszélyben ez a programunk. Ez egyébként a 
Nyáresti korzó rendezvénysorozatunk része, 
amiket a város különböző helyszínein tartunk. 
Az első már megvolt a Barcsay téren, ez a Szé-
chenyi úton lesz, a következő pedig a szánkózó 
dombnál egy koncert.
- Gasztro-korzó, kaja-pia(c). Találó, jópofa a 
névválasztás is, bőséges kínálat van mögötte? 
- Az esemény nevét közösen találtuk ki az ön-
kormányzattal, a kaja-pia(c) abból született, 
hogy piacot lehetett tartani. Bízunk benne, 
hogy elég nagy választék lesz ételekből, italok-
ból, édességből és kézműves szószokból.
- Milyen lesz az étel, ital, desszert kínálat?
- Próbáltunk olyanokat megkeresni, akik vagy 
tiszaújvárosiak, vagy innen származnak, vagy a 
környéken készítik portékáikat. Az NN Gaszt-
robisztró különleges harcsás szendviccsel is 
várja a vendégeket, a Borsod Burger, hambur-
gereket és BBQ ételeket kínál, aki még ennél is 
gyorsabb ételre vágyik, az vehet egy jó vasalt 
lángost a Borsodi Vasalt Lángostól. Lesz kéz-
műves borunk a Gallay és a K. Tóth Kézműves 
Pincészet jóvoltából. Ők mindketten tiszaúj-

városiak, boraik pedig a Bükkből származnak. 
Pálinkakóstolónk lesz a polgári Macskajaj pá-
linkafőzdétől, kézműves sörről a Fekete Péter 
Sörmanufaktúra gondoskodik, de lesz alkohol-
mentes ital is, kézműves szörp és Bubu Bubb-
le tea. Mostanság nagyon népszerű a chili, így 
hívtunk egy szószkészítőt Egerből, a Chiliyar-
dot, és a különleges tormákat készítő Heit Tor-
mát Létavértesről. Lesz egy kávézónk Buda-
pestről, a FABRIK (a tulajdonosa tiszaújváro-
si), a fagyiárusunk Sajószögedről érkezik, aki 
kézműves fagylaltokat fog árulni kis járgányá-
ról, Polgárról pedig a Tünemény Sütiműhely 
macaronokat és ekler-fánkot fog kínálni. 
- Mikor és hol legyünk ott, ha mindezekbe bele 
akarunk kóstolni, illetve élvezni akarjuk a piaci 
forgatagot kísérő zenés programokat?
- A rendezvény július 25-én 14.00 órakor kez-
dődik a Széchenyi úton. Első fellépőnk a pol-
gári Bridge zenekar lesz, őket követi a tiszatar-
jáni Potyka Tamás utcazenével, majd a Theater 
of Marionetts előadását láthatják, az estét pedig 
a Classik Brass Quintet műsora zárja.
A fellépők technikai átállása között a Derkovits 
Majorette csoport és fúvószenekar tagjai szóra-

koztatják a közönséget. Programjaink a Derkó 
előtt és a Széchenyi úton lesznek. A helyszínt 
úgy szeretnénk kialakítani, hogy minden kor-
osztály jól érezze magát. A művelődési központ 
épülete előtt kávézóterasz várja a vendégeket, 
az utcán sörpadokon, raklapbútorokon, babzsá-
kokon lehet majd ejtőzni. A fákat kivilágítjuk, 
az utcát pedig fényfestés teszi színessé, a gye-
rekek pedig óriásrajzokat készíthetnek.

berta

A július 25-ei Gasztro-korzó rendezvényen a 
’60-as, ’70-es évek kertkultúrájával is meg-
ismerkedhetnek az érdeklődők a Március 
15-e parkban. A bemutatót augusztus 20-ára 
tervezték, mely eredetileg ugyancsak a retró 
jegyében telt volna, de előrehozták.

- Már régóta tervezem, hogy a gyerekeknek, 
fiataloknak be kellene mutatni nagyszüleink, 
dédszüleink kertkultúráját - nyilatkozta la-
punknak a bemutató ötletgazdája, szervezője, 
Kerékgyártó István, a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Kft. ügyvezetője. - A retró divatba jött, de a 
„vintage” is a fénykorát éli, a lakberendezésben 
és a kertkultúrában. 
- Mi az a vintage?
- Elsősorban a borászatban és a fotográfia terü-
letén használatos szakkifejezés. Az angol vin-
tage szó eredeti jelentése szüret. A borászat-
ban a régi évjáratú, nemes borok megnevezésé-
re használták. A fotótörténelemben pedig vin-

tázs kópiának nevezték az első kópiát, azaz az 
eredeti negatívról készült másolatot, mely a fel-
vétellel nagyjából egy időben készült és a mű-
vész ellenjegyezte szignóval vagy pecséttel. A 
retró a ’60-as, ’80-as éveket idézik fel, a vinta-
ge - ódon -, pedig 1920-tól tartott, úgy 1960-ig, 
de ezen sokat lehet vitatkozni.
- Azon viszont aligha lehet vitatkozni, hogy egy-
re nagyobb teret hódít meg a kertkultúra. Szak-
lapok, szakboltok, s még ki tudja mennyi más 
dolog segíti ebben a kertészkedőket. 
- A szocializmusban viszont nem preferálták 
a dísznövénykultúrát, úri passziónak gondol-
ták. A rendszerváltásig például a faiskolákban, 
gyümölcs- és szőlőoltványokon kívül csak ró-
zsa, ezüstfenyő és nyírfa volt kapható. Nem be-
szélve a manapság magától értetődő kiegészí-
tőkről, kertművelő eszközökről. Nagyszüle-
ink azonban a falvakban nem dobtak ki sem-
mi elhasznált eszközt, azt kreatív módon a kert-
ben is hasznosították. A kilyukadt piros zomán-
cos fazékba piros „parasztmuskátlit”, álló mus-

kátlit ültettek. Az elkorhadt dézsákba, teknők-
be pistike, vagy büdöske növényeket ültetet-
tek. Ezeknek a növényeknek a magjait köny-
nyen meg lehetett szedni és tavasszal elvetni, 
nem került pénzbe. Nagy divat volt, hogy az el-
használt fénycsöveket karóként használták fel a 
rózsáknál. Ez a divat úgy terjedt házról-házra, 
mint manapság a COVID-19 vírus. Az elhasz-
nált szénszálas izzókból, a „villanykörtékből” 
falra akasztható virágtartó készült. Leszedték a 
fém aljzatot, majd vizet öntöttek bele, a „plety-
ka” futónövény kiválóan érezte magát benne. 
A kertművelés csúcsát jelentette a házilag bar-
kácsolt fűnyíró. Akkoriban a fiatalok már elfe-
lejtették a kézi kaszálást, nehéz és fáradságos 
munka volt, fűnyírót pedig nem lehetett kap-
ni, vagy csak nagyon drágán. A magyar találé-
kony, barkácsoló nemzet, ha nem lehet kapni 
fűnyírót, majd házilag készít egyet. Centrifuga 
motorból, régi babakocsi kerekekből, rajzdesz-
kából „kiváló” házi fűnyírók készültek. Sajnos 
azonban sokan meg is haltak áramütés, vagy a 
fűnyírókés elrepülése miatt. 
- Hogy állt össze a bemutató anyaga?
- A növények beültetésére szolgáló ceglé-

di kannákat, bádog locsolókannákat, vödrö-
ket, teknőket dolgozóink hozták, külön köszö-
net nekik érte. Július 25-én, szombaton a Már-
cius 15-e parkban a ’60-as, ’70-es évek kertkul-
túrájával találkozhatnak az érdeklődők. Szeret-
nénk, ha a szülők, nagyszülők elhoznák a gye-
rekeiket, hogy láthassák a régi idők kertkultú-
ráját, amely mai szemmel talán megmosolyog-
tató, de mindenképpen érdekes. Mint például a  
kedvenceim, az elhasznált gumiabroncsba ülte-
tett növény és a kertitörpe.
                                                                                                                             f.l.

2020. július 23. Programok � 7.

Az NN Gaszro Bisztro is ínycsiklandó finom-
ságokat kínál majd. 

Öntöző- és tejeskanna, zsírosbödön, lavór. Kreatív virágtartók a múltból.

Teknőkben, színes gumiabroncsokban a kert díszei.

Tortilla a’la nn Gasztro Bisztro

„Nagyszüleink azonban a falvakban 
nem dobtak ki semmi elhasznált esz-
közt, azt kreatív módon a kertben is 
hasznosították.”

Kerékgyártó István

„A művelődési központ épülete előtt ká-
vézóterasz várja a vendégeket, az utcán 
sörpadokon, raklapbútorokon, babzsá-
kokon lehet majd ejtőzni. A fákat kivi-
lágítjuk, az utcát pedig fényfestés teszi 
színessé.”

Széplaki-M. Ilona

„Bízunk benne, hogy elég nagy vá-
laszték lesz ételekből, italokból, édes-
ségből és kézműves szószokból.”

Széplaki-M. Ilona



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. 

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Steinerné VaSVári éVa

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2020. július 29-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal                                  
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal az ingyenes szü-
nidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 
a Tisztelt Szülőket/Törvényes Képviselő-
ket az alábbiakról tájékoztatja:
Jogszabály alapján minden általános és 
középfokú iskola 2020. június 26. napjá-
ig megszervezi a tanulók felügyeletét. A 
2020. június 16-a és június 26-a közötti 
időszakban iskolai felügyeletet igénybe 
vevő tanulók számára intézményi gyer-
mekétkeztetést kell biztosítani. Ezen ta-
nulók esetében az ingyenes szünidei 
gyermekétkeztetés 2020. június 29. nap-
jától 2020. augusztus 31. napjáig vala-
mennyi, azaz 45 munkanapon keresztül 
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-
kétkeztetést a Központi Étteremben ( Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszasze-
derkény városrészben élők esetében az 
„Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújvá-
ros, 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 hiányzása, be-
tegsége vagy indokolt és igazolt távollé-
te akadályozza, a részére biztosított étel 
elvitelét a szülője, más törvényes képvi-
selője vagy a szülő, törvényes képviselő 

által megbízott személy számára lehető-
vé kell tenni. A szülő, más törvényes kép-
viselő által megbízott személy számára az 
elvitel csak írásbeli meghatalmazás alap-
ján lehetséges. A szünidei gyermekétkez-
tetés formanyomtatványon igényelhető 
2020. június 15. napjáig, ezt követően a 
nyári szünet időtartama alatt folyamato-
san benyújtható. A szünidei gyermekét-
keztetés igénybevételéhez szükséges nyi-
latkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatalban, valamint postai 
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) 
lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes Képvi-
selő a gyermek számára a szünidei gyer-
mekétkezetést nem kívánja igénybe ven-
ni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és 
benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szünidei gyermekétkeztetés

Roma ruhaosztás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tisza-
újvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Ci-
gány Nagycsaládosok Szervezete a rászoruló roma családok 
részére új és használt ruhákat oszt, 2020. július 25-én (szom-
baton) 10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. 
szám.

Farkas Sándor
      elnök

Köszönet a baptistáknak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete ezúton fejezi ki köszönetét a Baptista Szeretet-
szolgálatnak a rászoruló roma családok részére felajánlott új 
és használt ruhaadományért. 

Farkas Sándor
elnök

Roma kirándulás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. au-
gusztus 15-én kirándulást szervez Zánkára a tiszaújvárosi ro-
ma közösség részére. Várja azok jelentkezését, akik részt sze-
retnének venni a kiránduláson. Jelentkezni lehet 2020. július 
24-én a Tiszaújváros, Bocskai út 31. szám alatti irodahelyi-
ségben 12,00 - 13,00 óra közötti időpontban, azt követően pe-
dig Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám alatt 2020. július 31-ig.

Farkas Sándor
elnök

Online időpontfoglalás
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus világjárvány mi-
atti veszélyhelyzet megszűnését követően anyakönyvi és ha-
gyatéki ügyekben ismét lehetőség van online időpontfogla-
lásra az idopont.tiszaujvaros.hu oldalon keresztül, vagy te-
lefonon a 49/548-029-es telefonszámon. Az ügyfélforgalom 
feltorlódásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ve-
gyék igénybe a szolgáltatás adta lehetőséget.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdoná-
ban lévő alábbi mezőgazdasági gépet.
A jármű adatai: 
Rendszám: YLU-715, 
gyártmány: VLAGYIMIREC, 
típusa: T-25 A-03, 
hengerűrtartalom: 2080 cm3, 
gyártási év: 1983., 
műszaki vizsga: lejárt (2018.05.15.),
hajtóanyag: diesel, üzemóra állása: 8511 
üó. Eddigi tulajdonosok száma: 2.
A mezőgazdasági gépet árverésen értéke-

sítjük a kihirdetett alapárról induló sza-
bad licitálással.
Licit induló összeg (alapár): bruttó 
330.000,- Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a 
gép megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel 
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte.

Megtekintés: telefonos egyeztetés alap-

ján, tel: 49/540-636, 70/457-2499
Jelentkezési lap beszerezhető: a Tiszaúj-
városi Városgazda Nonprofit Kft. titkár-
ságán (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.), 
ügyintéző: Radványi Csilla jogi előkészí-
tő.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2020. július 31-én 12.00 óráig a kft. tit-
kárságán.
Árverés ideje, helye:
2020. augusztus 04-én 09.00 óra a kft. tár-
gyalójában.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pá-
lyázatot hirdet 2 fő parkgondozó munka-
kör betöltésére a Munka Törvénykönyve 
szerinti jogviszony keretében, három hó-
nap próbaidő kikötésével 1 év határozott 
időre szóló alkalmazással, mely meghosz-
szabbítható.

Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 kW feletti 

traktorra
- B kategóriás jogosítvány
- Kertészeti munkavégzésben való jártas-
ság
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jo-
gosítvány-másolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. július 28.

A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címez-
ve, illetve elektronikusan a figeczkyr@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 
49/540-636

Kerékgyártó István
ügyvezető

Használt mezőgazdasági gép értékesítése

Parkgondozó munkakörök

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot 
hirdet lakásszövetkezetek és társasházak 
részére lakóépületek energiatakarékos-
ságot célzó és gépészeti beruházásainak, 
felújításainak 2020. évi támogatására. 
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és 
társasházak tulajdonában lévő lakóépüle-
tek energiatakarékosságot eredményező 
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lép-
csőházakban és a közös használatú helyi-
ségekben található külső nyílászárók cse-
réjének, valamint gépészeti beruházások-
nak, felújításoknak a támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetke-
zetek és társasházak tulajdonostársainak 
közössége, akik a lakóépületeik homlok-
zati és végfal-felületeinek, tetőinek, vala-
mint a panellapok dilatációs hézagainak 
utólagos hőszigetelését kívánják elvégez-
ni, lépcsőházaik külső nyílászáróit hőszi-
getelt kivitelűre kívánják cserélni, illetve 
gépészeti felújításokat, beruházásokat kí-
vánnak végezni.
Támogatás 2 témakörben igényelhető:
A./ Szigetelési munkálatokra és közös hasz-
nálatú helyiségek nyílászáróinak cseréjére:
• lakóépületek egy vagy mindkét külső 
végfal-felületének utólagos hőszigetelési 
munkáinak elvégzésére, 
• a lakóépületek lépcsőházaiban a külső 
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjére, 
• a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak 
hőszigeteltre történő cseréjére, 
• a lakóépületek közös használatú he-
lyiségeiben található külső nyílászárók 
hőszigeteltre történő cseréjére,

• a paneltechnológiával épült lakóépü-
leteknél a panellapok közötti dilatációs 
hézagok hőszigetelésének felújítására,
• homlokzatszigetelésre azoknál a lakóépü-
leteknél, ahol a külső homlokzati - vala-
mennyi lakás és közös használatú helyiség 
(lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró cse-
réje 100%-ban már megtörtént, vagy olyan 
hőtechnikailag felújított nyílászárókkal ren-
delkezik, melyek igazoltan (minőségi tanú-
sítvánnyal) megfelelnek az épületek ener-
getikai jellemzőinek meghatározásáról szó-
ló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben (továb-
biakban: TNM rendelet) foglaltaknak,
• lakóépületek utolsó fűtött lakószint fe-
letti födém teljes felületének (lapostető) 
hő- és vízszigetelésére (csak a két feladat 
együttes elvégzése esetén),
• lakóépületek első fűtött lakószint alat-
ti födém alsó síkjának hőszigetelése, 
amennyiben az első fűtött lakószint alat-
ti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti, illetve egyéb felújításokra, 
beruházásokra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fű-
tési berendezések és rendszerek korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
való cseréjére,
• hőleadók és/vagy fűtésszabályozók kor-
szerűsítésére, energiatakarékos berende-
zésekre történő cseréjére (amennyiben az 
az összes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-el-
látási berendezések és rendszerek korsze-
rűsítésére, energiatakarékos berendezé-
sekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,

• csőrendszerek cseréjére, felújítására (víz, 
szennyvíz, gáz), 
• épületek közös részei világításának kor-
szerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőzőrendszerek felújításá-
ra, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseréjére,
• csapadékvíz-elvezetési problémák keze-
lésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő 
rendszerek felújítása nem támogatható.
A támogatás formája: egyszeri, vissza 
nem térítendő támogatás.
 Mértéke:
Témakörönként külön-külön a korszerű-
sítés teljes bruttó (ÁFA-t is tartalmazó) 
költségének 1/3-a, de lakásonként maxi-
mum 20.000.- Ft. 
Egy pályázati időszakban egy társasház, 
illetve egy szövetkezeti épület mindkét 
témakörben több pályázatot is benyújt-
hat, azonban az időszak alatt nyújtott tá-
mogatás mértéke nem haladhatja meg té-
makörönként a lakásonkénti maximális 
20.000.- Ft összeget. 
Nem nyújtható támogatás azon lakásszö-
vetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megálla-
pított köztartozása van. 
Megkezdett beruházásra, felújításra tá-
mogatás nem igényelhető.
A pályázati kiírásról bővebb információt 
a a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
valamint a városi honlapon (www.tiszauj-
varos.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. november 30-ig folyamatos.

Lakóépületek energiatakarékossági és gépészeti pályázata
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A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az in-
tézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2020/2021. 
nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési
kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztvi-
selők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású köz-
nevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködte-
tő Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának 
előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében 
vehető igénybe. 
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést 
megrendelni az élelmezési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa 
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu 
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügy-
intézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelme-
zési csoportjánál 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Alkalmazotti 
és külső étkezők

Gyermekétkeztetési térítési 
díjkedvezmények igénybevétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2016. január 1-jétől mó-
dosította a személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti alapellátások és gyer-
mekvédelmi szakellátások térítési díjá-
ról és az igénylésükhöz felhasználható bi-
zonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vo-
natkozó rendelkezéseit. Intézményünk az 
étkeztetési térítési díjkedvezmények (in-
gyenes/kedvezményes étkezés; szociá-
lis díjkedvezmény) igénybevételével kap-
csolatban az alábbiakról tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot.
A 2020/2021. tanítási/nevelési évre igény-
be vehető normatív kedvezmény (ingye-
nes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés ese-
tén ingyenes étkezésre jogosult a gyer-
mek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező leg-
kisebb munkabér (161.000 Ft) személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át 
(2020-ban 139.185 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés 
esetén az ingyenes étkezés megállapítása 
iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
1-8. évfolyamon nappali rendszerű is-
kolai oktatásban részt vevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy

• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendsze-
rű iskolai oktatásban részt vevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, 
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a 
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású közneve-
lési intézményben étkezést vesz igénybe, 
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső ha-
vi nettó jövedelme nem haladja meg a 
62.701 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó kérelmet kell kitöltenie minden 
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes 
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2020/2021. nevelési/ tanítási évben ét-
kezést igényel bölcsődében, óvodában, 
általános iskolában, középiskolai kollégi-
umban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-
szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. év-

folyamon felül nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanulónak, gondvi-
selőnek az ingyenes/kedvezményes étke-
zés, a szociális alapú gyermekétkezteté-
si térítési díjkedvezmény, valamint a sze-
mélyi térítési díj megállapítása iránt ké-
relmet kell benyújtania, melyhez csatol-
ni szükséges a kérelemben megjelölt iga-
zolásokat. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfő 8.00 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 
17.00-ig, pénteken 8.00 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu  
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan 
információ kérhető az alábbi telefonszá-
mokon:
49/548-328,  49/548-306,  49/548-305
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos, de amennyiben a 2020/2021. 
nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kí-
vánja venni az ingyenes vagy kedvezmé-
nyes étkezést, a kérelmet 2020. augusztus 
20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt fo-
lyamatosan.  Szeptember 1. után benyúj-
tott kedvezményeket a beadást követő 
naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központban (Kazinczy Ház, Ka-
zinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a té-
rítési díjkedvezményt, illetve a napi térí-
tési díjat maximum egy tanévre áll mó-
dunkban megállapítani. Étkezési igényét, 
valamint kedvezményre vonatkozó jogo-
sultságát minden tanév elején újra be kell 
nyújtani. Ellenkező esetben a teljes téríté-
si díjat számítjuk ki.

Diétás étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az 
érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2020/2021. 
nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást 
igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étke-
zést igénylőnek kérelmet kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szük-
séges. 
A kérelem benyújtásának címzése: 
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Szabó Anna
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda
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A Tiszaújvárosi  Krónikában  is 
megjelenik lakossági apróhirde-
tése,  amennyiben azt a Tisza TV 

Képújságában
 legalább 5 napra (2500 Ft) 

legkésőbb 
kedden 12 óráig 

feladja.

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
TÁJÉKOZTATÁSA

Örömmel értesítjük látogatóinkat, hogy könyvtárunkban 
újra minden szolgáltatás igénybe vehető.

A Hamvas Béla Városi Könyvtár és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár 
2020. AUGUSZTUS 31-ig 
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!

A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
karbantartási munkálatok miatt
 2020. július 27-31. ZÁRVA TART.
Nyitás: augusztus 4. (kedd) 10.00 óra.
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban 
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
vehetők igénybe.

A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében 
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS 
NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan.
(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

MUNKA 
azonnali kezdéssel

Elektroműszerészt 

(gyengeáram-kivitelező) 

és mezőgazdasági gépszerelőt 

keresünk
Munkavégzés: Hetelés (hétfőtől péntekig el-

helyezés szállón), helyszín: Magyarország. 

Előny: Csővezeték-építésben szerzett tapasz-

talat + „B” jogosítvány megléte. 

Amit ajánlunk: Versenyképes fizetés (szak-

mai tapasztalathoz mérten), utazás, szállás + 

céges autó. Megbízható munkahely hosszútá-

von.

Jelentkezés:

 06204799542 

jelentkezes@gspipe.hu

Másfélszobás lakás bútorozva, vagy bútoro-
zatlanul, háztartási gépek használatával sür-
gősen kiadó. 
Érdeklődni a 06/30 680 3368

Aranylakodalomra fel!
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2020. évi Idő-
sek hete programsorozat részeként ismét megszervezzük az

ARANYLAKODALMAT.
Várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik ebben az 
évben ünneplik 50, illetve 60 éves házassági évfordulójukat 
és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
Jelentkezni 2020. augusztus 28-ig lehet a Tiszaújvárosi 
Nyugdíjasok Egyesületében (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) a 
hétfői és keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660

Varjas Lászlóné elnök

Teniszpálya karbantartói álláshirdetés

A Tiszaújvárosi Tenisz Club pályakarbantartási munkák végzésére karbantar-
tót keres.

Elvégzendő feladatok: 
A pályák játékra alkalmassá tétele: 
- salak pótlása szükség szerint,
- pályák felületének tisztítása, dörzsölése-simítása, locsolása, vonalak kefé-
vel történő tisztítása, 
- apróbb karbantartások elvégzése: hálók, vonalak, locsolótömlők ellenőrzé-
se, szükség szerint javítása, cseréje. 
A feladatokat napi rendszerességgel kb. 2 órában a délelőtti napszakban kell 
elvégezni. 
Az érdeklődőket várjuk az alábbi telefonszámon: 70/45106104
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Verseny az esőben 
ÍJÁSZAT. A szombat délelőttöknek 
megvan a maguk hangulata, különö-
sen akkor, ha jó társaságban telnek. Az 
íjászok is alig várták már ezt a napot, 
mivel most kvalifikálhatták magukat 
utoljára az augusztusi országos baj-
nokságra. A társaság és a hangulat te-
hát adott volt, viszont az eső és a sok 
szúnyog nem hiányzott. 

A Laza Pláza Klubház és környezete 
adott otthont a történelmi íjász kvalifiká-
ciós versenynek, ahol 24 cél várta a ver-
senyzőket. Lengyel Bálint öt éve íjászko-
dik, és négy éve versenyez. 
- A célok jók, nagyjából lőhetők, de van-
nak nehezebbek is - mondta -, izgalma-
sabb versenyezni, mint csak otthon lövöl-
dözni. Fel kell készülni fizikailag és lelki-
leg is, nagyon oda kell figyelni. Íjászkod-
ni ezért is jó, plusz engem érdekel a ha-
gyományőrző része is, valamint a kihívás, 
hogy nagy távra lövünk, célba, pontosan. 
Nem csak férfiak, nők is vállukra vették 
az íjat és indultak a versenyen. 
- Az eső tényleg nem hiányzott, de az időjá-
rást nem tudjuk befolyásolni - mondta Szi-
getiné Varga Viola, a Füzesgyarmati Arany 
Sólyom Hagyományőrző Íjász Egyesület 
tagja -, a célok jók, igaz, amikor be kell lő-
ni az erdőbe, az nehéz, de megbirkózunk 
vele. Öt éve íjászkodok, és mindent szere-
tek benne. Azt is, ha társaságban vagyunk, 
azt is, ha egyedül. Nyugodt sport, nagy ki-
hívásokkal. Izgalmasak a különböző hely-
színek, hogy minden pálya más, újra és újra 
helyt kell állni. Szerintem bárki meg tud ta-
nulni íjászkodni, ahhoz pedig, hogy valaki 
jó legyen, nyugalom és kitartás kell. 

Mintegy hetvenen vettek részt a verse-
nyen, ami az utolsó kvalifikációs lehető-
ség volt az augusztusi országos bajnok-
ság előtt, aminek Tata ad majd helyet. A 
versenyen a szabály értelmében szerve-
ző tiszaújvárosi Feketekese Íjász Egyesü-

let tagjai nem vehettek részt. Ők mintegy 
20-25-en vannak most, köztük több gye-
rek is, akik érdeklődnek a történelmi íjá-
szat, a hagyományok iránt. Közülük töb-
ben már komolyabban foglalkoznak az 
íjászattal, régiós bajnokok és országos di-
ákolimpián is helyezéseket értek már el. 
- Több Európa- és világbajnok verseny-
ző is jelen van itt ma - mondta Varga Jó-
zsef, a Feketekese Íjász Egyesület elnöke 
-, sok neves versenyző indult. Visszajel-
zéseik alapján vannak könnyebb és nehe-
zebb célok is, van, amit elnéznek, benéz-
nek, de egy verseny ilyen. Háromszor 8 
cél van, nyolc 3D-s állat, nyolc lőlapos, a 
harmadik nyolc pedig technikai cél, ami 
azt jelenti, hogy vagy mozog, vagy lecsú-
szik valami, vagy a szövetség által meg-
határozott leírások alapján készült figu-
rás cél. 

Fodor Petra

Korszerűsítették 
a hangrendszert

LABDARÚGÁS. Újabb korszerűsítést hajtott végre az FC 
Tiszaújváros. A pályavilágítás kiépítéséből megmaradt ösz-
szegből kicserélték a labdarúgó-stadion hangrendszerét. 

Az FC Tiszaújváros a 2018/2019. évi TAO-pályázata révén ki-
cserélte a stadion eredményjelző tábláját, pályavilágítást és kor-
látot épített ki a III. sz. edzőpályán. Minderre a Magyar Labda-
rúgó Szövetségtől (MLSZ) 33.459.166 forintot kapott, melyet 
Tiszaújváros képviselő-testülete 14.339.642 forint önrésszel 
egészített ki. 
A beruházások elkészültek, azonban a pályavilágításra szánt 
26.531.568 forintból 2.192.254 forint megmaradt, melyből 
671.787 forint az önkormányzati önrész. Ezt az egyesület visz-
szautalta. 
Az egyszer már megszerzett támogatást azonban vétek lenne 
nem felhasználni - vélték az egyesületnél - ,s volt is mire. A sta-
dion hangrendszere több mint 20 éves, elavult, karbantartása ne-
hézkes, ráadásul nem felel meg az MLSZ Infrastruktúra Sza-
bályzatának sem. E szerint ugyanis „a mérkőzés minden részt-
vevője részére, a belépési pontoktól kezdve - a nézőtéri zaj mel-
lett is - tisztán hallható, megfelelő erősségű tájékoztatást kell 
biztosítani a mérkőzéssel kapcsolatos eseményekről”. Az egye-
sület elnöke ezért a még fel nem használt összeg átcsoportosítá-
sát kérte a hangosítás cseréjére. Az MLSZ elfogadta a kérelmet, 
az egyesület hozzá is látott a kivitelezéshez. A képviselő-testület 
is támogatta a korszerűsítést, a visszautalt önerővel megegye-
ző mértékű, azaz 671.787 forint támogatást nyújtott a hangrend-
szer cseréjére. 

Egy oda, egy ide
LABDARÚGÁS. Az NB I-ből kiesett 
DVSC és az NB III-as csoporttárs, a 
DVTK II. volt az ellenfél az FC Tisza-
újváros legutóbbi két felkészülési mér-
kőzésén. A mérleg: egy vereség és egy 
győzelem.

Tiszaújváros - DVSC
0 -1 (0-0)

TFCT: Tóth Cs., Márton, Lippai, Vincze, 
Lőrincz, Gelsi, Kristófi, Vámos, Vitelki, 
Csernák, Benke
Cserék: Herceg, Horváth, Tóth M., Bu-
rics, Kundrák, Tóth S., Bussy, Kulcsár, 
Bene, Pap
Az első félidőben nyomasztó mezőnyfö-
lényben volt a DVSC két hete még első 
osztályú csapata. Többször is, mint kés a 
vajban jutott át a középpályán. Számtalan 
veszélyes szögletet rúghatott. A Tiszaúj-
város ugyanakkor gyors ellentámadások-
kal operált, melyekből több esetben gól is 
születhetett volna.
Félidőben négyet cserélt a TFCT, míg az 
ellenfél egész sort. A második játékrész 
első 10 perce még a vendégeké volt, az-
tán teljesen visszaállt a Loki, és inkább 
kontrákra épített. A hazai fölény meddő-
nek bizonyult, két-három távoli lövésre 

futotta csak, és a 85. percben egy szöglet 
után lőtt góllal győztek a vendégek. 

 Tiszaújváros - DVTK II
 1-0 (1-0)

TFCT: Herceg, Márton, Tóth M., Vincze, 
Lőrincz, Gelsi, Kristófi, Vámos, Vitelki, 
Csernák, Benke. 
Cserék: Tóth Cs., Horváth, Burics, Kund-
rák, Tóth S, Bussy, Bene, Pap. 
Gól: Gelsi
Az első félidőben a nedves talajon gyors 

és taktikus játék folyt. A vendégek zár-
ták a területeket, mindenhová odaértek, 
így kevés helyzet alakult ki a kapuk előtt. 
Egy büntetőből azonban sikerült megsze-
rezni a vezetést. 
A második játékrészben mindkét csapat 
többet is cserélt, a játék hullámzott, de 
jelentős változás nem történt az első fé-
lidőhöz képest. A diósgyőri fiatalok tak-
tikusan védekeztek, az Újváros pedig ve-
szélytelen volt a kapura. 

Ingyen 
teniszezhetnek 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is térítésmentes teniszezé-
si lehetőséggel várja a 18 éven aluli tiszaújvárosi diákokat a 
Tiszaújvárosi Tenisz Club. A diákok szeptember 1-ig ingyen 
használhatják a Sportcentrum 5-ös és 6-os teniszpályáját hét-
köznaponként 16 és 18 óra között. 
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A hangosítás korszerűsítése a nézők érdekeit szolgálja.

Mozgó célpontra is lőttek. 

Bálint öt éve íjászkodik. 

Minden szem a labdán a DVSC elleni mérkőzésen. 

„Vannak könnyebb és nehezebb 
célok is, van, amit elnéznek, be-
néznek, de egy verseny ilyen.”

Varga József

A Sportcentrum eseményei
Július 25. (szombat)

Labdarúgás
14.00 FCT- Tiszakeszi U19 csapatok edzőmérkőzése  
   Füves pálya
16.00 FCT- Tiszakeszi U17 csapatok edzőmérkőzése  
   Füves pálya



Közösen világot falni 1. 
„Csak az elutazás biztos, az óra és a perc...” 
Márai Sándor gondolata kiváltképp igaz 
Kőrösi Kittire és Márton Milánra, akik ti-
zenöt hónapot töltöttek Ázsiában. Két em-
ber, két hátizsák, tíz ország, hét hónap ön-
kénteskedés. A számok mögött pedig meg-
annyi élmény, csodás pillanat, veszély, ka-
land, mosoly és lehetőség. 

- Mi indított utatokra?
Márton Milán: Egy olyan életciklusban vol-
tunk, amikor meg tudtuk ezt tenni. Mielőtt Kit-
tit megismertem, ő már sok ázsiai országban 
járt, sokat mesélt nekem, így egy délután elha-
tároztuk, hogy elutazunk. Az első állomás Ne-
pál volt, misztikusnak hangzott, gyönyörű he-
gyek vannak, ezért indultunk ide. Úgy tervez-
tük, hogy körülbelül öt hónapot utazunk majd, 
ez végül tizenötre bővült. Nepál, Kambodzsa 
és Thaiföld volt az eredeti cél, ez kibővült a vé-
gére. 
- Tudatosan úgy indultatok el, hogy alaposab-
ban megismeritek az adott népet, kultúrájukat, 
szokásaikat?
Kőrösi Kitti: Az elején még egy kicsit olya-
nok voltunk, mint a turisták, de aztán rájöttünk, 
hogy élményben nem ad annyit, ha elmegyünk 
egy-egy újabb templomot megnézni. Aztán rá-
találtunk az önkéntességre, és rájöttünk, meny-
nyivel többet ad, ha átvesszük a szokásokat, 
életformát. Ezután már tudatos volt, utaztunk 
egy hónapot, megálltunk egy hónapra. Ettől lett 
ez másabb, mint egy sima nyaralás. Sok olyan 
hostelben is laktunk, ahol hozzánk hasonló fi-
atalokkal találkoztunk, ők is sok tippet, taná-
csot adtak. 
- Adódtak-e nyelvi nehézségek, akadályok az út 
során?
Milán: Nem nagyon gyakoroltam az angolt, 
úgyhogy gyakorlatilag újra kellett tanulnom. 
Vietnamban nagyon kevesen beszélnek ango-
lul, volt hogy activitizni kellett egy bagettért a 
piacon. Rendeltünk rákot, megsütötték, és ke-
nyeret szerettünk volna kérni hozzá. Lerajzol-
tam, elmutogattam, a nénik erre hoztak egy ha-
lat. Aztán meg egy gyümölcsöt. Végül a leg-
idősebb hozott egy bagettet, aminek megörül-
tünk, és mindenki mosolygott és tapsolt.  Vagy 
ott volt Brunei, ahol hat hetet töltöttünk az eső-
erdőben, ott is nagyon kevesen beszéltek ango-
lul és ők is nagyon minimális szinten. Mimika, 
gesztusok és mutogatás - nagyon könnyen meg 
lehet érteni így is egymást. 
- Más az ázsiai kultúra? Mások az emberek? 
Nyitottabbak, szívélyesebbek?
Kitti: Vendégszeretők, de nem nyílnak meg 
annyira még az elején, el kell telnie egy kis 
időnek, míg a bizalmukba fogadnak. Bruneiben 
például így volt, legalábbis nőként én úgy ta-
pasztaltam, hogy távolságot tartanak, aztán rá-
jöttek, hogy nyugodtan lehet velem is beszél-

getni, Milán nem haragszik meg érte. 
Milán: Igen, ott kifejezetten így volt, nem mer-
tek Kitti felé közeledni, nehogy azt higgyem, 
akarnak valamit az én páromtól. Mindenhol 
úgy van egyébként, hogy az ember bizalmát el 
kell nyerni, ha úgy viszonyulsz hozzájuk, egy 
idő után megmutatkozik, hogy nem csak egy 
újabb turista vagy, aki fotózkodni akar velük, 
akkor közel engednek magukhoz. 
Kitti: Indonéziában és Mianmarban különö-
sen kedvesek voltak, ott tényleg meglepődtem, 
hogy mennyire jószívűek, hogy nincs semmi 
hátsó szándékuk. 
- Mennyire terveztétek előre, hogy mikor hova 
mentek, vagy oda mentetek, ahova az élet so-
dort?
Milán: Az út eleje tervezett volt, elég sokat ol-
vasgattunk, két túrát is végigjártunk, az Anna-
purna és az Everest alaptáborokat, oda azért 
eléggé fel kellett készülni: milyen ruhát vi-
gyünk, milyen felszerelést, milyen útvonalon. 
Mi vezető és porter (csomagszállító) nélkül jár-
tuk végig ezeket. Nagyjából megterveztük még 
Kambodzsát, de Thaiföldet annyira már nem. 
Épp Nepálban voltunk, amikor kaptunk egy 
e-mailt, hogy törölték a kambodzsai járatunkat, 
innen borult minden. Mivel Kitti már járt Viet-
namban, úgy döntöttünk, oda megyünk. Imádja 
az ételeket, szereti az országot, ennyiben meg 
is beszéltük. Valahogy mindig úgy alakítottuk a 
dolgokat, hogy voltak pontok, hogy mikor hol 
leszünk, de közben nem volt terv. 
Kitti: Vízum alapján terveztünk. Tudtuk, hogy 
például az egyik országban egy hónapot lehe-
tünk, vagy volt ahol hármat. Úgy számoltuk, 
bejárjuk az országot, utána marad másfél hó-
napunk, akkor erre az időre kerestünk egy he-
lyet, ahol tudunk önkénteskedni. Van egy hon-
lap, ahol lehet önkéntes munkákat keresni, Ma-
gyarországon is vannak ilyenek egyébként. Ide 
bármilyen család, közösség, szervezet tehet fel 
ajánlatot, az emberek pedig segítenek és cseré-
be szállást és ellátást kapnak. Ez a munka le-
het nyelvoktatás, gyerekekre vigyázás, építke-
zés, felújítás, mezőgazdasági munka. 
Milán: Akár még szörfözni is lehet. Egyik 
előadásunk előtt - melynek kifejezetten az ön-
kéntesség volt a témája - kerestem rá, hogy mi-
lyen lehetőségek vannak. Ha valaki szeretne 
szörföt oktatni Argentínában, akkor arra is van 
lehetőség. 
- Az utazás megváltoztatja az embert?
Kitti: Környezettudatosabb lettem, sokkal job-
ban odafigyelek ezekre a dolgokra. Talán már 
közhelynek számít, de sok helyen láttunk ko-
szos tengerpartokat, tele műanyaggal, ezt látni 
eléggé megrázó. Abban is változtam, hogy sok-
kal kevesebb tárgyhoz ragaszkodom, rájöttem, 
hogy nincs szükségem mindenre ahhoz, hogy 
boldog legyek. Nem kell folyamatosan újabb és 
újabb dolgokat venni. Másfél évig egy hátizsá-
kunk volt egy pár darab ruhával, nem nagyon 
vásároltunk újakat. Néhányat elhagytunk vagy 
ki kellett már dobni, de nem volt sok tárgyunk 
és rájöttünk, hogy így is el lehet lenni. 
Milán: Kitti most már nagyon odafigyel a kör-
nyezetvédelemre, saját készítésű mosószert 
használunk például. Néha nem árt belegondol-
ni, hogy mi csak megnyomunk egy gombot, és 
felkapcsolódik a villany, és vannak olyan em-
berek, akik öt kilométert sétálnak azért, hogy 
tiszta vizet ihassanak. A vásárlással kapcsolat-
ban pedig nem is igazán éreztük, hogy kelle-

ne bármit vennünk. Amiben én változtam, az 
a nyitottság. Mindig is nyitott embernek tartot-
tam magam, de a látásmódom nagyon sokat tá-
gult, elfogadóbb lettem. Most viccesen hang-
zik, de úgy utaztunk, hogy nem tudtuk, hogy mi 
lesz. Én, ha elhatároztam valamit a fejemben és 
nem úgy alakult, az eléggé bosszantott mindig 
is. De elengedtem. Nem kell mindig idegesked-
ni, nem kell mindig feszülni a dolgokon. Bru-
neiben, ahol építkeztünk, a helyiek nagyon la-
zán vették az egészet. Az első pár hétben en-
gem idegesített, hogy nem halad az építkezés, 
hogy nem tudjuk csinálni, aztán rájöttem, hogy 
nem kell idegeskedniük, ők itt jól elvannak, ha-
lászgatnak, élik az életüket, nekik nem fontos, 
hogy kettő vagy négy hét alatt épül fel, majd 
felépül valamikor, de legyünk addig boldogok. 
- Lehetne tanulni tőlük. A tizenöt hónap alatt 
volt honvágyatok? Hiányzott a család, a bará-
tok? 
Milán: Ma már mindenhol van internet, így tar-
tottuk a kapcsolatot, egyedül az Everest alaptá-
borban nem volt, ott viszont lehet olyan kártyát 
venni, amivel lehet használni a netet. A kap-
csolattartás mindennapos volt: facebook, what-
sapp, viber. 
- A Közösen világot falni facebook-oldalatokat 
már akkor elindítottátok?
Milán: Az út alatt indítottuk el, de később. 
Szeptemberben indultunk és február környé-
kén hoztuk létre az oldalt, több hónapra vissza-
menőleg írtuk meg a Nepálról szóló cikkeket. 
Honvágyunk pedig akkor volt, amikor betegek 
voltunk, hiszen ez is előfordult sajnos. Ilyen-
kor azért az ember be akar bújni a saját ágyába, 
magára húzni a takarót, nem pedig egy koszos 
hostelben szenvedni. De szerencsére ott vol-
tunk egymásnak és az sokat segített. 
Kitti: Nem hiszem, hogy egyedül ennyit utaz-
tunk volna. Voltak mélypontok, de ezekből ki-
húztuk egymást. Ha ketten utazunk, az sokkal 
könnyebb.
- Honnan jött az oldal neve, illetve mi a célo-
tok vele? 
Kitti: Úgy emlékszem, az én ötletem volt, iga-

zából úgy értettem, hogy faljuk, habzsoljuk az 
életet. Nincs gasztronómiai jelentése, bár sokan 
azt hiszik. 
Milán: Szerencsére egyre több helyre hívnak 
bennünket, jó átadni az élményeket, informá-
ciókat és buzdítani az embereket arra, hogy vi-
lágot lássanak. Eleinte csak a családnak, a szűk 
baráti körnek kezdtük el írni. 
Kitti: Hiszen mindig mindenkinek elmesélni, 
hogy hol jártunk, nem tudtuk ugyanolyan be-
leéléssel. Ezért kezdtünk cikkeket írni, magunk 
miatt is, hogy meglegyenek. Már bánom, hogy 
nem írtunk az elejétől és sok helyet ki is hagy-
tunk, de ha utazunk nincs annyi időnk és ener-
giánk, hogy írjunk. Örülök annak, hogy az ol-
dallal olyan rétegeket értünk el, akiket ez való-
ban érdekel, több mint kétezren követnek ben-
nünket, de ők lelkesek, örülünk, hogy olvassák. 
- Ahol ti jártatok, oda különösen jól jön a segít-
ség, a tanácsok, tippek. 
Milán: Valóban, sokszor nincs sok magyar for-
rás, inkább angol oldalakról lehet összeszed-
ni az információkat. Jó érzés, ha tudunk segí-
teni. Volt egy ismerősünk, aki konkrétan meg-
kért bennünket, hogy tervezzük meg az egyhó-
napos utazását. 
Kitti: Egy lány pedig a mi hatásunkra utazott el 
Kambodzsába, olvasta a cikkeket, másnap pe-
dig vett egy repjegyet.
(folytatjuk)

Fodor Petra

12. � Kaland 2020. július 23.

Az Annapurna alaptáborban. A helyiek vendégszeretők, de nem nyílnak meg azonnal. 

Kitti és Milán tizenöt hónapig voltak úton Ázsiában. 

„Sokkal kevesebb tárgyhoz ragasz-
kodom, rájöttem, hogy nincs szüksé-
gem mindenre ahhoz, hogy boldog le-
gyek. Nem kell folyamatosan újabb és 
újabb dolgokat venni.”

Kőrösi Kitti

„Úgy utaztunk, hogy nem tudtuk, 
hogy mi lesz. Én, ha elhatároztam 
valamit a fejemben és nem úgy ala-
kult, az eléggé bosszantott mindig is. 
De elengedtem. Nem kell mindig ide-
geskedni, nem kell mindig feszülni.”

Márton Milán
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