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Októberben választunk
Október 11-ére tűzte ki az időközi or-
szággyűlési választást a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei 6. számú, tiszaúj-
városi székhelyű választókerületben a 
Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a 
múlt héten, csütörtökön. A választók 
a júliusban motorbalesetben elhunyt 
Koncz Ferenc (Fidesz–KDNP) utódjá-
ról dönthetnek majd. 

Az időközi választás időpontját az or-
szággyűlési egyéni választókerületi vá-
lasztási bizottság javaslata alapján az 
NVB-nek kell kiírnia a mandátum megü-
resedésétől számított 120 napon belül-
re. A választást a kiírást követő 70. és 
90. nap közötti vasárnapra kell kitűzni. 
A kampány augusztus 22-én kezdődik, a 
jelölteket szeptember 4-én 16 óráig lehet 
bejelenteni.
Koncz Ferenc országgyűlési képviselői 
egyéni mandátumát 2018 áprilisában sze-
rezte meg az érvényes szavazatok 49,3 
százalékával. Mögötte Bíró László (Job-
bik) végzett 31,64 százalékkal, a harma-
dik helyet Pap Zsolt (MSZP - Párbeszéd) 
szerezte meg 14,9 százalékkal, az LMP 
színeiben induló Dr. Tarnai Gábor a vok-
sok 2,27 százalékát kapta. A fennmara-
dó 2 százaléknál is kevesebb szavazaton 
15 (többségében kamu) szervezet jelölt-
jei osztoztak.
Mint látható, Koncz Ferenc meggyőző 

fölénnyel nyert, a választókerület tele-
pülései közül csak Tiszaújvárosban szo-
rult a második helyre, Pap Zsolt mögé. 
Ez a fölény azonban minimális előny-
re olvad, ha összeadjuk az ellenzéki 
szavazatokat (49,3 vs 48,81). Ennek a 
„matekozásnak” általában nincs értel-
me, most azonban van realitása, mert az 
ellenzéki pártok bőszen fogadkoznak, 
hogy egy ellenzéki jelöltnek kell kiáll-
nia a Fidesz-KDNP jelöltje ellen. Igaz, 

ezt a 2022-ben esedékes általános vá-
lasztással összefüggésben hangoztatják, 
de akár ez az időközi választás a főpró-
bája is lehet az összefogásnak.
Szeptember 4-éig, a jelöltállítás határ-
idejéig még csaknem egy hónap van hát-
ra, s lapzártánkig egy szervezet sem nyi-
latkozott az ügyben. Annyit tudni csak, 
hogy a 2018-as választáson második Bí-
ró László adott esetben vállalná a jelölt-
séget.

Ismét szúnyogirtás
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2020. augusztus 
6-9. között az időjárás függvényében földi melegködképzé-
ses szúnyogirtást végez Tiszaújváros belterületén, beleértve 
a Tisza-parti városrészt, Tiszaszederkény városrészt és a Ti-
sza-szigetet.
A szúnyogirtás tervezett kezdési ideje: 20.00 óra
A kezelés tervezett befejezési ideje: 24.00 óra

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Légi úton
a vérszívók ellen

Az országos központi szúnyoggyérítési programban légi szú-
nyoggyérítést végeztek városunkban. A katasztrófavédelem 
által koordinált szúnyogirtást napnyugta előtt végezte a ki-
vitelező Szerocor Konzorcium. A légi irtást a Nemzeti Né-
pegészségügyi Központ, figyelembe véve egy esetleges szú-
nyogok okozta betegséghullám megjelenését, július 27-én 
180 napra engedélyezte az országban. 

Kilencven esztendő

A koronavírus-járvány miatt hivatalos személyes köszöntés nem 
volt, de az önkormányzat ajándékát eljuttatták városunk újabb 
90. életévét betöltött lakójának. Szabó Bálint 1930. július 26-án 
látta meg a napvilágot Polgáron, jelenleg az Ezüsthíd Gondozó-
ház és Idősek Otthona lakója. Bálint bácsi július 31-én fia és me-
nye társaságában ülte meg születésnapját.

Újabb okos zebrák a gyalogosokért
Tiszaújváros hetilapja      2020. augusztus 6.      XXXVIII. évfolyam, 32. szám

A „Biztonságos Tiszaújvárosért” program első lépéseként 2018-ban a Lévay úton épített ki okos zebrát az önkormányzat. 
A Penny Market előtti gyalogátkelőhelyet alakították át, úgy, hogy jobban felhívja a figyelmet az úton átkelő gyalogos-
forgalomra. Most újabb két átkelőt „okosítottak”.  A Szent István út - Mátyás király út és az Örösi út - TESCO  (háromágú) 
csomópontokban épült ki intelligens gyalogátkelő rendszer. Cikkünk a 2. oldalon

Októberben ismét az urnák elé járulhatunk, hogy országgyűlési képviselőt vá-
lasszunk.
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Fájó szívvel emlékezek 

Pocsai GyörGy 
halálának 5. évfordulójára.

Molnárné Irénke

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 9-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd augusztus 10-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék 2020. au-
gusztus 11., kedd, 12. 
szerda, 13. csütörtök el-
maradnak! Augusztus 
14-étől a szokott idő-
ben, péntek, szombat 
18.00, vasárnap 11.00-
kor kezdődik a szent-
mise.

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 

Görögkatolikus

Augusztus 6-án ünne-
peljük az Úr színevál-
tozását: 8:00 regge-
li istentisztelet, 17:30 
Szent Liturgia. Pénte-
ken 17:30 paraklisz. 
Szombaton 17:30 es-
ti istentisztelet. Va-
sárnap tartjuk templo-
munk főünnepét: 9:30 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Li-
turgia. Az ünnepi szónok Szabó Roland atya, bekecsi parókus 
lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket.

Református
Istentiszteleti alkalma-
ink:
Tiszaújváros
• 2020. augusztus 9-én, 
vasárnap 11 órától úr-
napi istentiszteletet tar-
tunk.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentisztele-
tünk 2020. augusztus 

9-én, vasárnap 10 órakor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

A „Biztonságos Tiszaújvárosért” prog-
ram első lépéseként 2018-ban a Lévay 
úton épített ki okos zebrát az önkor-
mányzat. A Penny Market előtti gyalo-
gátkelőhelyet alakították át, úgy, hogy 
jobban felhívja a figyelmet az úton át-
kelő gyalogosforgalomra. Most újabb 
két átkelőt „okosítottak”.

 A Szent István út - Mátyás király út és 
az Örösi út - TESCO  (háromágú) csomó-
pontokban épült ki intelligens gyalogát-
kelő rendszer. Tiszaújváros önkormány-
zata 2019-ben sikeresen pályázott a Ti-
szaújváros Jövőéért Alapítvány felhívá-
sára, így az alapítvány összesen 5 millió 
forinttal támogatta e két beruházást. 

Mitől okos a zebra?

Az okos zebra egy olyan közlekedésbiz-
tonsági rendszer, mely az útburkolatban 
elhelyezett aktív LED prizmák segítsé-
gével villogó fénnyel hívja fel az autó-
sok figyelmét a kijelölt gyalogátkelőn ép-
pen áthaladó gyalogosokra, ezáltal haté-
konyan megelőzi, csökkenti az itt bekö-
vetkező baleseteket. A rendszer csak ak-

kor lép működésbe, amikor a zebrán tény-
legesen áthalad a gyalogos. Az út két szé-
lén - az útpadkától megfelelő távolság-
ban - kihelyezett oszlopokon lévő szen-
zorok érzékelik a gyalogosok áthaladását, 
és működésbe hozzák az útburkolatba he-
lyezett LED lámpákat, ezzel megállásra 
figyelmeztetve a gépjárművezetőket. 
A jelzés kizárólag addig tart, ameddig a 
gyalogos áthalad az úttesten. Ehhez azon-
ban szükség van arra, hogy a gyalogos át-
haladjon az úttest mindkét oldalán elhe-
lyezett mozgásérzékelő között. A Penny 
Market előtt meglévő okos zebránál töb-
ben is tapasztalták, hogy bár nincsen gya-
logos a zebrán, és nem is várakozik sen-
ki, hogy át tudjon haladni, mégis villog-
nak a LED fények. Ennek egyszerű az 
oka. Vannak olyan közlekedők, akár gya-
logosok, akár kerékpárosok, akik bár az 
első mozgásérzékelőn áthaladnak, ezért 
jelezni kezdenek a lámpák, viszont a zeb-
rán átérve elkanyarodnak és kikerülik az 
út túloldalán lévő mozgásérzékelőt. Így a 
rendszer nem érzékeli, hogy átért a gya-
logos és tovább villognak a prizmák. Ez 
a közlekedési magatartás bizony megté-
veszti az autósokat, hiszen a rendszer cél-
ja, hogy az adott gyalogátkelőnél a jármű-
vezetők számítsanak rá: ha villog a LED, 

akkor gyalogos kel át az úttesten, és meg 
kell állniuk.  

Hálózati fejlesztés
a Tisza úton 

Hetek óta folyik a munka a Tisza út Sze-
derkényi és Huszár Andor út közötti sza-
kaszán. A félsávos útlezárás miatt közle-
kedési lámpa irányítja az autós forgalmat. 
A munkálatokat a metALCOM Zrt. végzi 
az MVM Net Zrt. megbízásából. A kivi-
telező cég optikai kábeleket húz ki a tel-
jes útszakaszon, így fejlesztve a hálózati 
hozzáférést, gyorsabb, korszerűbb inter-
netkapcsolatot biztosítva ezzel az intéz-
ményeknek. A tiszaújvárosi önkormány-
zat az adott közterületen bontási enge-
délyt adott ki a kivitelezést végző cégnek 
május 25 és július 31-e közötti időszak-
ban. Mivel a munkálatok nem fejeződtek 
be így az önkormányzat újabb bontási en-
gedélyt adott ki az augusztus 1-augusz-
tus 19. közötti időszakra. Az optikai ká-
belek lefektetése után a felbontott járdát 
a munkálatokat végző cég teljes egészé-
ben helyreállítja.  

ema

Újabb okos zebrák a gyalogosokért

Alkalom
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik augusz-

tusi 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. augusztus 6.

Okos zebra segíti a gyalogosokat a Szent István út és Mátyás király út kereszte-
ződésében.

Közlekedési lámpa irányítja a forgal-
mat a Tisza úton.



Koronavírus: még nem dőlhetünk hátra
A hivatalos tájékoztatás szerint Tiszaújvá-
rosban továbbra sincs koronavírussal fertő-
zött beteg, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
az egészségügyi, higiéniai ajánlásokat, sza-
bályokat most már nem kell betartani. A ví-
rus jelen van az életünkben és várhatóan ez 
így is marad. Az aktualitásokról Pap Zsolt-
tal, városunk egészségügyben dolgozó alpol-
gármesterével beszélgettünk. 

- Megjelent-e a vírus városunkban, kell-e tarta-
nunk a jelenlététől? 
- Nem kaptunk hivatalos értesítést arról, hogy 
lett volna koronavírusos fertőzött. A poliol be-
ruházáson biztosan nincs, hiszen szigorú sza-
bályok vannak, van egy eljárásrend, folyamato-
san felhívják a figyelmet a higiéniés szabályok-
ra, a kézfertőtlenítés, a távolságtartás fontossá-
gára, mindent megtesznek azért, hogy ne ala-
kuljon ki fertőzés. 
- Érkeznek-e külföldi munkavállalók a város-
ba? 
- Folyamatosan érkeznek, ezt mindannyian ta-
pasztalhatjuk, sokan jönnek Olaszországból, 
Romániából, de fontos megjegyeznem, hogy a 
kormány által hozott szabályokat maximálisan 
betartva érkeznek ezek a munkavállalók. Fo-
lyamatosan kapcsolatban vagyunk a népegész-
ségügyi hivatallal és kapjuk a hivatalos tájé-
koztatásokat az aktualitásokról. Ha bármi tör-
ténne, azonnal tájékoztatnánk a város lakossá-
gát, hiszen ez a mi érdekünk is. 
- Mi a helyzet a külföldön nyaralókkal, utazást 
tervezőkkel, hazaérkezőkkel? 
- Fontos, hogy tájékozódjanak a koronavirus.
gov.hu oldalon, mielőtt kiutaznak. Kísérjék fi-

gyelemmel a változásokat, tájékozódjanak, 
hogy milyen feltételekkel lehet kiutazni. Kü-
lönböző zónák vannak, sárga, piros és zöld - a 
fertőzöttek számától függően vannak az orszá-
gok besorolva. Ezek viszont egyik napról a má-
sikra megváltozhatnak. 
- Hogy látja, alpolgármester úr, lesz-e második 
hullám, készülni kell-e újabb korlátozásokra? 
- Magam is figyelemmel kísérem az országos 
helyzetet, a környékbeli országok helyzetét és 
azt is, hogy a világban hogy áll a koronavírus. 
Most azt látom, hogy sok országban megug-
rott a fertőzöttek száma, Romániában, Ukraj-
nában például. Hallgatva a szakemberek nyilat-
kozatait, úgy tűnik, lesz második hullám. Nyil-
ván folyamatosan figyelemmel kísérjük a fejle-
ményeket, és mindent megteszünk azért, hogy 
Tiszaújvárosban ne alakuljon ki ilyen helyzet. 
Ezért különösen fontos a szabályok betartása: a 
maszkviselés, a távolság betartása, az alapos és 
gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés. 
- Olyan hírek is voltak még tavasszal, hogy a 
nyár „eltünteti” a koronavírust. 
- Nem múlt el, nem tűnt el a vírus, a nyár sem 
változtatta meg. Nagyon sok vírusra jellem-
ző, hogy nyáron megszűnik, vannak persze 
olyanok is, melyek nyáron szaporodnak el. Én 
azoknak a szakembereknek a véleményére ha-
gyatkozom, akik azt mondják, hogy a végle-
ges megoldást a vakcina jelenti majd. Látszik, 
hogy előrehaladott kutatások vannak, talán 5 
vagy 6 olyan vakcina van, ami hatásos lehet, 
ezek tesztelése már embereken is elindult. Én 
mindenkit óvatosságra intek, és arra, hogy tart-
suk be a szabályokat, hiszen a célunk közös: a 
fertőzés megakadályozása. Eddig zárt terekben 
jelent meg a vírus, idősotthonokban, kórházak-
ban, most pedig már nyitott közösségekben is, 
így Mezőkövesden a tankerületi értekezleten, 
legutóbb Sopronban egy családi rendezvényen. 
- Ezek szerint még nem dőlhetünk hátra. 
- Megoszlanak a vélemények, hogy ez valós 
dolog-e egyáltalán, vagy politikai, gazdasági 
érdekek mozognak a háttérben. Én találkoztam 
olyanokkal, akik átestek a koronavírus-fertő-
zésen és nem volt megnyugtató, amit elmond-
tak. Ez nem egy egyszerű vírusfertőzés, ami-
ből néhány nap alatt kigyógyul az ember, ha-
nem komoly fizikai fájdalmakkal jár. A hölgy, 
akivel beszéltem, két hétig az ágyból sem tu-
dott felkelni, a férje - aki könnyebben vészelte 
át - etette. Ők Tirolban dolgoztak, ott kapták el 
a fertőzést. A vírus tehát létezik, még ha sokan 
kételkednek is benne. 
- Mindenki beteg lesz, aki elkapja? 
- Nem, és pontosan az a probléma vele, hogy 
vannak olyan vírushordozók, akik tünetmen-
tesek, nem betegszenek meg, ezért is fontos a 
tesztelés. Ha valaki megfertőződik, de nincse-
nek tünetei, úgy terjesztheti, hogy nem tud ró-
la. Van, akinél enyhébb lefolyással jár, de van, 
aki nagyon kellemetlen tüneteket tapasztal. 
Ezek közül a vezető tünet a magas láz, a szag-
lás és ízérzékelés elvesztése, komolyan kell te-
hát venni. 

Fodor Petra

Információk, teendők

A koronavírussal kapcsolatban a koronavirus.gov.hu, illetve az nnk.gov.hu honlapon tájéko-
zódhatnak. 
Az aktuális eljárásrendről a 06-80-277-455, illetve a 06-80-277-456-os telefonszámokon tájé-
kozódhat a lakosság. 
Az augusztus 1-jétől érvényes beutazási szabályokat mellékelt táblázatunkban láthatják, az uta-
záshoz kötött mintavételhez 
Tiszaújvárosban két helyszínt kereshetnek fel, mindkét esetben az Affidea Magyarország Kft. 
végzi a mintavételt, időpontot a vallalategeszsegugy@affidea.hu e-mail címen lehet egyeztet-
ni, a rendelési idő naponta 8 és 10 óra között van. 
A helyszínek: MOL Tiszaújváros, Gyár utca 1. és a Jabil telephelye (Huszár Andor út 1.).

Az év elején kialakult járványügyi helyzet hónapok óta hatással van az életünk szinte minden 
területére. Bár mára már sok központi korlátozó intézkedés enyhült, mégsem térhettünk visz-
sza a megszokott kerékvágásba, amely a nyári terveinket is jelentősen befolyásolta. A Tiszaúj-
városi Triatlon Nagyhét és Triatlon Világkupa szervezőbizottsága augusztus beköszöntével ju-
tott el arra a pontra, amikor már nem halaszthatja tovább a végső döntést a rendezvény megtar-
tásával kapcsolatban.
Az elmúlt hónapokban szüntelenül figyelemmel kísértük a járványügyi helyzet alakulását, va-
lamint az idevonatkozó központi intézkedéseket és jogszabályokat. Folyamatos volt az egyez-
tetés a Tiszaújvárosi Triatlon Klub, Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Nemzetkö-
zi és a Magyar Triatlon Szövetség között, hiszen szerettünk volna felelősségteljes döntést hozni. 
Minden körülményt és szempontot figyelembe véve mára azt a közös álláspontot alakítottuk ki, 
hogy a jelenlegi helyzetben nem tudjuk felelősen vállalni a rendezvény bármely formában tör-
ténő megtartását.
Döntésünket számos tényező befolyásolta: figyelembe kellett vennünk, hogy - bár a járvány el-
ső hulláma lezajlott - a vírus még mindig jelen van, ezért fennállhat a fertőzés veszélye. Meglá-
tásunk szerint több szempontból is problémába ütközhet a külföldi versenyzők Magyarországra 
történő beutazása, így nem tudjuk garantálni egyes élsportolók részvételét a világkupán. Szintén 
nem látjuk egyértelműnek, hogy milyen módon és milyen jogszabályokat figyelembe véve tud-
nánk korlátozni a nézők létszámát.
Nehéz döntés volt ez mindannyiunknak, hiszen városunk a sportág egyik fellegvára, a szerve-

zőbizottság valamennyi tagja szívügyének tekinti a rendezvényt. A Triatlon Nagyhét és Triatlon 
Világkupa több mint két évtizedes története azonban megerősített bennünket abban, hogy egy 
ilyen jelentőséggel és múlttal bíró eseményt csak stabil és biztonságos körülmények között lehet 
megtartani, ez mindannyiunk közös érdeke. Számunkra elsődleges szempont a helyi lakosság, a 
sportszerető közönség egészségének védelme.
Természetesen érezzük, hogy a város és a régió lakosságának, a több tízezer látogatónak hiá-
nyozni fog a rendezvény által nyújtott sport- és kulturális programkínálat, ezért a Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub - az aktuális rendelkezések betartása mellett - tömegsport rendezvények megtartá-
sát tervezi az ősz folyamán, lehetőséget biztosítva ezzel a sportszerető közönségnek. Várhatóan 
szeptemberben pótolhatók a hagyományos Tisza Triatlon egyéni versenyei is, szigorúan figye-
lembe véve az éppen aktuális előírásokat.
Kényszerű döntésünkkel most egy több évtizedes hagyomány szakad meg. Őszintén sajnáljuk, 
hogy idén nélkülöznünk kell a Triatlon Nagyhetet és a Triatlon Világkupát, de bízunk benne, 
hogy 2021-ben a megszokott színvonalon folytathatjuk a sikersorozatot, erre biztat minket a 
Nemzetközi Triatlon Szövetség elnöke is.
 

Lehmann Tibor, főrendező
Dr. Fülöp György, a szervezőbizottság társelnöke

Márkus Balázs, a szervezőbizottság társelnöke
Márkus Gergely, a Nemzetközi Triatlon Szövetség sportigazgatója

Nem lesz nagyhét, nem lesz világkupa
A Tiszaújvárosi Triatlon Nagyhét és Triatlon Világkupa szervezőbizottságának közleménye
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„Találkoztam olyanokkal, akik átes-
tek a koronavírus-fertőzésen és nem 
volt megnyugtató, amit elmondtak.”

Pap Zsolt



Féltve őrzött kincsek a Dobozszínházban
Vannak gyerekek, akiket bántalmaznak a fel-
nőttek. Vannak, akik félelemben, megalázta-
tásban élnek, vannak, akiket elhanyagolnak, 
vannak, akik minden nap elszenvedői a pofo-
noknak, vannak, akik éheznek és vannak, aki-
ket a lelki terror aláz. Sok ilyen gyerek van. 
Még szívszorítóbb, ha ezek a gyerekek értelmi 
fogyatékosak, s nehezen értik, de mélyen érzik 
ezt a világot. A történetem róluk szól. 

Hallottak már a girincsi lakásotthonokról? 
Két családi ház a falu közepén, benne a gye-
rekek, akikről fentebb meséltem. Nyolcan, ki-
lencen egy családként élnek fiúk, lányok, ab-
ban a szerető közegben, ahová „kiemelte” őket 
a gyermekvédelmi rendszer. Van ágyuk, van 
szobájuk, vannak gondozóik, gyógypedagógu-
saik, nevelőik, s van új életük. Tanulnak, sze-
retnek, játszanak, színjátszanak. A lakásott-
hon egyik gyógy- és drámapedagógusa Viseg-
rádi Dóra nemcsak fejleszti, tanítja és gondoz-
za őket, színházat is játszik velük. Igazi szín-
házat. Történetet írt az életről, megkoreografál-
ta, zeneszerzője, dramaturgja, rendezője lett sa-
ját játékuknak, az Életjátéknak. Aztán az élet is 
úgy hozta, hogy ezek a gyerekek belesodródja-
nak abba az életbe, abba a nagyba, ami nekünk 
bármikor nyitva áll. Nemrégiben színpadra lép-
hettek. Igazira. A Miskolci Egyetemére, a Mű-
vészetek Háza deszkáira és a fővárosi Nemze-
ti Színház színpadára. Igazi közönség elé, telt-
ház elé, lámpák százainak fényébe, oda, ahol 
tegnapelőtt még Bánsági Ildikó, Rátóti Zol-
tán, vagy Bodrogi Gyula játszott a közönség-
nek. A teátrum most rájuk figyelt, rájuk, a ne-
héz sorból érkező, középsúlyos értelmi fogya-
tékos girincsi gyerekekre, akiknek az élet bi-
zony nem mindig játék. Visegrádi Dórával be-
szélgettem a gyerekekről és a színjátszásról.
- Mióta játszotok színházasdit a gyerekekkel? 
- A mai formájában a csoport 2016 őszétől mű-
ködik, azzal a céllal, hogy a girincsi Különle-
ges Lakásotthonban élő, értelmileg akadályo-
zott gyermekek és fiatalok személyiségfejlesz-
tése a művészettel nevelés keretében, a drá-
mapedagógiai tevékenységek eszköz-és mód-
szertárával megvalósuljon. Mindemellett fon-
tos szempont, hogy a társadalmi integrációjukat 
segítve bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk 
a gyerekeknek. Minden évben a karácsonyi ün-
nepségre készülünk saját, vagy klasszikus da-
rab feldolgozásával, mozgásszínházi előadáso-
kat készítünk. A felkészülési folyamat a teljes 
őszi időszakot felöleli, hiszen a színpadra állí-
tás mellett a díszletek, jelmezek elkészítése is 
közös munkával valósul meg. 2018-ban a Mis-
kolci Egyetem Rockwell Klubjában léptünk fel 
egy projektnyitó rendezvényen, 2019 február-
jában a Művészetek Házában Miskolcon, a ne-
velőszülői hálózatot népszerűsítő roadshow ke-
retében, idén januárjában pedig a nagy teátrum-
ban, a Budapesti Nemzeti Színházban.
- Hogy kerülnek a girincsi sérült gyerekek Bu-
dapestre, a Nemzeti Színházba?
- Öt éve fut az országban a Pajtaszínházi prog-
ram, melyben minden megyéből egy-egy amatőr 
színjátszó csoport vesz részt, erre jelentkeztünk 
mi is Borsodból. A látni és láttatni elvét szem 
előtt tartva jelentkezésünket egyrészt az moti-
válta, hogy a sajátosan szegregált világból a gye-
rekeknek így lehetősége nyílik a körülöttük lévő 
világ minél szélesebb körű megismerésére, ta-
pasztalatok gyűjtésére. Másrészt nagyon fontos, 
hogy megmutathatjuk, mennyire értékes, nyi-
tott, érzékeny gyermekek. Hálás vagyok a Nem-

zeti Művelődési Intézet munkatársának, Mátyás 
Edinának, hogy hitt bennem és a gyerekekben, 
és bennünket választott arra a nemes feladatra, 
hogy megyénket képviseljük.
- Életjáték, ez a darabotok címe, egy emberöltő-
ből mi fér bele 40 percbe és 40 négyzetméterre? 
- Az Életjáték kiragadott életpillanatokkal mu-
tatja be magát az életet. Olyan témát választok 
mindig, amiről van tapasztalatuk, hiszen arra 
építve sokkal könnyebben lehet hitelessé tenni 
az előadást. Fontos, hogy amit a színpadra te-
szünk, annak legyen mondanivalója.
- Milyen értékelést kaptatok a szakmától és a 
közönségtől Budapesten?
- A 120 férőhelyes Kaszás Attila teremben ját-
szottunk.. Teltház előtt léptünk színpadra, meg-
tisztelő és felemelő volt az álló taps előadásunk 
végén. Az emléklapra írták rá a szakmai érté-
kelést, melyen többek között olvasható, hogy 
„a gyerekek hatalmas fegyelemmel és koncent-
rációval játszották végig a lélekemelő előadást, 
megjelenítve az élet különböző állomásait, fá-
zisait. Olykor megnevettető, olykor rendkívül 
drámai jeleneteket láthattunk, s a produkció vé-
gére nem maradt néző, akire ne lett volna vala-
milyen hatással a fellépésük. Felejthetetlen él-
ményt nyújtottak nekünk.” 
- Kié ez a darab?
- Saját ötlet. A szerelem jelenetével induló 
előadás végigvezeti a nézőt a családdá válás, 
a kisgyermekkor, kamaszkor szépséges és oly-
kor nehéz időszakán keresztül a felnőttkor foj-
togató mókuskerekéig, az elengedés tanulásá-
nak, az időskor mélységeinek, csendességének 
ábrázolásán át a szomorú, de elkerülhetetlen el-
múlásig. A darab érdekessége, - ahogy koráb-
ban már említettem - hogy a gyerekek nem be-
szélnek benne, mozgásszínházként működünk.
- Mégis nagyon beszédes az előadás, tele érzel-
mekkel, ütős, erős jelenetekkel. 
- Igen. A történet váza megvolt a fejemben, 
mely a közös munka során alakult, rétegződött, 
finomodott folyamatosan. Vannak vízióim, el-
képzeléseim, de ha azt látom, hogy a gyerekek-
nek sokkal kifejezőbb mozdulataik vannak, ak-
kor én azt szeretem beilleszteni. Ez egy inspi-
ráló alkotói folyamat velük és a kollégáimmal, 
akik végig ott vannak a színpadon segítőként és 
egyben szereplőként. 
- Értelmileg akadályozott gyerekekről beszé-
lünk, milyen szinten sérültek?
- Középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek, 
akiknek a kognitív funkciók sérülése miatt ne-
hezített az ismeretszerzés, tevékenységük leg-
fontosabb eleme a játék, az értelmes, örömszer-
ző játéktevékenység, ezt figyelembe véve min-
dennemű tanulási folyamat játékos szituációkba 
ágyazva történik. A dobozszínházi munka során 
olyan pozitívumokra tudok támaszkodni, mint a 
gyermekek nagy mozgásigénye, jó utánzókész-
sége és a tevékenységük érzelemvezéreltsége. 
Hatalmas alázattal, kitartással dolgoznak.
- Nem csak érzik, értik is?
A nagyobbak mélyebben, a kicsiknek ez inkább 
játék. A történetváz megismerése után helyzet-
gyakorlatokkal, drámapedagógiai tevékenysé-
gekkel igyekeztem annak mondanivalóját meg-
értetni a gyerekekkel. Az előkészítő szakasz 
hosszabb és kidolgozottabb volt, mint koráb-
ban, a nagyobbakkal sokat beszélgettünk a kü-
lönböző élethelyzetekről, korszakokról, saját 
élményeikről. A kérdésre válaszolva, igen az 
Életjátékot érzik és értik is. 
- Ezek a nagyon fontos érzelmek mennyire van-
nak jelen a család nélkül felnövő gyermekek 
életében?

A szerelem mindenképpen, hiszen ez most is 
egy központi téma a nagyok körében. Minden-
kinek tetszik valaki, vagy együtt jár egy osz-
tálytársával, és valamilyen szinten a család is 
jelen van, mert jó néhány gyerekünknek van ál-
landó kapcsolattartása a szülőkkel vagy a test-
vérekkel. A mi gyermekeink halmozottan hát-
rányos helyzetűek, mert az értelmi sérültség 
mellé család nélküli lét is társul. 
- Mit ad a sérült gyerekeknek ez sok „érintés”, 
az érzelmek, a fények, a zene, a színház, a kö-
zönség? 
Az előadásig vezető út az, ami ennek az értékét 
adja leginkább, a közösségformálás, hogy iga-
zán egy nagycsaládként működünk. Türelmet, 
a másikra való odafigyelést, érzelmek megmu-
tatásának képességét, térben való tájékozottsá-
got, kifejező, nonverbális kommunikációt, ön-
ismeretet, kitartást, problémamegoldást tanul-
nak a gyerekek. Az önismeret fejlesztése hoz-
zájárul a gyermekek képességeinek megfelelő 
önmegvalósítás folyamatához. A közönség sze-
retete és figyelme pedig az önbecsülésük szem-
pontjából bír felbecsülhetetlen értékkel.
- Vajon tudják ők, hogy milyen nagy ajándékot 
kapnak tőletek nevelőktől, pedagógusoktól? 
- Annyira nem érzik ennek a súlyát, inkább azt, 
hogy utazunk, kirándulunk. Mindegy, hogy 
Nemzeti Színház vagy falusi kisszínpad, ők 
ugyanolyan szívvel és lélekkel készülnek mind-
egyikre. Annak az öröme csillan a szemeikben, 
hogy együtt vagyunk, és valamit közösen létre-
hozunk. Nekünk felnőtteknek volt igazi ajándék 
az elmúlt időszak. A közös cél, a nagyon finom 
húrokat pengető alkotói folyamat egy nagyon 
erős csapatjátékot hozott létre, ennek a hozadé-
ka a mindennapi munkánkban is megmutatko-

zik. Az erős csapatjáték pedig nem működhet-
ne az emberi és szakmai szempontból is hiteles 
szakmai vezetőnk, Kovács Enikő nélkül. 
- Miért pont Dobozszínház lett a nevetek? 
- Nagyon egyszerűen azért, mert a díszletekhez 
hatalmas kartondobozokat használtunk, így ké-
zenfekvő volt a névválasztás. Később elgondol-
kodtam, hogy nagyon is találó az elnevezés ,hi-
szen a dobozba beletesszük az emlékeinket, a 
féltve őrzött kincseinket, mindent, ami hozzánk 
tartozik. Úgy, ahogyan a gyerek életébe, min-
dennapjaiba „pakolunk” élményeket, hogy őriz-
ni tudják akkor  is, ha már elengedjük a kezüket.
- A ti dobozotokban mi minden van?
- A lakásotthon dobozában?
- Igen. A felnőttek és a színjátszó gyerekek kö-
zös dobozában.
- Szerintem egymásra figyelés van, érzelmi biz-
tonság, szeretet és tisztelet, nevetés, jókedv, já-
ték, zene, művészet, érzékenység, vigasztalás, 
odaadás.
- Ha tehetnél még bármit ebbe a dobozba, mi 
lenne az?
- Még több élményt, mert nyilván minden hely-
zet más és más tapasztalatszerzést jelent a gye-
rekeknek. Élményeket még nagyon sokat sze-
retnék, dobozszínházi előadásokat, visszacsa-
tolásokat arról, hogy jó úton járunk. Mit tennék 
még bele? Egyszerűen azt, hogy a gyerekeinket 
minél több helyen, szélesebb körben ismerjék 
meg, lássák meg értékeiket, önzetlen és őszinte 
emberi mivoltukat. 
- Van óvodáskorú gyereketek és tinédzserek is. 
Korábban mondtad, hogy 23 éves korukig ma-
radhatnak a lakásotthonokban. Mi lesz a gye-
rekekkel utána? 
- Felnőtt intézményekbe kerülnek Putnokra, 
Edelénybe, Sárospatakra. Azt, hogy hová, az az 
értelmi képességtől is függ, hogy mennyire tud 

a későbbiekben tevékenykedni, dolgozni. 
- Ők az első csapat, akiket útnak fogtok enged-
ni, ha betöltik a 23-at? 
- Nem csapatot engedünk útnak, hanem mindig 
egy-egy gyereket. A lakásotthonból és a Do-
bozszínházunkból már búcsúztattunk el több 
gyereket. Ez mindig fájdalmas.
- Tudtok róluk, hogy mi van velük?
- Folyamatos a kapcsolattartás velük. Minde-
gyik gyerek sorsáról tudunk, hogyan alakul és 
hogyan érzi magát. Sok visszajáró gyerek van 
Putnokról, akik önállóan közlekedhetnek. Évek 
óta bizonyos időközönként meglátogatnak ben-
nünket. Tulajdonképpen a gyökereket mi je-
lentjük nekik. 
- Intézetben élik le az életüket ezek a gyerekek 

vagy előfordul, hogy sikerül családot alapíta-
niuk?
- A gyerekeink jelentős része viszontagságos 
utakon érkezik hozzánk. Két esetben fordult 
elő, hogy családba visszakerült tőlünk a gyer-
mek. Igazából ők egész életükben felügyelet-
re, gondoskodásra szorulnak, önálló életet nem 
igazán tudnak élni. 
- A Dobozszínház miből működik, miből tartjá-
tok fenn, hiszen a díszletek, a jelmezek, a kellé-
kek mind pénzbe kerülnek, szóval a tehetségen 
kívül semmit sem adnak ingyen.
- Van egy alapítványunk, „Otthonra lelt angya-
lok”, a facebookon is fent vagyunk a Girincsi 
különleges lakásotthonok profil mögött, akit ér-
dekel, ott megtalál bennünket. Az alapítványun-
kat azért hoztuk létre, hogy a gyerekek életkö-
rülményeit javítsuk, kirándulásokat, táborokat 
tudjunk szervezni, a tárgyi és terápiás, illetve a 
dobozszínházi lehetőségeket tudjuk szélesíteni.
-Én láttam az Életjátékok című előadásotokat, 
megmondom őszintén, tanítani kellene, de ha 
azt nem is, látni mindenképpen kéne minden-
kinek, kicsinek és nagynak is. Van már meghí-
vásotok valahová? 
- A Magyar Speciális Művészeti Műhely Játsz-
va látszom integrált színházi fesztiváljára jelent-
keztünk Egerbe, a márciusi fellépésünk a koro-
navírus-helyzet miatt elmaradt, őszre tervezik a 
szervezők a pótlását. Régi álmom volt, hogy eb-
be az országos vérkeringésbe bekerüljünk, mert 
ez nem csak egy fesztivált jelent a színjátszó 
csoportunknak, hanem képzőművészeti és drá-
matáborokat, szakmai továbbképzéseket, ismer-
kedést másokkal, fejlődést, szétnézést a világ-
ban. Látni és láttatni.
Otthonra lelt angyalok alapítvány: 11734114-
25873298

berta 
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Visegrádi Dóra és a színdarab legfiatalabb 
szereplője Robika.  

 Színpadon a házasság jelenete az Életjátékból.

 A színfalak mögött a Dobozszínház gyerekcsapata.



Döcögve ugyan, de elindult az idei nyári sze-
zon. Valahogy az időjárás is nehezen kapott 
lábra, sokáig nem volt igazán nyári meleg. 
Az emberek is óvatosabbak, körültekintőb-
bek, meggondoltabbak, már ami a nyaralást 
illeti. A legtöbben itthon keresnek pihenés-
re alkalmas helyet,  vagy olyan országot vá-
lasztanak, ami zöld jelzést kapott, azaz nem 
jelent veszélyt a koronavírus szempontjából. 

Az ex városi
a városban nyaral    

Istvánnal - nevezzük így, mert nem kérdez-
tük meg egymás nevét, csak kérdezgettük egy-
mást - a termálfürdő hátsó medencéjében futot-
tam össze. Azaz, hogy ültem, hiszen fél órán 
át bugyborékolt alattunk a víz, s míg tagjain-
kat kellemesen végigmasszírozta, addig szóba 
elegyedtünk. 
- Milyen jó itt. Régóta van ez a hátsó termálme-
dence? - kérdezte, aztán gyorsan visszaszámol-
tam, körülbelül 10 évre saccoltam. - Pfúú, ré-
gen voltunk itt, pedig a kilencvenes évek végén 
itt voltam a beruházásnál, mi csináltuk. Emlék-
szem, senki nem hitte el az átadás előtti utolsó 
három napban, hogy kész lesz akkorra, amikor-
ra tervezték, de a nyitás napjára minden a he-
lyére került - meséli.
Nagyjából egy korosztály vagyunk, így együtt 
nosztalgiázunk a régi strandok emlékeivel is, 
aztán István szomorúan konstatálja, hogy el-
költöztek Miskolcra, már nagyon régen. 
- Milyen jó kis város pedig ez, még most is. Na-
gyon szerettem itt lakni. A fürdő is nagyon tet-
szik, sőt mióta nem láttam, még klasszabb. Em-
lékszem, anno még csak egy, vagy két csúszda 

volt, és milyen nagy terek vannak. Szép tisz-
ta a város, mindig is az volt. Rendezett. Mások 
is példát vehetnének róla. Nekünk most nagy-
jából ennyi a nyaralás, egy-egy napot kirán-
dulunk, strandolunk. Messzebbre, hosszabbat 
nem tervezünk idén. 

Kevesebb a vendég 

Körülbelül száz vendég nyaral most a Termál 
Kempingben, töredéke az ilyenkor megszokott 
létszámnak. Tavaly ilyenkor, nyár közepén, 
amikor itt jártunk több mint 300-an pihentek a 
bérelt kis házakban, sátrakban. Az apartmanhá-
zak telt házzal működnek most is. Mindegyik-
nek van lakója folyamatosan, és sátrak, lakó-
kocsik is le-letelepedtek. A kempingben sétál-
va egyetlen egy magyar rendszámú autót fe-
deztünk fel, az összes többi külföldi, zömében 
lengyel és szlovák.
Szombat délután nem túl nagy a nyüzsgés a sát-
rak között. Egy háromtagú lengyel családhoz 
csatlakoztunk egy rövid időre, akik éppen va-
csorát főztek a nyitott konyhában. 
- Nagyon szeretünk ide járni - kezdi Tomasz 
Krysztynski. - Már nem először vagyunk itt. 
Kezdetben azért jöttünk Tiszaújvárosba, mert a 
rokonaink itt nyaraltak és ők ajánlották nekünk. 
Annyira megtetszett, hogy azóta minden nyá-
ron eltöltünk itt legalább egy hetet. Ennek már, 
ha jól számolom, nyolc éve.
- Miért tértek vissza évről-évre?
- Egyrészt nincs messze.  Lengyelország déli 
részéről jöttünk, egy 3500 fős kis faluból, Ry-
manówból. Autóval öt óra az út. A másik fontos 
szempont, amiért ezt a várost választjuk, a fe-
dett gyógyvizes medencék. A szüleim nagyon 
szeretik, mert ha rossz az idő, akkor sem kell a 
sátorban gubbasztanunk, akkor is tudunk fürde-
ni. Ez nagyon jó.
- Ennyi év alatt gondolom, megismerkedtetek a 
városunkkal is.
- Igen, természetesen volt már, amikor sétál-
tunk egyet a városban, de nem ez a jellemző. 
Szép kis város, sok a park, a zöld terület, na-
gyon barátságos, de mi inkább csak strandol-
ni jövünk, fürdés után jobban szeretek olvasni, 
mint csavarogni. Persze a boltokba elmegyünk 
bevásárolni, de az ugyanaz, mint nálunk, Tes-
co, Lidl.
- Jártatok már máshol is Magyarországon?
- Persze. Voltunk már Sárospatakon, megnéz-
tük Kisvárdát. Ezek a városok közel vannak a 
határhoz,  de az utóbbi években már csak ide, 
Tiszaújvárosba jövünk. 
Továbbsétálva jókedvű családra lettünk figyel-
mesek. Szemlátomást készültek valamerre.
- Sétálunk egyet a városban, meg eszünk egy 
fagyit - mondta Jarek, a családfő, közben pedig 
próbálta összeterelni négytagú családját. Szin-
tén Lengyelországból érkeztek. - Elég messzi-

ről jöttünk, Gdanszkból, Lengyelország észa-
ki területéről. Közel tizenhárom órát utaztunk.
- Most először jártok itt nálunk?
- Nem, tavaly voltunk először - meséli az apa. 
-  Akkor úgy terveztük, hogy két-három napot 
maradunk, de annyira megtetszett, hogy tizenöt 
napig nyaraltunk itt. Mi voltunk itt a a leghosz-
szabb ideig. Mellettünk jöttek, mentek az em-
berek, változtak az arcok, az autók és a sátrak, 
mi maradtunk.
- Mi fogott meg benneteket ennyire?
- Minden megvan, ami a jó nyaraláshoz kell. Jó 
az időjárás, kellemes a strand, kedvesek az em-
berek, finomak az ételek, nagyszerűek a borok.
- Hol kóstoltatok borokat?
- El szoktunk menni Tokajba muskotályos bo-
rért, de megnéztük Debrecent, Miskolcot és 
voltunk Egerben is. Még egy várost is meg-
néztünk, aminek a nevét nagyon nehéz kiejte-
ni. Talán Nyíregyháza?  

Nyaraló helyett 
vendégmunkás  

A Tisza Panzió és Apartmanház nyaralóvendé-
gei is kevesebben vannak, mint tavaly ilyenkor. 
- Körülbelül 60 százalékkal esett vissza a nya-
ralóvendég forgalmunk - nyilatkozta Kovács 
Dénes a Tisza Panzió ás Apartman tulajdono-
sa. - Ami viszont átsegít minket ezen a nehéz 
időszakon, az a MOL beruházás. A hétközna-
pokon a vendégmunkásokkal telt házunk van, 
ezért ezen a nyáron csakis hétvégére tudunk fo-
gadni pihenni, nyaralni vágyókat. Ha nem len-
nének itt a gyárépítő munkások, bizony nagy 
bajban lennénk.
- A hétvégére érkező vendégek magyarok vagy 
inkább külföldiek?
- Nagyon ritkán parkol le a ház elé magyar 
rendszámú autó. Mondhatom, hogy szinte száz 
százalékban külföldiek. Lengyelek és szlová-
kok teszik ki a vendégkör nagy részét, és ők is 
évek óta visszajárnak hozzánk. Nagyon szere-
tik a strandot a vendégek, nagy vonzereje van, 
szinte kivétel nélkül emiatt jönnek a városunk-
ba. Most azonban nem mernek útnak indulni, 
ennek köszönhető a forgalom visszaesése. 

- Volt olyan, hogy vissza kellett utasítani szál-
lásfoglalást, mert veszélyes, úgynevezett piros 
zónából jöttek volna?
- Igen, Ukrajnából szerettek volna jönni nya-
ralni, de ezt vissza kellett utasítanunk, sajnos. 
Most erre is oda kell figyelnünk. Ez az egy 
megkeresés érkezett, nem igazán jellemző, 
hogy sárga vagy piros országból útnak indulná-
nak az emberek. 
- Aki az idegenforgalommal foglalkozik, van 
ideje pihenni, kikapcsolódni ilyenkor nyáron, 
vagy inkább szezon végére tervez?
- Mindenki szeretné nyáron kivenni a szabad-
ságát, így természetesen én is. Nem könnyű 
összehozni, de némi logisztika és szervezés 
után nekem is sikerül. A külföldi utakat egyelő-
re jegeltük, nem utazunk határon túlra, kifeje-
zetten belföldi nyaralóhelyet kerestünk. Ahogy 
az ismerősökkel beszélgetek, mindenki hason-
lóképpen gondolkodik, ami látszik is a népsze-
rű hazai szálláshelyeken. Nagyon nehéz szál-
lást találni, mert próbálja mindenki itthon kipi-
henni magát. 

ema - berta

Hurrá, nálunk nyaralnak!

Átmeneti nyár
A legkedvesebb évszakom a nyár, és tudom, hogy ezzel egyáltalán nem vagyok egyedül. Nap-
fény, meleg, zamatos gyümölcsök, és az a végtelen szabadságérzés, amit a hosszú, világos nap-
palok, és alkalomadtán a vízpart adnak. A pandémiával terhelt tavaszt követően különösen 
vágytam rá, - gondolom ezzel sem vagyok egyedül - hogy egy fergeteges, forró, napsütötte sza-
bad nyár köszöntsön be, és ugyanazt érezhessem, mint mindig ebben az évszakban.
Nos, így augusztusban a meleg és a napfény végre megérkezni látszik, de eddig bizony nélkü-
löznünk kellett. Volt egy hűvös, esős júniusunk, (amiért mondjuk a Medárdok mélyen ma-
gukba nézhetnének!) de legalább volt zamatos görög eprünk, amit meg is tudtunk fizetni, és 
élénkpiros magyar is, amit sajnos aranyáron mértek.  Júniust az egy fokkal szárazabb júli-
us követte, a nyárérzésem viszont még akkor sem köszöntött be, ellenben lett édes, lédús ma-
rokkói, majd olasz dinnye a piacokon. A hónap vége felé pedig megjelent a magyar is, ürege-
sen, pasztell rózsaszínben, vastag fehér burokban „pompázva”, amit, amikor megláttam, el-
hagyta a számat egy Te jó ég! felkiáltás, amire az árus is jobbnak látta, ha inkább sárga-
dinnyével kínál.
Szóval maradt ez az árva augusztus, a szerény ígéreteivel, hogy talán a dinnye még beérik, és 
lesznek meleg napok is. A távoli utazás ígérete viszont csak a bátraké, mi itthon maradók 
leülhetünk egy tópartra, és onnan nézhetjük az egyre koraibb naplementéket, amíg úgy nem 
érezzük, hogy sötét és hűvös van már a kintléthez, de optimistán azt hajtogatjuk, hogy nem 
baj, majd a jövő nyáron belecsapunk, és mindent bepótolunk!

Radácsi Zsuzsa

2020. augusztus 6. Aktuális � 5.

Krysztynskiék már nyolc éve járnak Tiszaúj-
városba pihenni.

Jarek és családja a lengyelországi Gdanszkból autózott idáig. 

 A legnagyobb vonzerő a strand és a gyógyfürdő.

Kovács Dénes



 Az éhező gyermekekért fut
Sok jó emberrel hozott össze a sors az elmúlt 
hónapokban. Láttam életmentő csodát, isme-
retlenségbe burkolózó jótevőt, hallottam olya-
nokról, akik jó szóval mentettek lelket, akik 
egyszerűen csak jót akartak. Az ember a mási-
kért teszi, és egy kicsit magért is. Nem nagy do-
log jót tenni, mégis nagy dolog a jótett! A mi-
nap a facebookon futottam össze Németi Ger-
gővel, aztán kint a terepen, amikor a kilométe-
reket rótta. Gergő egy kampányt indított, egy 
hónapon át minden nap fut, az éhező gyerme-
kekért. Értük, miattuk húz futócipőt és sokan 
mások, akik vele együtt segíteni akarnak. A ki-
lométereket forintra váltják, azt pedig ételre, 
ami az UNICEF Magyarország közreműködé-
sével lesz falat az éhező szájban.

- Gergő! Miért futsz? A jótékony cél motivált? 
- Elvétve szoktam futni, néha jólesik egy város-
kör munka előtt, de ez a mostani intenzív moz-
gás a kampány miatt van, aminek az a célja, 
hogy felhívjam a figyelmet az UNICEF Ma-
gyarország munkájának fontosságára. 
- Miért pont az UNICEF, és miért pont hazánk  
éhező gyerekein akarsz segíteni?
- Nagyon sok megbízható és etikus szervezet 
működik Magyarországon, az UNICEF-re az 
egyik legjobb barátom hívta fel a figyelmemet, 
ő már 5-6 éve rendszeres támogató. A gyere-
kek a jövő és minden gyereknek joga van egy 
normális, békés élethez, azonban ez sok helyen 
nem teljesül. Az UNICEF-nek több mint 190 
országban vannak gyermekvédelmi program-
jai, valamint a megfelelő mennyiségű étel és 
ital megteremtése mellett olyan, az élethez el-
engedhetetlen területeken segítenek, mint pél-
dául az ifjúság egészségügyi helyzetének javí-
tása, szociális gondoskodás, szakképzések, ok-
tatások, helyi közösségek erősítése, mindezt 
természetesen az érintett kormányok beleegye-
zésével teszi, teheti csak. 
- Van valamilyen személyes érintettséged, ta-
pasztalatod, rossz élményed, ami arra vitt, 
hogy a nélkülöző gyerekeken segíts? 
- Én azon szerencsések közé tartozom, akiknek 

olyan gyermekkora volt, amilyen mindenkinek 
járna, ezzel együtt a szüleim és a barátaim vi-
lágossá tették, hogy ennek tudatában nem hát-
ra dőlni kell, hanem a kevésbé szerencséseknek 
amiben lehet, abban segíteni. 
- Szemtől-szemben találkoztál már szomorú 
gyermeksorsokkal?
- A tűzoltóságon előfordulnak olyan káresetek, 
amik hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű területeken történnek, ez elkerülhetet-
len, de máshol nem.
- Gergő! Hol futsz, milyen távokat és hogy osz-
tod be a tervezett kilométereket? 
- Igyekszem a kampányom 30 napja alatt min-
dig más útvonalat választani, így nekem sok-
kal könnyebb. A célom 30 nap alatt 150 km elé-
rése, a napi minimum 5 km megtételével, de elő-
fordul, hogy azt érzem, nincs kedvem megáll-
ni, vagy eszembe jut a sok támogatás és bízta-
tás, és csak futok tovább jókedvűen.
- Vannak futótársaid, vagy olyanok, akik csak 
menet közben csatlakoznak, mert hallottak ró-
lad és a felhívásodról?
- Van, aki írt üzenetet, hogy nagyon tetszik neki 
ez a kampány és szívesen elkísérne egy-két fu-
tásra. Van olyan is, akit pedig én hívtam el, de 
több barátom elkísért már kerékpárral is. So-
kan csatlakoztak, mindenki más módon, bíztató 
szavakkal, egy kedves üzenettel, a bejegyzése-
im megosztásával, adománnyal, és ezeket itt is 
nagyon köszönöm, tényleg sokat jelent! 
- Hogy csatlakoztál az UNICEF-hez? 
- Az UNICEF Magyarországnak létezik egy 
„teistehetsz” elnevezésű programja, amin belül 
hozzám hasonlóan vagy bármilyen egyéb mó-
don lehet adományokat gyűjteni egy kiválasz-
tott cél érdekében. Számos élsportoló és média-
személyiség élt vagy él ezzel a lehetőséggel.
- Hogyan lesz a futásból forint, a forintból él-
tető falat? 
- Az általam kitűzött célt, a lefutott kilométe-
reket, úgymond megvásárolva. Természetesen 
átvitt értelemben. A kampányfelületemen és az 
UNICEF Magyarország honlapján lévő szám-
lára kerülnek az adományok.
-  Mennyit tűztél ki, ehhez képest, hogy állsz? 
- Az UNICEF egyik munkatársának segítségé-
vel jött létre az oldalam, az ő tapasztalata kel-
lett ahhoz, hogy egy talán reális célt megfogal-
mazzunk, ez akkor 150.000 forint volt, amit az 
első közzététel után négy nappal sikerült elérni. 
Ez olyan erőt és lendületet adott, hogy egyez-
tetve az UNICEF képviselőjével annak érdeké-
ben, hogy minél több gyermeken tudjanak se-
gíteni, megemeltük az elérni kívánt célt, ehhez 
jelenleg még 70.000 forint hiányzik.
- Gergő és a jótékonykodás, Gergő és a sport. 
Ez utóbbi csak ennek a karitatív akciónak szól 
vagy futottál korábban is?
- Valamit mindig mozogtam, foci, futás, tenisz, 
konditerem. Régebben rendszeresen futottam, 

de sokszor mentálisan nem voltam elég fel-
készült arra, hogy sokáig tartson a lendület, ez 
azonban most egészen más, most nincs kifogás, 
nincs fáradtság, nincs rossz idő. Annyian támo-
gatnak, hogy nem tehetem meg sem miattuk, 
sem pedig a gyerekek miatt. 
- Mennyi embert sikerült megmozgatnod? 
- Az adományokat tekintve eddig több mint 75 
embert, ha viszont egyben nézzük az egészet, 
akkor a megosztásoknak köszönhetően már 
több száz vagy akár ezer ember is hallhatott ró-
la, és itt ez számít. Ha csak egy rendszeres tá-
mogatót sikerül ezzel a szervezet segítségére 
biztatni, már megérte, ugyanis a rendszeres tá-
mogatások teszik biztossá és kiszámíthatóvá az 
UNICEF gyermekekért végzett munkáját. 
- Hogyan és mikor jut célba az adományod? 
Tudod-e, hogy konkrétan kiknek segítesz? 
- Minden adomány közvetlenül az UNICEF 
Magyarország erre a célra létrehozott szám-
lájára kerül, már abban a pillanatban, amikor a 
felajánlást megtette valaki. Az adományokkal 
én semmilyen formában nem találkozom, nyo-
mon tudom követni az oldalamon, de ennyi, és 
ez így van jól. Rendszeresen kapom a hírleve-
leket a szervezettől, amiben minden az adomá-
nyok felhasználásával kapcsolatos információt 
megtalálok, akár hazai, akár pedig nemzetközi 
viszonylatban. 
- Miért segítesz?
- Szülői és nagyszülői példa, valamint a köze-
li barátaim is mind igyekeznek, ahogyan tud-
nak segíteni. Általános és középiskolában is a 
legjobb kezekben voltunk, hasonló útmutatást 
kaptunk végig. A tűzoltóság és a kollégáim is 
jó példák, ahol szükség van rá, ott segítenek. 
A gyerekek nem tudnak kiállni a jogaik ér-
vényesítése mellett, kötelességünk segíteni, 

képviselni ebben őket, többek között ezt a fela-
datot látja el az UNICEF is. 
- Az UNICEF hogyan fogadja a tiédhez hason-
ló magánkezdeményezéseket? 
- Közhely lehet ugyan, de valóban minden se-
gítség jól jön. Az UNICEF számára az a leg-
jobb, minél többen tudnak róluk, tudnak a mun-
kájukról, ezért is hozták létre a „teistehetsz” 
programjukat, amin belül tényleg bárki tud se-
gíteni, akár a születésnapja jótékony célra tör-
ténő felajánlásával, vagy az enyémhez hasonló 
sporttevékenységgel, jelenleg is sok kampány 
van folyamatban az oldalon, érdemes megte-
kinteni őket. A kampányok támogatása mel-
lett a rendszeres támogatások nagyon sokat je-
lentenek, így aki teheti, az segítse az UNICEF 
Magyarország munkáját. Aki segítene, de nem 
tudja hogyan, vagy kétségei, félelmei vannak 
ezzel kapcsolatban, de mégis szeretne segíteni, 
annak nagyon szívesen válaszolok a kérdései-
re. A gyerekek a jövőnk, akik nemrég mi is vol-
tunk, álljunk melléjük és segítsük őket.
- Hol és hogy ér véget a te nagy jótékony futó-
köröd?
- Augusztus 16-a lesz az utolsó nap, amikor ki-
jövök ide futni, remélem nem egyedül leszek, 
akkor is akadnak majd társak, akik csatlakoz-
nak hozzám. Aznap ér véget ez az akció, és be 
is számolok arról, hogy sikerült-e elérni a kitű-
zött célt, hogy mennyien futottunk és mennyien 
akarnak, akartak segíteni. Addig is minden nap 
kint leszek az ifiparkban, vagy az utcán, hogy 
teljesítsem a napi 5 kilométeres távot. Bárki, 
bármikor becsatlakozhat, a facebook oldala-
mon folyamatosan közzéteszem, hogy melyik 
nap mikor, honnan indulok, és milyen útvona-
lon megyek. 

berta

A Tisza TV műsora
Augusztus 6., csütörtök

09:00 Nyári koktél. Válogatás az elmúlt egy év legérdeke-
sebb riportjaiból: Cyclocross - Gimnasztrádás anyukák - 

(Nép)táncra fel!  - Pályán a Benőcs fiúk - Péter, az erős tűz-
oltó - Aikido, a harcművészet - Két keréken - Látványtánc - 

Versenyző aerobikosok. 
(A műsor a szerdai adás ismétlése)  

Augusztus 12., szerda 
18:00 Nyári koktél. Válogatás az elmúlt egy év legérdeke-

sebb riportjaiból: Kutyasorsok - Különórák suli után - Festő-
kurzus - Síró Lajos, a fotográfus - Ökoanyu - Tanulni sosem 

késő - Sulirádiósok 

Augusztus 13., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése 

Utána:  a Tiszaújváros - DVSC II. bajnoki labdarúgó mérkő-
zés közvetítése felvételről

 

6. � Aktuális 2020. augusztus 6.

Ki futva, ki kerékpározva csatlakozik Gergőhöz. 

„A gyerekek nem tudnak kiállni a jo-
gaik érvényesítése mellett, kötelessé-
günk segíteni, képviselni ebben őket, 
többek között ezt a feladatot látja el 
az UNICEF is.”

Németi Gergő 



Könyvtár a strandon
Ha nyár, akkor strand, és városunkban 
ezt az igényt a Tiszaújvárosi Gyógy- és 
Strandfürdő minőségi színvonalon elé-
gíti ki. Az általa kínált szolgáltatások 
új elemeként augusztusban a Hamvas 
Béla Városi Könyvtár is megjelenik, 
hogy a fürdőzőknek könnyen elérhető 
olvasnivalót és információt kínáljon. 

Már korábban felvetődött annak a lehető-
sége, hogy kilépve a könyvtár épületéből 
oda vigyük szolgáltatásainkat, ahol sok 
ember megfordul, és egyéb tevékenysé-
geik mellett szívesen fogadják a könyv-
tár kínálatát.
Az országban több strandkönyvtár ta-
pasztalatait begyűjtöttük, és számba vé-
ve a feltételeket, a lehetőségeket, kidol-
goztuk milyen formában nyújthatunk egy 
vidám, vonzó környezetben minél széle-
sebb körű szolgáltatást a kikapcsolódni és 
olvasni vágyóknak.
Ez az első nyár az igazi tapasztalatszer-
zés, a puding próbája, és természetesen 
az igényeknek megfelelően évről-évre fo-
lyamatosan alakítjuk, fejlesztjük a kínála-
tot, hogy minél többen használják és örö-
müket leljék benne.
Minden héten keddtől szombatig (kivé-

ve a hosszú hétvégén) 13.00 - 18.30 kö-
zött várjuk az érdeklődőket a főbejárat és 
a hullámmedence között található filagó-
riában. Kínálatunkban szerepel 7 féle na-
pilap, 20 féle heti és havi folyóirat, köny-
nyed nyári regények, rejtvények, gye-
rekeknek lapozók, mesekönyvek, gyer-
mekregények, a kisebbeknek foglalkoz-
tatók, kreatív tevékenységek, társasjáté-
kok az egész családnak. A strandkönyv-
tári szolgáltatást, a használati szabályokat 

a strand bejáratainál lévő szórólapokon és 
plakátokon is ismertetjük.
A strand vezetésének köszönet a teljes 
együttműködésért, a feltételek megterem-
téséért, a fürdőzők igényeinek közvetí-
téséért. Bízom benne, hogy a támogatá-
sukkal mi is hozzájárulhatunk a strand si-
keréhez. Augusztusra forró nyarat kívá-
nunk, és várjuk szeretettel a strandon is 
az olvasni és játszani kedvelőket.

Kázsmér Ágnes

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
TÁJÉKOZTATÁSA

A Hamvas Béla Városi Könyvtár és 
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár 

2020. AUGUSZTUS 31-ig 
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!

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!)

Nem lesz ünnepség és tűzijáték, elma-
rad az esti nagyszínpadi program is. 
A koronavírus-járvány alaposan átír-
ta az idei rendezvénynaptárat, az au-
gusztus 20-i dátumot azonban nem tö-
rölte ki: a város ünnepel, de másképp, 
mint eddig. 

- Szerényebb lesz ez az ünnep, visszafo-
gottabb körülmények között. - mondta el 
lapunk kérdésére Mátyás Zoltán, a Tisza-
újvárosi Művelődési Központ és Könyv-
tár igazgatója - Hosszú évek óta hagyo-
mány, hogy meghívjuk ilyenkor testvér-
városaink képviselőit, művészeti cso-
portjait, művészeit, ez azonban idén nagy 
kockázatot jelentett volna, így nem vállal-
ta a város vezetése. Bízunk benne, hogy a 
következő évben visszatér városunk éle-
tébe a testvérvárosi találkozó, hiszen na-
gyon fontosak ezek a kapcsolatok, nem 
csak a városvezetők között, hanem a kul-
túra, a művészetek területén is. 
- Hagyomány már a tűzijáték és az esti 
táncos-zenés szabadtéri előadás is. 
- A kormány döntésének értelmében idén 
elmaradnak a nagy tömegrendezvények 
és a tűzijátékok is. Tiszaújvárosban sem 
lesz ez másként, úgy gondolom, senki-
nek nem szabad vállalnia azt a kockáza-
tot, hogy több ezer ember összegyűljön a 
tűzijátékra. Ezek a programok tehát elma-
radnak. 
- Egy nagy rendezvény, ünnep már elma-
radt március 15-én. A városi szintű ága-
zati kitüntetések átadására akkor nem ke-
rülhetett sor, de most itt van augusztus 
20-a az államalapítás ünnepe, ami szin-
tén részben a kitüntetések napja.
- Most, augusztus 20-án a március 15-i 
kitüntetettek kapják majd meg az elisme-
réseiket a hagyományoknak megfelelő-

en, méltó körülmények között.  Augusz-
tus 19-én zárt körben, díjazottanként két 
meghívott vendéggel és a város vezető-
inek részvételével zajlik majd ez az ün-
nepség a Derkovits Művelődési Központ 
színháztermében. Dr. Fülöp György pol-
gármester, Molnár István és Pap Zsolt al-
polgármester urak adják majd át a kitün-
tetéseket, a műsorban közreműködik Vá-
radi László zongoraművész. 
- Nem lesz tehát a megszokott augusztus 
20-i ünnepség a Szent István szobornál, 
melyek azok a rendezvények, melyeket 
meg lehet rendezni? 
- Az előző években is megszokhatta már a 
város lakossága, hogy az egyházak is je-
len vannak a programon, ez most sem lesz 
másként. Tiszaszederkényben a reformá-
tus templomban augusztus 19-én szerdán 
17 órától lesz ünnepi istentisztelet, me-
lyen Dr. Varga István református lelkész 
hirdet majd igét, majd másnap, augusztus 
20-án 11.00 órától a Magyarok nagyasz-
szonya római katolikus templom előtti té-
ren lesz szabadtéri ünnepi szentmise, me-
lyet Pásztor Pascal plébános mutat be.

- Sok kisgyermekes család várja ilyenkor 
a népi játékok fesztiválját. Erre lesz-e le-
hetőség? 
- Nagy örömünkre igen, augusztus 20-én 
14 órától 17 óráig várja az érdeklődőket 
a népi játékok fesztiválja. Lesz még hon-
foglalás-kori bemutató az Ómagyar Ha-
gyományőrzőktől (felszerelés- és fegyve-
rek, íjásztatás, kézműves foglalkozások). 
14 órától gólyalábasok lépnek fel, 15 órá-
tól ragadozómadár-bemutató, 15 óra 30 
perctől pedig bábszínház várja a legki-
sebbeket, akik Paprikajancsi és az ördö-
gök történetét ismerhetik majd meg. 15 
és 17 óra között lovagoltatással várjuk az 
érdeklődőket. Az elmúlt években a nép-
tánc mindig szerepet kapott augusztus 20-
án, ezt nem szerettük volna kihagyni, így 
felkértünk egy néptáncegyüttest, akik 14 
órától 17 óráig a város különböző pontja-
in Néptáncos pillanatok címmel tartanak 
rövid műsorokat. Úgy tűnik ugyan, hogy 
szűkre szabott maga az augusztus 20-i 
ünnepi program, de ebben a helyzetben 
így tudunk méltóképp ünnepelni. 

Fodor Petra

Másképp ünnepelünk augusztus 20-án 

Ünnepi tévéműsor

A Tisza Televízió a hagyományokhoz 
híven idén is rendkívüli műsorral ké-
szül az ünnepre. Augusztus 19-én 18 
órától a televízió élőben közvetíti a ki-
tüntetések átadását, augusztus 20-án 
pedig szintén 18 órától műsorra tűzi 
Barátaink című, Tiszaújváros testvér-
városait bemutató filmjét. 

2020. augusztus 6. Programok � 7.

A népi játszótér idén is várja a látogatókat. 

Augusztus 29-ig várja látogatóit a strandkönyvtár.

„Úgy tűnik ugyan, hogy szűkre 
szabott maga az augusztus 20-i 
ünnepi program, de ebben a hely-
zetben így tudunk méltóképp ün-
nepelni.”

Mátyás Zoltán 



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. 

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

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 
Csikász Gábor

   kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2020. augusztus 12-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

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

Iskolakezdési támogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy évente egy-
szeri alkalommal iskolakezdési támoga-
tásban részesülhet az a gyermek, illet-
ve 23. életévét be nem töltött nagykorú 
személy, aki alap- vagy középfokú köz-
nevelési intézmény nappali tagozatán ta-
nul, és családjában az egy főre jutó ha-
vi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedül-

állók, gyám által nevelt gyermek esetén 
a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a 
nagykorú, illetve a gyermek és az egyik 
törvényes képviselője a kérelem benyúj-
tását megelőzően legalább egy éve folya-
matos tiszaújvárosi bejelentett lakóhely-
lyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a 
gyermek és törvényes képviselője életvi-
telszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön él-
nek. A támogatás összege tanulónként 
10.000 Ft. A támogatás megállapításához 

csatolni szükséges a kérelemben megje-
lölt igazolásokat.
A kérelmek benyújtási határideje: 2020. 
augusztus 3-ától 2020. szeptember 30-ig. 
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111., 113. és 115. 
iroda), valamint postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Anyakönyvvezető munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet 1 fő anyakönyv-
vezető munkatárs munkakör betöltésére. 

Munkaköri feladatok:
Az anyakönyvvezetéssel és a hagyatéki 
eljárással kapcsolatos feladatok ellátása. 
Pályázati feltételek:
- felsőoktatásban szerzett szakképzettség 
és anyakönyvi szakvizsga,

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. augusztus 17.
A pályázat elbírálásának határideje:
 2020. szeptember 8.

Az állás az elbírálást követően azonnal 
betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címez-
ni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
A pályázat teljes szövege megtalálható a 
Polgármesteri Hivatal honlapján
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munka-
vállalót 

PSZICHIÁTER SZAKORVOS
munkakör betöltésére

teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan 
időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével.  
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- Orvostudományi egyetem/pszichiáter szakorvos végzettség, 
büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: 
- Járóbeteg szakellátás és gondozás pszichiáter szakorvosi 
kompetenciába tartozó feladatok ellátása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), 

(2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
ráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2020. szeptember 11.
- Elbírálás határideje: 2020. szeptember 30.
- Az állás betölthető: 2020. október 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 5/50145-3/2020. , valamint a munkakör megnevezését: 
„PSZICHIÁTER SZAKORVOS”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

Szúnyog STOP 
Protect® szúnyoglárva-irtó tabletta segítségével

Az előttünk álló hetekben különösen fon-
tos, hogy a saját kertjeinkben is védekez-
zünk a csípőszúnyogok ellen, hiszen eb-
ben az időszakban szaporodnak a legin-
tenzívebben ezek a sok kellemetlenséget 
okozó rovarok.
A csípőszúnyogok életük jelentős részét 
pete-, lárva- és bábállapotban töltik. A pe-
te kikeléséhez, a lárvák és bábok fejlődé-
séhez egyaránt elengedhetetlen a víz. A 
kertben lévő esővíz gyűjtésére alkalmas 
tartályokban (pl. hordóban, kádban, kan-
nában, vödörben, stb.) és a kerti meden-
cékben akkor várható szúnyogtenyészés, 
ha bennük a víz tartósan jelen van. Ek-
kor az állóvízben a lárvafejlődés zavarta-
lan és a nyári melegben akár hetente egy 

új csípőszúnyog generációt is kinevelhe-
tünk. Az ilyen esetek elkerülésére talál-
ták fel a csípőszúnyog-lárva irtószereket. 
A készítmény alkalmazásával 3-4 hétig is 
élvezhetjük a mentességet.
Felhasználható:
A tenyészővizekbe juttatva a szúnyoglár-
vák fejlődésének és a bábok kifejlett csí-
pőszúnyoggá történő átalakulásának gát-
lására alkalmas. Többféle szúnyogfaj lár-
váira hat. A tabletta víz hatására lassú 
ütemben, folyamatosan bocsátja ki a ha-
tóanyagát, így megakadályozza azt, hogy 
a kezelt vízből kifejlett szúnyogok kelje-
nek ki. Az egyedek zömének pusztulása 
bábállapotban következik be. A kifejlett 
szúnyogokra nincsen hatással!

A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. 2020. 
július 30-ától, elkezdte a Protect® szú-
nyoglárva-irtó tabletta térítésmentes osz-
tását Tiszaújváros lakosai részére. 
A Protect® szúnyoglárva-irtó tabletta át-
vehető a Tisza út 2/C irodaépület portáján 
(BMH, Magyar Vöröskereszt, VDSZSZ 
szervezetek), személyi igazolvány és lak-
címkártya bemutatásával.
Munkanapokon: 7-18 óra között.
Mit kérünk cserébe?
Szakszerűen használják fel. 5 db „Ön is 
védekezzen a szúnyogok ellen!” szórólap 
eljuttatása, a szomszédoknak, ismerősök-
nek. 

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft.

A Krónika  elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, 

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu
web: kronika.tiszatv.hu
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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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. augusztus

AUGUSZTUS Helye Ideje Kinek a részére

10. hétfő Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvo-
dák gyermek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befi-
zetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

13. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00-12.00 Szociális étkezők

17. hétfő Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 Esély Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

18. kedd Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

19. szerda Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

24. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

25. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

26. szerda Hunyadi Iskola 8.00-11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

Központi Étterem 12.00-13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők

27. csütörtök Széchenyi Iskola 8.00 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  elfoga-
dunk!  Arcmaszk használata ajánlott!

Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Ruhaosztás kéthetente

Kedves Tiszaújvárosi Lakosok!

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ezúton értesíti a 

lakosságot, hogy a koronavírus miatti veszélyhelyzet kezde-

tén felfüggesztett ruhaosztás újra elérhető lesz.

2020. augusztus  07-én lesz az első alkalom, majd minden pá-

ros hét péntekén 9.30 - 12.00 közötti időben a Tiszaújváros, 

Tisza út 2/c szám alatti 1. szobában (Városgazda épülete) vár-

juk az érdeklődőket!

Ezen időpontokban van lehetőség az adományozók számára 

az adományozásra szánt ruhaneműk leadására is, melyet szí-

vesen várunk.

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ      

Esti permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2020. augusz-

tus 6-7. között Tiszaújvárosban a közterületi vadgesztenye-

fákon vadgesztenyelevél-aknázómoly és lisztharmat (Came-

raria ohridella) ellen növényvédő szeres permetezést végez 

az esti órákban.

Növényvédő szerek megnevezése: Runner 2 F, Topas 100 

EC. III. kategóriás, közterületre engedélyezett, méhekre nem 

veszélyes szerek.

A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakos-

ság megértését.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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A TISZAÚJVÁROSI NIKODÉMUS 
IDŐSEK OTTONÁBA 

SZAKKÉPZETT 
SZAKÁCSOT 

FELVESZÜNK. 
ÉRD.: 06-30/785-5294 ;

email : 
nikodemus.tiszaujvaros@

reformatus.hu

ELADÓ CSALÁDI 

HÁZ 

POLGÁRON

(2 szoba, konyha, 

kamra, fürdőszoba, 

összközműves)

Ára 7,5 millió Ft.

Érdeklődni:

 0620/ 408 9370

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-

SZERELŐ MUNKAKÖR 
betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozat-
lan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető irány-
mutatása alapján részvétel a Társaság tulajdonában 
lévő hőközpontok, hőfogadó állomások, primer és 
szekunder vezetékhálózatok felújítási és karbantar-
tási munkálataiban, továbbá a társasházakat érintő, 
távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. légte-
lenítések elvégzése) ellátásában.
Pályázati feltételek:
• központifűtés- és csőhálózat-szerelői végzettség 
(szakmunkás végzettség)
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:  
• tiszaújvárosi lakhely
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell: 
• szakmai, fényképes önéletrajz

• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozi-
tív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány 
beszerzését a munkaszerződés megkötésének idő-
pontjára
• oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusz-
tus 17.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapo-
kon 8-14 óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-ma-
il címre küldve, a tárgy rovatban „központifűtés és 
csőhálózat szerelő” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusz-
tus 25.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kér-
hető:
Fakó Barnabás távhő üzemvezető 70/333-7571

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet:
VÍZVEZETÉK-SZERELŐ MUNKAKÖR 

betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozat-
lan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A TiszaSzolg 2004. Kft-vel 
karbantartási szerződést kötött társasházakban víz, 
szennyvíz, csapadékvíz hálózat felújítása,  karban-
tartása, javítása, vízóra cserék elvégzése, készenlé-
ti feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• vízvezeték- szerelői végzettség (szakmunkás vég-
zettség)
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
Előnyt jelent:  
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell: 
• szakmai, fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozi-

tív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány 
beszerzését a munkaszerződés megkötésének idő-
pontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusz-
tus 17.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a társaság titkárságán, munkanapo-
kon 8-14 óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail 
címre küldve, a tárgy rovatban „vízvezeték- szere-
lő” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusz-
tus 25.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kér-
hető:
Bátori Imre karbantartási csoportvezető 70/333-
7484

10. � Hirdetés 2020. augusztus 6.



Három bajnoki arany Bajáról

Döntetlennel kezdték az idényt

TRIATLON. A XV. Mogyi Triatlon kereté-
ben augusztus első hétvégéjén, Baján két 
versenyen is eredményesen léptek színre a 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) spor-
tolói.  A sprint országos bajnokságon Leh-
mann Csongor, Kovács Gyula és Sinkó-Uri-
be Ábel is aranyat „termelt”, míg az után-
pótlás ranglistaversenyen Bán Petra léphe-
tett fel a dobogó legmagasabb fokára. 
   
Az elit kategóriás férfiak abszolút versengésé-
ben megismétlődött a múlt hét közepén, Len-
gyeltótiban megrendezett mix-váltó világbaj-
nokság selejtezőjének koreográfiája. A jelen-
legi legjobb magyar világranglistás helyen ál-
ló, korábbi U23-as vb-bronzérmes, pécsi színe-
ket képviselő  Bicsák Bence a junior világbaj-
nok, U23-as vb-ezüstérmes, ezen a távon cím-
védő tiszaújvárosi  Lehmann Csongort utasítot-
ta maga mögé, aki ezzel megszerezte az U23-
as bajnoki címet. A harmadik helyen egy szin-
tén stabil válogatott, a Veresegyházát képviselő 
Dévay Márk végzett. A tiszaújvárosi klub spor-
tolói közül a junior fiúknál Sinkó-Uribe Ábel, 
míg az ifjúságiaknál Kovács Gyula érdemelte 
ki az aranyérmet.
Az E.ON utánpótlás ranglistaverseny-sorozat 
bajai állomásán Bán Petra a legjobbnak bizo-
nyult az újonc 2 korcsoportos lányok versen-
gésében.
   A válogatottságot kiérdemlő tiszaújvárosi tri-
atlonosok közül Lehmann Csongor, Lehmann 
Bence, Kovács Gyula, Sinkó-Uribe Ábel és 
Putnóczki Dorka augusztus 4-én, kedden autó-
val magaslati edzőtáborba indult az olasz-sváj-

ci határon található Livigno városába. A spor-
tolók Lehmann Tibor vezetőedző irányításával 
augusztus 22-ig gyakorolnak együtt az augusz-
tus 28-30. között az észtországi Tartu városában 
megrendezendő Európa-bajnokságra, melyre 
mindannyian kiharcolták az indulás jogát.
Eredmények
Sprint OB (750 méter úszás, 21 km kerékpáro-
zás, 5 km futás):
Elit férfi abszolút 1. Bicsák Bence (PSN Zrt.) 
52:05 perc, 2. Lehmann Csongor (TTK) 52:31, 
3. Dévay Márk (Veresegyház VSK) 53:01
A TTK sportolóinak további eredményei:
U23-as kcs., férfiak: 1. Lehmann Csongor 
52:31
Junior férfiak: 1. Sinkó-Uribe Ábel 55:47 
Junior nők: 2. Bóna Kinga, 1:03:46
Ifjúsági fiúk: 1. Kovács Gyula, 57:04, …3. Vá-
gási Zoltán, 58:13
Ifjúsági leányok, egyéni: 11. Berencsi Lili, 
1:10:56, …19. Kurucz Réka, 1:15:55, …21. 
Vágási Vanda, 1:18:30. Csapat: 2. Tiszaújváro-
si Triatlon Klub (Berencsi Lili, Kurucz Réka, 
Vágási Vanda)
Felnőtt nők, 3-as kcs.: 6. Némethné Prill Kata-
lin, 1:20:34
Felnőtt  férfiak, 2-es kcs.: 2. Balogh Bence, 
1:00:32
Felnőtt férfiak, 3-as kcs.: 12. Németh Ádám, 
1:18:32
Felnőtt férfiak, 4-es kcs.: 7. Jordán László, 
1:16:33
Szenior férfiak, 2-es kcs.: 11. Bán Csaba, 
1:13:33
Szenior férfiak, 4-es kcs.: 3. Vígh Sándor Lász-
ló 1:16:39

E.ON utánpótlás ranglistaverseny:
Újonc 1-es kcs., leány: 6. Gál Bíborka, 09:42
Újonc 1-es kcs., fiúk: 17. Németh Bence, 12:29
Újonc 2-es kcs., leányok: 1.  Bán Petra, 17:42, 
…7. Hajdu Gréta Emma, 19:24, …10. Gál 
Boglárka, 19:55, 11. Orosz Eszter, 20:05, …20. 
Juhos Lia, 21:22, …32. Tömösközy Dalma Li-
li, 22:55
Újonc 2-es kcs., fiúk: 8. Izsák Csaba, 19:48, 
…34. Jordán Demeter 23:55

Gyermek leányok: 9. Filep Zóra, 29:58, …11. 
Bartók Hanna 30:11, …41. Tömösközy Hanga 
Zsófia, 36:29
Gyermek fiúk: 12. Varga Martin, 28:14, 13. Var-
ga Richárd, 31:16
Serdülő leányok: 15. Bán Lilla, 43:59, 16. Haj-
du Panna, 44:14, …22. Lehmann Sára 44:57
Serdülő fiúk: 15. Kiss Marcell, 41:03, …28. 
Hajdu Máté Bendegúz 42:44.

LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III Kele-
ti csoportjában első mérkőzését játszotta a 
2020/2021-es szezonban a Termálfürdő FC 
Tiszaújváros. A kék-sárgák ellenfele a Jász-
berény volt, és a találkozón egy ponttal gaz-
dagodtak a Gerliczki tanítványok.

Tiszaújváros - Jászberény
1-1 (1-0)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Urbán.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Bu-
rics, Vincze, Kristófi, Gelsi, Pap, Vitelki 
(Bussy), Csernák (Benke), Lőrincz P., Tóth M. 
(Szilvási), Vámos. 
Edző: Gerliczki Máté.
Jászberényi FC: Bonica – Albert, Nagy Sz. 
(Gergely), Szőllősi, Süttő, Pálinkás (Szanyi), 
Aranyos, Torkos, László (Fekete), Lőrincz A., 
Szemere. 
Edző: Német Gyula.

A kezdő sípszó előtt kis ünnepségen köszön-
tötte a klub vezetése Tóth Lajost, Lukács Zol-
tánt és Vajnárovics Mihályt, akik mindannyi-
an fontos szerepet játszottak az egyesület éle-
tében. (Lásd Köszöntők, bögrék című keretes 
írásunkat.)
 A kezdőcsapatban öt új játékos is helyet ka-
pott a házigazdáknál, de a mérkőzés első ne-
gyedórájában nem találta még a ritmust a Ti-
szaújváros.  A Jászberény többször is veszé-
lyeztetett, de Tóth Csaba mindannyiszor a he-
lyén volt. Az első hazai lehetőségre 18 per-
cet kellett várni, ekkor Vámos lövését tenye-
relte kapu fölé Bonica. A 22. minutában Pap a 
mérkőzés addigi legnagyobb helyzetét hagy-
ta ki, hiszen egyedül vezethette kapura a lab-
dát, 18 méterről lőtt, de a vendégkapus eszén 
már nem tudott túljárni, aki bravúrral hárított. 
A 35. percben a hazai szurkolók nagy örömé-
re vezetéshez jutott a Gerliczki legénység. Vi-
telki szögletét követően egy újonc, Vincze ko-

torta a labdát a hálóba, amit Bonica már csak 
a gólvonalon túlról tudott kiszedni, 1-0. A fé-
lidő hátralévő részében a vendéglátók jól őriz-
ték az eredményt, és igyekezték ráerőltetni aka-
ratukat a jászberényiekre. Egy perccel a szünet 
előtt Albert lövésénél Tóth Cs. volt a helyén és 
hárított, így 45 perc játék után 1-0 állt az ered-
ményjelzőn. 
A második játékrészt harcosabb felfogásban 
kezdték a jászságiak, cserélt is a vendégtréner, 
Lászlót, Fekete váltotta. Az 51. percben jött is 
az egyenlítés, Albert bal oldali szöglete után 
Szemere vágta 5 méterről a hálóba a labdát 
1-1. A bekapott gól után nehezen ocsúdott fel a 
Tiszaújváros, és a vendégek át is vették a mér-
kőzés irányítását, ám igazán veszélyes táma-
dást nem tudtak vezetni. A 78. percben meccs-
labdája volt a Tiszaújvárosnak, ugyanis Vámos 
középre adását követően Pap lőhetett teljesen 
tisztán 5 méterről kapura, de Bonica bravúrral 
védett. Az utolsó percekben mindkét együttes 
megszerezhette volna a győzelmet jelentő gólt, 
de a lehetőségek kimaradtak. A találkozó össz-
képe alapján igazságos döntetlen született, mely-
lyel mindkét gárda elégedett lehetetett. A Tisza-
újváros legközelebb augusztus 9-én a DVTK 
II otthonában szerepel, majd augusztus 12-én, 
szerdán a DVSC II együttesét fogadja 17 óra 30 
perctől. 
Gerliczki Máté: Nagy meccset játszottunk egy 
nagyon jó ellenféllel szemben, abszolút értékes-
nek tartom az egy pontot. Új csapatot építünk, 
és legalább végre láthattuk élesben, hogy mit 
tudunk. Nem vallottunk szégyent, a helyzetek 
alapján meg kellett volna nyerni a mérkőzést, já-
tékban viszont az ellenfelet erősebbnek éreztem.
Német Gyula: Gratulálok mindkét együttes-
nek, hiszen strandidőben mindent kiadtak 

magukból a játékosok. Összességében reá-
lis eredmény született, de megnyugodni ak-
kor fogok, ha a három meg nem adott gólun-
kat visszanézem. Sok sikert kívánok a Tisza-
újvárosnak! 

További eredmények
DVTK II. - DVSC II. 0-0
Eger - Mezőkövesd II. 6-0

Salgótarján – BVSC-Zugló1-1
Tiszafüred – Sényő 3-2

Balassagyarmat - Putnok 0-0
Cegléd - Hatvan 1-0

Kisvárda II. - Füzesgyarmat 0-2
Sajóbábony - Gyöngyös3-0

Tiszakécske - Tállya 2-0
Következik a 2. forduló

augusztus 9.
DVTK II - Tiszaújváros

Jászberény - Sajóbábony
Gyöngyös - Kisvárda II
Füzesgyarmat - Cegléd
Hatvan - Tiszakécske

Tállya - Balassagyarmat
Putnok - Tiszafüred
Sényő - Salgótarján

BVSC - Mezőkövesd II
Eger - DVSC II
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 Pap első ajtó-ablak helyzete. A párharcot Bonica nyerte, akárcsak a 78. percben. 

Bán Petra a dobogó tetején. 

A Sportcentrum eseményei
Augusztus 8. (szombat)

Labdarúgás
11.00 FCT- Emőd U17 csapatok edzőmérkő-
zése   Füves pálya

Augusztus 12. (szerda)
Labdarúgás
17.30 FCT- DVSC II. bajnoki mérkőzés 
Centerpálya

A mérkőzés előtt az elnökség tagjai, Márkus 
László, Lukács Flórián, Hágen Zsolt, Molnár 
Zoltán és Járai József, Gulácsi Tamás tanács-
adók ünnepélyesen köszöntötték Tóth Lajost, 
Lukács Zoltánt és Vajnárovics Mihályt. „To-
tya” bácsit aligha kell bemutatni Tiszaújvá-
rosban. 1965 és 1974 között 239 mérkőzésen 
szerepelt, 28 gólt ért el. Jelenleg helyettesítő 
edzőként segíti a klub munkáját, és az egye-
sület tiszteletbeli tagja. Köszöntésének apro-
pója az volt, hogy  július 8-án ünnepelte 80. 
születésnapját.
Lukács Zoltán 1981 és 2004 között 159 mér-

kőzésen szerepelt és 39 gólt ért el, később fo-
lyamatosan az egyesület keretei között is dol-
gozott, az egyesület tiszteletbeli tagja, s július 
végén vonult nyugdíjba a SportPark Kft-től. 
Vajnárovics Mihály a labdarúgás iránt elhiva-
tott testnevelő tanárként több évig volt edző 
serdülő és ifjúsági csapatoknál és most nyá-
ron vonul nyugdíjba a helyi középiskolából.
Az őszi szezonban a klub tervei szerint több-
ször is megemlékeznek az egyesület megala-
kulásának 60. évfordulójáról. Ezúttal a klub 
címerével díszített üvegbögrét kapott aján-
dékba minden szurkoló.

Köszöntések, bögrék



Rendőrkutyák - szimatolnak és védnek
Felvételiznek, iskolába járnak, majd vizs-
gát tesznek. Ezután pedig folyamatos tré-
ningezés következik. Blondy egy gyönyörű 
német juhász járőrkutya - ahogy vezetője, 
Ruzsvánszky Zoltán főtörzsőrmester mond-
ja, egy igazi harapós társ, akinek az a dolga, 
hogy megvédje gazdáját. 

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon majd-
nem minden szakterületre vannak kiképzett ku-
tyák, illetve folyamatban van a képzésük. A fent 
említett járőrözésen kívül vannak nyomkövető 
kutyák, akik füves, fás, erdős területen, és van-
nak teljes nyomkövető kutyák, akik pedig váro-
si körülmények között is alkalmasak nyomkö-
vetésre. A keresőkutyák közül talán elsőnek a 
kábítószer-keresőkutyák jutnak eszünkbe. Va-
lójában egy kutyát mindenre meg lehet taníta-
ni, amit keresni lehet, amihez szaglás kell - így 
vannak robbanóanyag-kereső, hullakereső ku-
tyák, de van olyan négylábú, amelyik elrejtett 
készpénz kiszimatolására szakosodott.
- Vannak csapaterős kutyáink is - mondja Ru-
zsvánszky Zoltán. - Ezeket a kutyákat nagyobb 
rendezvényekre, például focimeccsekre képzik. 
Képzeljünk el egy kiemelő csoportot, amelyik 
tömeget kezel. Ezek a kutyák ott vannak mögöt-
tük a vezetőikkel, és ezt a csoportot védik. Je-
lenleg a megyében Tiszaújvárosban van a leg-
több szolgálati kutya. Van növendék kutyánk 
is, és van olyan is, aki éppen nyugdíjazás előtt 
áll. Itt a kennelben most csak három kutya van, 
mert azok a kutyavezető kollégák, akik tiszaúj-
városiak, és kertes házban élnek, otthon tartják a 
kutyát. Én panelházban lakok, Blondyt nem vi-
hetem oda, mert nagytestű, és azt is figyelembe 
kell venni, hogy munkakutya, így ő itt van a ka-
pitányság kennelében. Folyamatosan szolgálat-
ban vannak, tehát mindig jönnek velünk. A szol-
gálatszervezést úgy oldottuk meg, hogy a nap 
huszonnégy órájában legyen kutya a területen.
- Egy kutyának egy gazdája van, vagy több, így 
másik műszak is viheti ugyanazt a kutyát?
- Minden kutyának egy gazdája van. Tiszaújvá-

rosban nincs kutyás alosztály, a kutyavezetők 
a közrendvédelmi alosztályhoz tartoznak, de 
nem minden járőrnek van kutyája. Nem min-
denki tud egy ekkora plusz felelősséget vállal-
ni, ezért vannak kijelölt kutyavezetők. Mi egy 
több hónapos képzésen veszünk részt, illetve ez 
valamilyen szinten egy életforma is, mert a ku-
tyához jönni kell reggel, este, ha esik, ha fúj, 
hétvégén, szilveszterkor, itt nincs olyan, hogy 
nem jövünk hozzájuk. Szerencsére a kapitány-
ságon sok ember vállalta ezt az áldozatot, illet-
ve azt, hogy családtagként kezeli a kutyát.
- Hogyan lesz egy kutyából rendőrkutya, hon-
nan jön az utánpótlás?
- Többféle lehetőség van. Én Blondyt hathetes 
korában vásároltam, és tizenegy hónapos korá-
ig itt mászkált mellettem a kapitányságon. Itt 
volt az előző kutyámmal, és közben felkészí-
tettem a felvételi vizsgára. A rendőrségi kutya-
vásár Dunakeszin van, ide az országból bárki 
- rendőrök, civilek - vihetnek kutyát, amit al-
kalmasnak tartanak egy adott szakterületre. A 
járőrkutyáknak van lövéspróba, van akadálypá-
lya, pincébe lemenés, padlásra felfutás, illetve 
megnézik a fogáskészségüket. Tehát szélsősé-
ges körülményeknek teszik ki a kutyát, és köz-
ben oktatók, szakemberek figyelik, hogyan re-
agál egy adott szituációra. Például a lövés na-
gyon sarkalatos pontja a felvételinek, van olyan 
kutya, amelyik fél a hangos dolgoktól, az ab-
szolút nem lesz jó. Ha úgy gondolják, hogy 
megfelelő lehet az adott feladatra, akkor elkez-
dődik a kiképzés. Ez feladattól függően eltérő 
idejű, járőrkutyáknál például három és fél hó-
nap iskolát jelent. Dunakeszin hétfőtől pénte-
kig, reggeltől estig órák vannak, tíz-tizenkét 
fős csoportokban, kiképzőkkel, segédekkel. 
Ez nem azt jelenti, hogy ha a felvételin a kutya 
megfelelt, akkor ő már rendőrkutya lesz - van 
olyan kutya, amelyik a három és fél hónap utol-
só hetében megbukik egy feladaton. Illetve van 
egy záróvizsgánk, ott már nagyon kihegyezett 
dolgokat kell tudniuk, nagyon megmérik őket.
- Blondy az elődje mellett nőtt fel. Egymástól 
is tanulnak?
- Persze, nagyon sokat segít, ha egy kiskutya 
egy nagykutya mellett nő fel. Adott szituáci-
ókban húzza, például épületbe bemenet, lehet, 
hogy nem menne be magától, de a nagykutyá-
val bemegy, vagy nem ijed meg egy lépcsőtől. 
Blondyt tizenegy hónaposan elvittem Dunake-
szibe egy kutyavásárba, és dual kutyának vá-
sárolták meg - keresőnek és járőrnek. Ezután 
rögtön három és fél hónapig a családtól távol 
iskolába jártam vele, csak hétvégéken voltam 
itthon. A kábítószer- kereső kutyáknak, illet-
ve más hasonló szakterületre hat-nyolc hóna-
pig tart a képzés. Személykeresőknél pedig egy 
évig. De ezeknél vannak megszakítások, há-
rom és fél hónap alapképzés, két hónap itthon, 
megint két hónap képzés - a fokozatosság elvét 
betartva készítjük fel a kutyákat a vizsgára. Du-
nakeszi nagyon jól felszerelt, vannak szituáci-
ós kabinetek, nagyon jók a segédek, nagyon jó 
helyszínek vannak. Közel négy-ötezer négyzet-
méteren egy elég komoly objektum van, ahol 
minden megtalálható, nem kell kimennünk a 
városba gyakorolni, ott minden szituáció meg-
van, ami érheti a kutyát egy élet alatt.
- Tiszaújvárosban majdnem minden szakterü-
letre kiképzett kutya megtalálható, tehát ha pél-

dául van egy betörés, akkor visznek a helyszín-
re nyomkövető kutyát is?
- Minden olyan esetnél, ahol a vezetőnk úgy 
dönt, hogy van értelme kutyát indítani, akkor 
megyünk. Ez helyszíntől, időjárási körülmé-
nyektől, sok mindentől függ, tehát az adott té-
nyezőket is figyelembe véve a vezető dönti el, 
hogy az esethez kell-e kutyás segítség.
- Eredményes szokott lenni?
- Általában igen. Vannak nagyon jó kutyák a me-
gyében, akiket szoktak alkalmazni, ilyenkor tel-
jesen mindegy, hogy hány óra van - hajnal, éj-
szaka, nappal -, ha nekünk nincs szolgálatban 
olyan kutyánk, akkor a miskolci kollégákat kiér-
tesítik, akik állandó ügyeletben vannak, és jön-
nek. Nagyon rövid időn belül itt tudnak lenni, és 
indítani tudják a kutyát a helyszínről. És ha van 
indítás, akkor azért ott van is eredmény, hacsak 
valami nagyon vad dolog nem történik, mond-
juk motorcsónakkal menekül az elkövető. Ha 
mezőgazdasági területről, külterületről van szó, 
akkor jó eredménnyel tud menni a kutya. A vá-
rosban már elég sok a különböző felület - asz-
faltról betonra, fűről térkőre - bár a szag az szag, 
de sokszor az időjárási körülmények is nagyon 
fontos tényező, hogy esik-e az eső, hideg van, 
meleg van. Sokat számít, hogy az elkövető férfi, 
nő, gyerek, milyen ruhában van, tehát millió té-
nyezőt kell figyelembe venni. Van olyan ku-
tya, amelyiknek sokkal jobb képességei vannak, 
mint a másiknak - a kutyákat is úgy kell elkép-
zelni, mint az embereket, mindegyik más jellem. 
Van megalkuvó kutya, van kedvesebb, aranyo-
sabb, mindegyiknek más a mentalitása. Vannak 
az igazi jó kraftos kutyák, az agresszív kutyák, 
azok járőrkutyának jók. A tizenkét év szolgála-
tom alatt öt kutyám volt már, de Blondy maga-
san a legjobb, a tavalyi nyíregyházi nemzetkö-
zi versenyről szép eredményt sikerült elhoznunk 
Tiszaújvárosnak. Rendszeresen járunk vele be-
mutatókra, elég szép, mutatós kutya, és borzasz-
tó jó agya van. Nyáron eljárunk táborokba, ösz-
szeállítunk egy stábot tíz-tizenkét fővel, és pará-
dés bemutatókat tartunk.
- Milyen fajtájú kutyák szolgálnak a rendőrségnél?
- 2015 körül volt egy váltás, addig német juhá-
szok, illetve rottweilerek voltak, de most a bel-
ga malinois-k nagyon elterjedtek, mert jól al-
kalmazkodnak mindenhez. Nagyon jó kutyák, 
jó a vérmérsékletük. De van, akinek schnauzer-
je, vagy dobermannja van.
- Hogyan fogadják a civilek, amikor kutyás ren-
dőrt látnak?
- Járőrözésnél nagyon sokat számít a kutya 
megjelenése. Úgy gondolom, hogy sok prob-
lémát megelőzünk azzal, hogy éjszaka sétá-
lok vele a városban, mert ha látják az embe-
rek, hogy itt kutyás rendőrök járőröznek, az a 
hír gyorsan elterjed. Rendezvényeken, példá-
ul a Triatlon Nagyhéten is nagyon nagy szere-
pet játszanak a kutyák a rendezvény biztosítá-
sában. De az eseteknek a többségében megelő-
zünk.
- Nekik is van éves orvosi alkalmassági vizs-
gájuk?
- Vannak olyan oltások, amiket negyedéven-
te kapnak, van, amit évente. A gyógyszerektől 
kezdve az etetésig, ezen kívül a felszereléseket, 
boxokat, pórázokat, szájkosarakat központilag 
a megye fizeti. A tiszaújvárosi önkormányzat is 
nagyon sokat segít. Kaptunk egy utánfutót, ami 
egy négyszemélyes kutyaszállító tréler. Fela-

kasztjuk a Caddyre, abba is fér két kutya, te-
hát hat kutyával tudunk megmozdulni egyszer-
re. Illetve kaptunk az önkormányzattól egy ku-
tyaellátó helyiséget, és egy a kennelsort. Négy 
kennel, zuhanyoztatóval, tehát meg tudjuk für-
detni a kutyákat, a felszereléseinket el tudjuk 
pakolni. Mindenünk megvan. A vezetőségtől 
is megkapunk minden segítséget, mind szaba-
didőben, ha arra van szükségünk, vagy bármi-
ben, ha kutyáról van szó.
- Meddig szolgál egy kutya?
- Amíg az egészségi állapota bírja. Vannak faj-
tabetegségek, diszplázia például, ami örökle-
tes ízületi betegség, az a leggyakoribb, de in-
kább azt tudom mondani röviden, hogy amíg 
fizikálisan kényelmes a kutyának. Ha évet kel-
lene mondani, akkor hét év kényelmesen. Ez a 
tartási körülményektől is függ, és ez is olyan 
mint az embereknél, van aki negyvenévesen 
hetvennek néz ki, van aki hetvenéves és negy-
vennek néz ki. Ez is genetika. Az előző kutyám 
majdnem tíz évig szolgált, de volt olyan ku-
tyám, ami három évig. Történhet egészségká-
rosodás is, tehát gyakorlatozás közben megsé-
rülhet. Sok a képzésünk, évente megyünk egy 
hónapra Dunakeszire, ott elég komoly terhe-
lést kapnak, ott tényleg az éles helyzetekre ké-
szítjük fel őket, illetve havonta kétszer össze-
vont képzéseink vannak, nyolc órában. Ez ren-
geteg munka. Jövő nyáron lesz a labdarúgó Eu-
rópa-bajnokság, és Magyarországon is lesznek 
meccsek. Az egyik kollégámmal Borsod me-
gyéből mi megyünk ketten a készenléti rendőr-
séghez a csapaterőbe. Ehhez részt veszünk egy 
egyhónapos, elég komoly, megterhelő képzé-
sen, és ha sikeresen végzünk, megyünk az elit-
be. Bent a stadionban Magyarországról a har-
minc-negyven legjobb kutya fog szolgálni. Te-
hát sok helyre visznek minket.
- Szeretnék örökbe fogadni egy nyugdíjas ren-
dőrkutyát. Mi ennek az útja?
- Legutolsó információm szerint, aki nem tudja 
elhelyezni a nyugdíjazott rendőrkutyáját, akkor 
Dunakeszin átveszik, és ők adják ki jelképes 
összegért örökbefogadónak. De legtöbbször az 
történik, hogy aki a kutyájával éveket szolgál, 
az nem adja le. Persze lehetnek kivételes élet-
helyzetek, ez lehet bármi, tehát nem azért, mert 
rossz gazda, hanem panelban lakik, vagy kis-
gyerek miatt, és ha azt látja a legjobb döntés-
nek, hogy leadja a kutyát, akkor ott foglalkoz-
nak vele. De nem jellemző, hogy leadják a ku-
tyát, az nagyon ritka. Szívéhez nő az embernek, 
nekem olyan, mint a harmadik gyerekem. Na-
pi tizenkét órákat dolgozunk együtt, van, hogy 
hónapokig úton vagyunk. Mindig velünk van, 
civilben is elvisszük a családdal - horgászni, ki-
rándulni -, és nagyon jól viseli a gyerekeket, a 
családtagokat.

Surányi P. Balázs

Ruzsvánszky Zoltán főtörzsmester, kutyavezető és Blondy kutya.

Blondy egy igazi harapós társ.

„Kaptunk az önkormányzattól egy 
kutyaellátó helyiséget, és egy a kennel 
sort. Négy kennel, zuhanyoztatóval, 
tehát meg tudjuk fürdetni a kutyákat, 
a felszereléseinket el tudjuk pakolni. 
Mindenünk megvan.”

Ruzsvánszky Zoltán

12. � Állati 2020. augusztus 6.

A tavalyi nyíregyházi nemzetközi verseny-
ről Blondy szép eredményt hozott el Tisza-
újvárosnak. 
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