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Olimpia
Két hétre olimpiai zászlódíszbe öltöztette az önkormányzat a 
Szent István utat. A húsz zászló azt kívánja jelképezni, hogy 
Tiszaújváros nagyon szurkol minden magyar sportolónak a 
tokiói olimpián. Különösen Béke Kornélnak, aki korábban a 
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesületben ka-
jakozott, és most két versenyszámban is képviseli hazánkat a 
világversenyen.

Még nem adták át az új játszóteret, de nincs is kinek, hiszen 
az iskola csak szeptemberben kezdődik. Az Éltes Mátyás is-
kola udvarára telepítettek vadonatúj játszóteret támogatá-
sokból. 

Július17-én az Éltes iskola pedagógusai és a játszótér építését 
egymillió forinttal támogató INNO-COMP Kft. dolgozói együtt, 
közösen szerelték össze az új játékelemeket.
 - Még nincs teljesen kész, hiányoznak például a hinták ülései, 
ebben a formában balesetveszélyes lenne, ha bárki is használ-
ná, ami ugye nem is fordulhat elő, mert az iskolában, zárt ka-
puk mögött van, így senki nem tudja használni. Természetesen 
lesz majd egy hivatalos átadás, a játszótér elkészülte után a nyár
végén, szeptemberben - nyilatkozta lapunknak Kántor Zsolt, a 
Napraforgó Alapítvány elnöke.
- A Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványtól is kaptunk 1 millió fo-
rintot, illetve egy magát megnevezni nem akaró vállalkozótól 
500 ezret szabad felhasználásra még két évvel ezelőtt, most er-
re a játszótérre fordítottuk ezt az összeget is. A régi játszótér he-
lyére így most egy teljesen új került. Új elem a fészekhinta, egy 
4 üléses gyermekhinta, egy labdafogó, a homokozóban homokot 
cseréltünk, van két új libikóka, de néhány még használható, jó 
állapotú elem is megmaradt, mint például a rugós játékok vagy 
a csúszda. Gyakorlatilag 16 évvel ezelőtt telepítettük ide az első, 
fából készült játszóteret, de már eljárt az idő a fa felett a folya-
matos karbantartás ellenére is, szóval éppen ideje volt lépnünk, 
ami támogatóink segítségével és a mi közös munkánkkal sike-
rült is - kaptuk az információt Kántor Zsolttól.

Elfogadhatatlan, ami történt
Mint arról korábban lapunkban is be-
számoltunk, július 10-én két erősen it-
tas ukrán vendégmunkás ok nélkül rá-
támadt egy tiszaújvárosi férfire, aki az 
elsődleges vizsgálatok szerint 8 napon 
túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

A rendőrség két hete két tájékoztatót is 
tartott a mobil lakóparkban élőknek a kö-
zösségi együttélés szabályairól, a viselke-
dési normákról. Pap Zsolt, Tiszaújváros 
alpolgármestere pedig a napokban egyez-
tető megbeszélésre hívta a poliol-projekt-
ben érintett cégek képviselőit. Koráb-
ban a koronavírus-járvány miatt ülésezett 
rendszeresen ez a bizottság, a tesztelések-
ről, a városunkba érkező vendégmunká-
sokról szóltak a tájékoztatók. Most szo-
morú aktualitása volt az egyeztetésnek. 
- Az elmúlt időszakban úgy dolgoztunk, 
hogy jól működött a rendszer. Ha vissza-
tekintünk, a vendégmunkások sem egész-
ségügyi, sem biztonságpolitikai szem-
pontból nem jelentettek kockázatot az itt 
élőknek - fogalmazott Pap Zsolt. - Azt lát-
tuk, hogy mindenki elégedett, a lakosság 
kicsit félve fogadta az ideérkezőket, de a 
kezdeti ellenérzések megszűntek. Min-
denki megértette, hogy ez a beruházás jó 
a városnak. Nem szeretnénk, hogy amit 
közösen felépítettünk egy év alatt, azt né-
hány renitens lerombolja. Látni kell, hogy 
ami történt, az biztonsági kockázatot je-
lent, az ellenérzések pedig felerősödtek. 

Mi azt szeretnénk, ha az a rend, ami volt, 
megmaradna. Az, hogy ártatlan embere-
ket verjenek meg, teljesen elfogadhatat-
lan. Szeretnénk, ha mindenki megtanul-
ná a közösségi együttélés szabályait. Sen-
ki nem akarja megtiltani, hogy ezek az 
emberek bejöjjenek a városba, Tiszaújvá-
ros lakossága befogadó, elfogadó, szeret-
nénk, ha ez továbbra is így maradna. Nem 
szeretnénk, ha két-három ember viselke-
dése alapján általánosítanának az embe-
rek, és ezek alapján ítélnének meg több 
ezer embert. Nem kis riadalom keletke-
zett az eset kapcsán, én azt szeretném, ha 
az ilyen emberek azonnal elmennének a 

városból, hasonlóképpen, mint ahogy eb-
ben az esetben már meg is történt. 
Pap Zsolt kitért arra is, hogy a város szó-
rakozóhelyein is történnek kisebb-na-
gyobb atrocitások, további probléma pél-
dául, hogy a mobil lakóparkban élő ven-
dégmunkásokat nem bevásárolni hozzák 
be a városba, hanem szórakozóhelyekre. 
A rendőrség az eset óta megerősített szol-
gálatot lát el városunkban, a frekventált 
szórakozóhelyek környékén is. Két előa-
dást is tartottak a vendégmunkásoknak, 
angol, olasz, ukrán és román tolmácsok 
segítségével a bűn- és balesetmegelőzés-
ről. 

Új játszótér az Éltesben
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Az országos tisztifőorvos hétfő 12 órától péntek 24 óráig az ország egész területére harmadfokú hőségriadót adott ki. A 
napi középhőmérséklet hazánk nagy részén meghaladhatja napokon keresztül a 27 fokot, a délutáni csúcshőmérsékletek 
pedig a 35 fokot is. Fontos, hogy a melegben fogyasszunk legalább napi 2-3 liter cukor- és alkoholmentes folyadékot, va-
lamint 11 és 16 óra között kerüljük a közvetlen napfényt. 

A rendőrséggel közösen egyeztettek az intézkedésekről. 

Megtervezték, kiszállították, összerakták az új játszóteret. 

Harmadfokú hőségriadó 
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Egyházi hírek 
Római katolikus
Vasárnap, augusztus 1-jén, dé-
lelőtt 11 órakor lesz szentmise. 
Kedden, szerdán nem lesz szent-
mise. Augusztus 5-7., csütörtök, 
péntek szombat, szentmisék 18 
órától. 
Irodai ügyelet kedden 9-11, csütörtökön 15:30-17:30.

Görögkatolikus
Templomunk főünnepét, 
szentelésének évforduló-
ját augusztus 8-án tartjuk. 
A 11 órakor kezdődő ün-
nepi Szent Liturgiát Tres-
csula László homrogdi pa-
rókus atya vezeti. Szere-
tettel hívjuk és várjuk a 

kedves testvéreket a közös ünneplésre. Augusztus 14-én má-
riapócsi zarándoklaton veszünk részt. Indulás reggel 7 órakor, 
gyülekezés a görög templom előtt. Jelentkezni a parókusnál 
lehet. Pénteken 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Szom-
baton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent 
Liturgia, 17.30 vecsernye. Hétfőn 17.30 paraklisz. Kedden és 
szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.30 paraklisz.

Református
Úrnapi istentiszteletein-
ket a következő rend sze-
rint tartjuk. 
Tiszaújváros
• 2021. augusztus 1-jén, 
vasárnap 11 óra.
Tiszaszederkény:
• 2021. augusztus 1-jén, 
vasárnap 10 óra.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A vá-
rosi istentiszteletet élőben is közvetítjük az ismert internetes 
médiafelületeinken (facebook és Youtube)
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el Uram 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot 
augusztus 1-ig (vasárnapig)  az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len G. út 17., tel.: 49/540-688), majd augusztus 2-től (hétfőtől) 
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                    Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 8-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19  8-19 8-15

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap  17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától, hétfő reggel 8 óráig, 

valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

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

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. 

Útlezárások
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár szervezé-
sében valósul meg a Hal a placcon rendezvény, mely 2021. 
augusztus 7-én (szombaton) lesz a Széchenyi úton, a Ka-
zinczy úton, a Kazinczy-ház parkolójában és a Március 15. 
parkban. A programok zavartalan lebonyolítása érdekében 
2021. augusztus 6. (péntek) 18.00 órától - 2021. augusztus 
7. (szombat) 24.00 óráig, a Széchenyi út 11-37. közötti sza-
kasza (Borostyán Patika, Hamvas Béla Városi Könyvtár kö-
zötti szakasz), a Kazinczy út (Hamvas Béla Városi Könyv-
tár, Tisza út közötti szakasza), a Kazinczy-ház parkolója 
(Kazinczy út felé eső rész) le lesz zárva.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! 

Szervezők

Nyári nyitvatartás
A Hamvas Béla Városi Könyvtár központi könyvtára

 augusztus 31-ig KEDDTŐL-PÉNTEKIG
10.00-18.00 óráig tart nyitva.

A SZOMBATI nyitvatartást a Tiszaszederkényi Fiók-
könyvtár biztosítja az alábbi napokon:

július 3., 10., augusztus 7., 14.
(Tiszaújváros, Bocskai út 33.)

A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
karbantartási munkálatok miatt

augusztus 3-13. között ZÁRVA tart.

STRANDKÖNYVTÁR
2021. augusztus 3 - 31.

kedd - szombat 13.00 - 18.30 óra
Helye: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

Tenger
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júliusi soro-

zatunk. A megfejtéseket augusztus 2-ig 

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu 

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaúj-

város, Szent István út 16. címre. 

2. � Sokféle 2021. július 29.

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázatának kilence-
dik fordulójában többek között gyermekeknek szóló mű-
vészeti képzéseket, közösségi kemence építését, lekvárfőző 
versenyt és vakoknak szóló kiállítás beindítását is támo-
gatja Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az áruházlánc a 
szavazatok számának függvényében 400, 200, illetve 100 
ezer forinttal járul hozzá a pályázatok megvalósításához. 

Az „Ön választ, mi segítünk” kilencedik fordulójában orszá-
gosan közel 1,8 millió zsetonnal szavaztak a Tesco vásárlói, a 
vállalat pedig összesen mintegy 42 millió forinttal járul hozzá 
173 nyertes projekt megvalósításához.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 11 pályázatra voksolhat-
tak a vásárlók június 14. és július 11. között, a legtöbb zsetont 
a miskolci Tesco szupermarket vásárlói dobták be. 
A tiszaújvárosi Tesco áruház vásárlói is szavazhattak. A leg-

több voksot a Sajóörös Községért Közalapítvány kapta a III. 
Egészség- és sportnap megrendezésére. A második helyen a 
Szomolya Idegenforgalmáért Egyesület kapta, a megnyert 
összeget a Közösségek lekvárfőző versenyére fordíthatják. A 
harmadik helyezett Csegei Csengőszó Alapítvány az Együtt, 
egymásért elnevezésű programmal nevezett. 
- Az eddigi nyolc fordulóban a vásárlók csaknem 20 millió 
szavazatot adtak le több, mint 1000 pályázatra, a közösségek 
280 millió forint támogatást nyertek kezdeményezéseik kivi-
telezésére. Tapasztalataink szerint a szervezeteknek akár már 
százezer forintos támogatás is hatalmas előrelépést jelenthet 
terveik megvalósításában, ezért minden közösséget arra bizta-
tunk, hogy pályázzon kezdeményezésével akár több alkalom-
mal is - mondta Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommu-
nikációs igazgatója. 

Fodor Petra

Nyerő Örösi sportnap



Valóra vált és meghiúsult álmok
Sok fiatal várta már izgatottan július 22-ét, 
idén ugyanis ezen a napon hirdették ki a fel-
sőoktatási felvételi ponthatárokat. Ország-
szerte különböző rendezvényeket is szervez-
tek a közös ünneplésre.

Több városban megtartották a tavaly elmaradt 
Pont Ott Partit, a főváros mellett például Pé-
csen, Debrecenben és Miskolcon is együtt örül-
hettek a fiatalok. A rendezvényeken a felvéte-
li ponthatárokat egy kivetítőn nézhették együtt, 
majd különböző zenei programokon ünnepel-
hettek az újdonsült egyetemisták.
Én a fővárosi Pont Ott Partin örültem a 
sikernek, ahol az örömkönnyek és sikoltozások 
közepette fergeteges hangulatban vette 
kezdetét életem talán legizgalmasabbnak 
ígérkező időszaka. Több szakot is beírtam a 
jelentkezéskor, hogy biztosan felvegyenek, 
végül sikerült az első helyre bekerülnöm, így 
a jövő évtől az ELTE bölcsészkarán folytatom 
tanulmányaimat kommunikáció és média 
szakon. Az elmúlt hetekben már borzasztóan 
izgultam az eredmény miatt, valódi eufória 
volt, amikor megtudtam, hogy az évek óta tartó 
kemény munka meghozta gyümölcsét.
Ezzel azonban nem voltam egyedül. Idén közel 
102 ezer jelentkező várta izgatottan a ponthatá-
rok kihirdetését.
- Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy si-
került bejutnom. A Miskolci Egyetemre jelent-
keztem védőnő szakra. 280 volt a ponthatár, ne-
kem 418 pontom lett, úgyhogy könnyedén si-
került - mondta Rónaháti Anett Erzsébet.
Akadtak szakok, ahová a korábbi évekhez ké-
pest meglehetősen kevés pontra volt szükség 
a bejutáshoz, míg voltak olyanok is, melyekre 
meglepően magas volt a követelmény. A pont-
határokat este 8 órakor hozták nyilvánosságra, 
a diákok az ezt követő néhány órában, SMS-
ben kaptak értesítést felvételi eredményeikről.
Országosan továbbra is az ELTE bizonyul a 

legnépszerűbbnek, több mint 11.000 új hall-
gató került be az egyetemre. A képzési terüle-
teket tekintve a gazdaságtudomány volt a leg-
népszerűbb, ezen belül is a gazdálkodás és me-
nedzsment szak. A gazdaságtudományi szakok-
ra a Budapesti Corvinus Egyetemre való beju-
táshoz volt a legtöbb pontra szükség.
- 400 pont kellett a szakomra. A Budapesti Gaz-
dasági Egyetemre jelentkeztem gazdálkodás és 
menedzsmentre - mesélte Besenyei Tímea Bel-
la, aki szintén a fővárosi Pont Ott Partin ünne-
pelt. - Nagyon izgultam a magas ponthatár mi-
att, de végül sikerült bejutnom. El sem tudom 
mondani, mennyire örültem neki!
A gazdasági mellett a bölcsészettudományi 
képzések is nagyon népszerűek voltak, azon 
belül is leginkább a pszichológia szak. Szintén 
a bölcsészettudományi szakok közül tűnt ki az 
egyik legtöbb pontot igénylő, aki ugyanis osz-
tatlan jogász képzésre jelentkezett az ELTE-n, 

annak 472 pontra volt szüksége. A legmaga-
sabb pontszám viszont még ezt is túlszárnyal-
ta, az ELTE olasz-matematika tanári szak pont-
határa 492 volt, amit csak egyetlen diáknak si-
került elérnie.
- Sajnos nekem idén nem sikerült megvalósí-
tanom a célomat - mondta Adorján Csilla. - A 
legnagyobb álmom, hogy állatorvos lehessek, 
viszont az emelt kémia érettségi is követel-
mény az Állatorvostudományi Egyetemre, így 
nagyon nehéz bekerülni. Felvettek más szak-
ra, de oda nem szeretnék menni, így most kiha-
gyok egy évet és minden energiámat arra szá-
nom, hogy újrapróbáljam a kémia érettségit, és 
jövőre sikerüljön. Nagyon kitartó vagyok, nem 
adom fel!
A fővárosi egyetemek mellett nagy népszerű-
ségnek örvendett a Debreceni és a Miskolci 
Egyetem is. Tiszaújvárosból évek óta nagyon 
sokan szeretnék ezeken az egyetemeken foly-
tatni tanulmányaikat, hiszen közel van és szín-

vonalas az oktatás. A vidéki egyetemek nép-
szerűsége egyébként évről-évre nő, a Debrece-
ni Egyetemet több mint 9 ezren jelölték meg az 
első helyen idén.
- Sajnos nekem sem sikerült az első helyre be-
kerülnöm. Gyógyszerész szerettem volna lenni 
- mondta Rácz Katalin, akinek szintén a kémia 
érettségivel gyűlt meg a baja. - Viszont biológia 
szakra felvettek a Debreceni Egyetemre. Azért 
örülök ennek is, és izgatottan várom, hogy mi-
lyen lesz.
Egy biztos, akár valóra vált az álom, akár nem, 
mindenképpen sok munka áll a diákok mögött. 
Leszámítva, hogy még vár ránk a kollégiumi 
jelentkezések, albérletkeresések és tárgyfelvé-
telek időszaka, végre szusszanhatunk egyet, 
mielőtt ősztől kezdetét veszi valami egészen iz-
galmas, valami egészen nagyszerű, valami egé-
szen új.

Kelemen Alíz

Két-három hetet csúszott idén a dinnyesze-
zon. A nagybani piacokon sokáig csak spa-
nyol és görög dinnyét lehetett vásárolni. A 
gyümölcs kilója most 200 forint körül van, 
a magyar már ki is szorította az importot. 

Sokan várták már, hogy magyar dinnyét ehes-
senek, a szakemberek szerint megérte, mert az 
idei termés finom, mézédes. Hazánkban 4000 
hektáron termelnek dinnyét, ha nem jön köz-
be extrém időjárás, akkor 180 ezer tonna jó mi-
nőségű magyar dinnye kerül a piacra, a szemé-
lyenkénti éves fogyasztás pedig a korábbi 10 
kilóról 12-13 kilogrammra emelkedett. 
Sajószögedre, a Csáti csemegébe látogattunk 
el, hogy megnézzük, milyen is a dinnye. Rö-
viden: finom. Mézédes. Keresik is a vásárlók, 
főleg most, hogy már magyar dinnyét is lehet 
kapni. 
- Három hetet csúszott a szezon, de nagyon fi-
nomak a magyar dinnyék - mondta Csáti Dezső 
tulajdonos. - A rubin dinnye érett be először, 
ezek 8-12 kilogrammosak. Vannak a nagyobb 
fajták, mint a kolosszeó, a maga 12-20 kg-os 
súlyával, de találkoztunk már 22 kg-ossal is. Az 

kicsit később érik, de a rubin már két hete meg-
jelent a nagybani piacon. Mi általában várunk 
egy hetet az első szedés után, mert a gazdák 
mindig siettetnék az árusítást, az első szedés ál-
talában még éretlenebb. Minél jobban beleme-
gyünk a szezonba, annál olcsóbb lesz a dinnye, 
és nyilván a gazdák is jó áron szeretnék eladni, 
az eleje ezért éretlenebb még. 
- Fontos a vásárlóknak, hogy magyar dinnyét 
vegyenek? 
- Van egy réteg, akiknek igen, ők csak akkor 
vásárolnak, amikor már van magyar. Másokat 
nem érdekli, hogy import-e vagy hazai a diny-
nye. Nálunk a minőség az elsődleges, nekünk 
az a fontos, hogy finom, édes legyen. Mi az im-
portból is a legjobbat hozzuk, olyan nagykeres-
kedőkkel állunk kapcsolatban, akik figyelnek a 
minőségre. Sokaknak az a fontos, hogy pultál-
ló legyen a gyümölcs, hogy kevesebb legyen 
a selejt. 
- Most még van import dinnye is? 
- A görög pár napja fogyott el, az ár alapján már 
kiszorult az import. Ízre is jobb már a magyar, 
az import kásás, ikrás. 
- Meddig tart a magyar dinnye szezonja? 
- Még szeptemberben is szokott lenni jó diny-

nyénk, vannak olyan termelők, akiknek még 
szeptember végén, október elején is nagyon fi-
nom dinnyéjük van. Vannak már olyan fajták, 
amelyek jobban bírják a hőingadozást. A diny-
nye általában nem bírja a nappali melegek és az 
éjszakai lehűlések miatti ingadozást, így sokan 
leszedik, állandó hőmérsékleten tárolják. 
- Az árak változtak? 
- Most 199 forint egy kiló dinnye nálunk, van-
nak, akik olcsóbban adják, de nem biztos, hogy 
az olyan minőség. Drágább, mint tavaly ilyen-
kor, de ebben közrejátszik, hogy most van a 
szezon eleje. Az emelkedést az okozza, hogy 
minden drágább lett, az üzemanyag, a munka-
erő. A zöldség- és gyümölcstermelők sincse-
nek könnyű helyzetben, mert egyre nehezeb-
ben találnak munkaerőt. Nincs, aki leszedje a 
dinnyét, a paprikát, paradicsomot. Ez orszá-
gos tendencia. Ha pedig mégis van, egyre drá-
gábban dolgozik, így ezek viszik magukkal az 
árakat. Ahogy telnek a hetek, úgy csökkennek 
majd az árak, már nem csak a békési, hanem a 
szabolcsi dinnye is beérik majd. 
És hogy mit kell, mit lehet nézni egy dinnyén? 

Azt már Csáti Dalma mesélte el. 
- Sokan kopogtatják, megnézik, hogy sárga-e 
a hasa, vagy hogy a szára milyen. A száránál 
azt láthatjuk, hogy ha már érett, akkor megje-
lenik rajta egy sötét nedv, ekkor biztosan édes, 
finom a dinnye. Régen, amíg még a dinnyeföl-
deken sokan dolgoztak, forgatták a dinnyéket, 
így nem volt sárga a hasuk, mindig más részük 
hevert a földön. A kopogtatásnál pedig ahány 
fajta, annyiféle hangja van, erre sem lehet ala-
pozni. Mi itt kettévágjuk a dinnyét, meg lehet 
kóstolni. A régi vásárlóink pedig már tudják, 
hogy a hűtőkamránkban is tartunk dinnyét, így 
ha valaki nyaralni, kirándulni indul, vagy nem 
szeretne várni a hideg finomságra, eleve meg-
vásárolhatja hidegen. 
Emlékszem, gyerekkoromban mi még kenyér-
rel ettük a dinnyét, és akkor még nem volt csí-
kos, csak a ma már nosztalgiajelzővel illetett 
sötétzöld héjú. A nyolcvanas években még 
magszegény dinnyét sem lehetett kapni, és so-
kan ma is elképednek, ha azt hallják, létezik 
olyan görögdinnye, aminek sárga a bele. 

Fodor Petra

Csúszott a szezon, de finom, édes a magyar dinnye

Itt a hőség, ilyenkor több dinnye fogy. 

Ez már magyar dinnye. 
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Hajrá Kornél, irány az olimpia! 
Két számban is indul a tokiói olimpián Béke 
Kornél, a TKKSE egykori versenyzője. A fu-
tamok  augusztus 2-án kezdődnek, K2 1000 
méteren és K4 500 méteren is szurkolhatunk 
a magyaroknak, köztük a mi Kornélunknak. 
A kajakos már Tokióban van csapatával, a 
közelmúltban azonban hazajött, ekkor be-
szélgettünk vele az olimpiáról, az álmairól.  

- Ez az olimpia nem az a nyüzsgő, hangos olim-
pia lesz, mint amire egy sportoló számít, hiszen 
a járványügyi intézkedések miatt nézők, szur-
kolók nélkül telnek majd el a versenyek. Elkép-
zelted már ezt? 
- Igen, valóban. Az biztos, hogy mi versenyzők 
ott leszünk Tokióban, a szurkolók sajnos nem, 
a mi versenyünkön sem lesznek üdvrivalgások, 
de azért így is élvezni fogjuk. Mi ott, a nézők 
meg a képernyők előtt a közvetítéseken. 
- Sajnos elég keveset enged a járvány.
-  Azt szokták mondani az első olimpiások-
nak, hogy élvezzétek ki minden percét. Úgy ér-
zem, egy kicsit elvette tőlünk most ezt a jár-
vány. Igazából a versenypályán és a szálláson 
kívül nem is nagyon látogathatunk más létesít-
ményt, és azt is írnunk kell, hogy mikor hol va-
gyunk, és kivel találkozunk. Elég komolyak a 
járványügyi intézkedések, főleg a japánoknál. 
Kicsit bezártságérzésünk lesz, de próbálom úgy 
felfogni, hogy úgyis a verseny és a versenyzés 
a lényeg, hogy tudjunk maximálisat nyújtani.
- Életed első olimpiája gyakorlatilag egy bu-
borékrendezvény lesz és Tokióból sem fogsz so-
kat látni.
- Az biztos, hogy Tokióból semmit nem fogok 
látni, csak távolról. Ugyan a versenypályánk a 
tengeröbölben van, ami csodálatos látvány lesz 
ott, a világ egyik legnagyobb városában. Meg 
hát az ottani ellátásra is úgy készülök, hogy 
azért majd valamennyire átérezzük azt a japán 
érzést, és Tokiót.
- Az olimpiai faluban is biztos megcsap majd az ér-

zés, hiszen mindenki ugyanazért utazik oda, a si-
kerért, a teljesítményért, a versenyért, az éremért.  
- Ez érdekes, mert a magyar kajakosok nem 
az olimpiai faluban fognak lakni, ugyanis To-
kió nagyobb város, mint Budapest és sokkal 
nagyobbak a távolságok is. Az olimpiai falu 
nincs olyan közel a kajak-kenu versenyhelyszí-
nekhez, ezért a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
úgy gondolta, hogy praktikusabb, ha egy fél-
úton lévő szállodában szállásolják el a csapa-
tot, így negyedórára rövidül az utazás. Így ne-
kem az olimpiai falu is kimarad sajnos. 
- Még egy élménnyel kevesebb…
- Kiadták nekünk, hogy a két hét alatt, amíg 
kint leszünk Tokióban, milyen létesítményeket, 
helyszíneket látogathatunk meg, és sajnos az 
olimpiai falu nincs benne. Ezért tulajdonkép-
pen olyan, mintha egy bármilyen másik világ-
versenyre mennénk el, nyilván bennünk lesz az 
olimpia, de sajnos ez most nekünk kimarad. 
- Hogy az igazi ízét és hangulatát megérezd, 
muszáj három év múlva megint menned az 
olimpiára. 
- Igen hál’ istennek megvan az első, de pont 
most gondolkodtam ezen, hogy én Los Angel-
esig, tehát 2032-ig mindenképpen elmennék, és 
akkor az már remélhetőleg a harmadik olimpi-
ám lesz, akkor már csak át tudnám élni az olim-
piai szellemet. 
- Te még itthon vagy, a hajóitok éppen merre 
tartanak? 
- Pont ma érkeztek meg Japánba, már túl van-
nak a vámon. Gyakorlatilag felteszik őket egy 
utánfutóra, az bekerül egy konténerbe, leveszik 
a kerekeit, kikötözik, beteszik egy teherszállító 
repülőgépbe és elmegy Japánba. 

- És az edzés? 
- Szerencsére a szövetség tudott biztosítani ne-
künk kölcsönhajót, amíg nem a saját hajónkban 
edzünk. De cserébe mire mi kiérünk, addigra 
ott fog várni minket a saját hajónk. 
- Egy másik hajóban másabb evezni? Sokat 
számít?
- A típus ugyanaz, mint amiben evezek, de ha 
versenyen lennék, ott bizony nagyon sokat szá-
mítana. A saját hajómat már belaktam. Van egy 
állítható ülésrész és egy állítható lábtámasz, 
azok már be vannak rakva úgy, ahogy nekem 
már évek óta megvan, most ez egy új hajó, nyil-
ván még csak tesztelgetni tudom, edzésre töké-
letes, de a versenyen az a lényeg, hogy ott a sa-
ját hajóm lesz. 
- Apropó hajó. A Sportcentrumba tért haza és 
talált végleges otthonára olimpikonunk, Ra-
kusz Éva hajója, a közelében pedig van egy 
dicsőségtábla a falon. „Az olimpiákon, világ-
bajnokságokon, Európa-bajnokságokon érmet 
szerzett sportolóink tiszteletére”. Sok név van 
már rá felvésve. Eljátszottál már a gondolattal, 
hogy te is itt leszel majd?
- Így, ahogy most olvasom a neveket, kicsit ki-
rázott a hideg, mert Tiszaújváros hál’ istennek 
büszkélkedik nagynevű sportolókkal, szóval 
el tudnám képzelni, hogy itt legyek közöttük, 
akár már az idei olimpia után is, annak azért 
örülnék. 
- Mióta követed, figyeled ezt a sportágat?
- 2012 óta, 14 éves koromtól, akkor kerültem 
be a TKKSE-be.  
- Néhány év alatt mekkorát eveztél, hogy idá-
ig jutottál, hiszen sok kajakossal ellentétben te 
nem 5-6 évesen fogtál először lapátot a kezed-
be, mégis lekörözted őket. 
- Versenytársaim nagy része 6-7 évesen, vi-
szonylag fiatalon kezdte, én meg viszonylag 
idősen, de talán azért van ez így, ahogy van, 
mert megtaláltam a sportágamat. Jól emlék-
szem, ahogy elkezdtem kajakozni, már az azt 
követő évben megnyertem a magyar bajnoksá-
got, bekerültem a válogatottba, és az olimpiai 
reménységek versenyét - ami az akkori korosz-
tályomnak a világbajnoksága - is sikerült meg-
nyernem, úgyhogy ott eldőlt, hogy jó dologba 
nyúltunk bele. 
- Mi benned a több, a jobb, hogy 8 év alatt fel-
jebb jutottál, mint aki hasonlóan tehetséges, és 
akár több evezős év is van már a háta mögött?
- Elsősorban az, hogy szerintem jó alkatom 
van hozzá. Viszonylag hosszabbak a kezeim, 
de talán, ami a legfontosabb, hogy fejben nem 
voltam sosem szétesve. Amikor meg kellett 
csinálni egy edzést, akkor én azt megcsináltam, 
mindig elvégeztem a kiírt edzésmunkát. Ha nem 
lógjuk el az edzést, akkor annak lesz eredménye. 
- Hét évet itt húztál le a Tiszán a TKKSE színei-
ben, aztán a Tiszát a Dunára cserélted.
- Hát igen, most a Duna a vizem, de a víz az 
víz, az a lényeg. 
- Van különbség a két folyó között?
- Van. Most, ha visszajövök a Tiszára a Du-
na után, azt mondom, hogy bakker, ez mindig 
ilyen kicsi volt? Amikor itt eveztem, akkor meg 
azt mondtam: Tisza! Úristen mekkora! A Duna 
szerintem kétszer ilyen széles, meg más a sod-
rás. Itt a Tisza ezen a részen csodálatos és any-
nyira jó adottság van ahhoz, hogy lehessen ka-
jakozni. Sima a víz, hát a Duna nem ilyen.  Na-
gyon örülök, hogy itt tudtam kajakozni, most is 
csak ránézek és komolyan eltölt a boldogság. 
Nagyon jól néz ki. 
- Milyen víz, milyen pálya vár rád Tokióban?
- Tokióban a kajak-kenu verseny a Tokiói-öböl-
ben lesz, egy olyan pályán, amit betonfalak ha-
tárolnak el. A betonfalaknak az a tulajdonsága, 
hogy ahogy a víz, a hullám rácsapódik, ugyan-
úgy vissza is veri. 
- Ez jó nektek?
- Szurkolunk érte, hogy hullámos legyen, mert 
a nagy Dunán, ahol evezünk, ott uszályok jár-
nak, elég örvényes, a hullámok is elég jól meg-
maradnak és mi ezt gyakoroltuk nagyon so-
kat, szóval jó lenne, ha ilyen extrém körülmé-
nyek lennének, mert szerintem ezzel mi ki tu-
dunk tűnni a mezőnyből. Más nemzet nem biz-
tos, hogy fel van készülve ilyen viszontagság-
ra. Tudomásunk szerint elég erős szembeszél 
van Tokióban a pályán, az nekünk végképp jó 
lenne, mert mi a szembeszelet bírjuk jobban. 
Ez azt jelenti, hogy minél hosszabb a pálya, ne-

künk annál jobb, mert mi inkább állóképesebb 
versenyzők vagyunk és a szembeszél meg tud-
ja fogni a hajókat és benne az embereket. Úgy-
hogy reménykedünk abban, hogy egy ilyen na-
gyon csúnya pálya lesz.  
- A laikus, a kívülálló azt gondolja, hogy itt 
pusztán a teljesítményről, az erőről és a kondí-
cióról szól a dolog, holott fentről, lentről min-
den közbeszól, amit természetnek hívunk. 
- Igen, hiszen egy szabadtéri sportágról beszé-
lünk, itt a víz, az időjárás, a hullámok, nagyon 
sok minden tudja befolyásolni, no meg most a 
covid helyzet. Elég rendhagyó lesz a verseny-
zés, mivel behoztak egy olyan rendszert, hogy 
a középfutam és a döntő között két óra van. Azt 
szokták mondani, hogy a kajak-kenuban na-
ponta csak egy maximális pályát lehet menni, 
most viszont kettőt kell, két óra különbséggel. 
Ez is egy rosta lesz, hogy ki hogyan fogja meg-
oldani. Nyilván mi erre is készültünk a nagyon 
kemény edzésmunkával, de valóban lesz majd 
sok külső körülmény, ami befolyásolja a ver-
seny végkimenetelét.
- Egy számból kettő lett, kettesben és négyesben 
is versenyzel. Kikkel evezel majd egy hajóban? 
- A fő számom a K2 1000 méter. Erre is ké-
szültünk már az év elején, sőt már tavaly év vé-
gén is a klubtársammal, Varga Ádámmal. Mi-
vel meghatározott kvótaszám van kajak-kenu-
ban, hat férfi kajakos indulhat országonként, 
ebből kell megoldani az összes induló egysé-
get, ezért úgy határozott a szövetségi kapitány, 
hogy beülök az 500 méter négyesbe is. Erre 
úgy őszintén nem készültünk, ez inkább egy 
sprint táv, az ezer méter meg inkább erőállóké-
pességi. Igyekszünk mindkét számban kihozni 
a maximumot. 
- Erre, a K4-re nem is számítottál, vagy valahol 
már benne volt a pakliban a kvótaszerzésnél?
- Tudtuk, hogy a kvótaelosztások miatt, ha 
van egy számom, akkor sanszos, hogy két szá-
mom is lesz, de amikor biztossá vált, hogy a 
K2 1000 méter a miénk, akkor úgy voltam ve-
le, hogy ez nekem bőven elég, nem is foglal-
koztam a négyessel, aztán pár héttel később jött 
a hír, hogy mégis ki fogják velem próbálni a né-
gyest. A próba után úgy döntöttek a négyes tag-
jai, hogy szeretnék velem folytatni a felkészü-
lést. Boldog voltam, mert ki ne lenne boldog, 
ha az olimpián adnak neki egy számot. 
- Melyikben leszel jobb?
- A K2 1000 méter a fő számunk, abból is ké-
szülünk többet, azt érzem a magaménak, abban 
remélem, hogy egy igazán szép eredményt fo-
gunk hozni Ádámmal. 
- Izgultok már?
- Igen, már sokat gondolok rá, egyre többet. 
Nem egyből Tokióba megyünk, hanem kicsit 
arrébb, egy edzőtáborba először, ahol kicsit 
akklimatizálódunk, meg felvesszük a kinti rit-
must. Augusztus 2-án kezdődnek a kajak-kenu 
versenyek és 8-áig tartanak. Ahogy egyre kö-
zeledünk, úgy izgulok egyre jobban én is, kez-

dem felvenni az olimpiai ritmust, a szellemét 
ennek az egésznek, de kint fogom azt érezni, 
hogy na most itt vagyok egy olimpián, és hogy 
ez mit is jelent.
- Van valami mantrád, fogadalmad, bármi, amit 
vízre szállás előtt csinálsz a siker érdekében? 
- Nem igazán hiszek az ilyenekben, én inkább 
az elvégzett munkában hiszek, nekem az ad 
magabiztosságot.
- Tavaly lett volna a tokiói olimpia. Neked jól 
jött ez a vírus okozta szünet? Ennek is köszön-
hető, hogy bekerültél a csapatba? 
- Szerintem a legjobban nekem jött. Állítom, ha 
tavaly rendezték volna az olimpiát, akkor nem 
jutok ki. Nekem nagyon kellett ez az olimpia 
edzettségileg is, mert nagyon sokat számított az 
a plusz egy év, hogy fel tudjak zárkózni a ma-
gyar felnőtt mezőnyhöz, és azért a menedzse-
lésben és a kvótaszámok tekintetében azt mon-
dom, hogy míg én inkább értem, mások inkább 
kiöregedtek, és ez pont az a helyzet volt, amit 
sikerült megragadni. 
- Hallod azt a célba érve, hogy „Béke Kornél 
olimpiai bajnok”!?
- Hú, hát volt már, hogy gondoltam ilyenre, de 
nem szeretek előre eredményeken gondolkod-
ni. Inkább arra gondolok csak, hogy addig még 
mi van hátra, vagy addig még mit kell megcsi-
nálni. Persze ez lenne minden álmom, de azért 
ez tényleg az első olimpiám. Nagyon kemény a 
mezőny férfi kajakban nemzetközi szinten, és 
azt akarom, hogy a maximális teljesítményün-
ket hozzuk, akkor szerintem jó eredményünk 
lesz. 
- Most az utolsó hetekben, a célegyenesben 
minden napod a víz és a kajak, és a gondola-
taid is ott vannak, vagy tudsz egy kicsit másfe-
lé is koncentrálni?
- Jól mondtad, minden a kajak-kenu körül fo-
rog, edzésre járok, az étkezésre figyelek, pihe-
nek, igazából ez a három fő dolog, ami most az 
életemben van. Persze próbálok a családdal és 
a barátnőmmel együtt lenni, mert kell a feltöl-
tődés is, azért is vagyok most itthon és nem Bu-
dapesten. Szeretnék még feltöltődni a kiutazás 
előtt. Az elkövetkező egy hét és a Japánban el-
töltött idő, az már tényleg csak a versenyről, az 
olimpiáról fog szólni. 
- Álmodsz az olimpiáról? 
- Kicsit érdekes most ez a helyzet, az olimpia 
meg ez az egész. Nemrég gondolkodtam rajta, 
hogy ha visszamennék abba az időbe, amikor el-
kezdtem kajakozni, 2012-be, és azzal az énem-
mel találkoznék, aki 2012-ben nézte a londoni 
olimpián élőben a TV-ben a K2 férfi 1000 mé-
tert, és ő, az akkori énem ott eldöntötte, hogy 
szeretne majd egyszer olimpiára kijutni, ha most 
én találkoznék vele, és megkérdezné tőlem, 
hogy sikerült-e kijutni? Én meg azt mondanám, 
hogy sikerült. Ő meg azt mondaná: de jó! 

Berta Judit

4. � Olimpia 2021. július 29.

„... az akkori énem ott eldöntötte, hogy 
szeretne majd egyszer olimpiára kijut-
ni, ha most én találkoznék vele, és meg-
kérdezné tőlem, hogy sikerült-e kijut-
ni? Én meg azt mondanám, hogy sike-
rült.”

Kornél a város ajándékával utazott Tokióba. 



Július 12-től 19-ig Balatonszemesen nyaralt a 
Hunyadi Mátyás Iskola szabadidős tábora. Az 
50 főből álló népes csapatot az idén is a már 
jól összeszokott tanári csapat: Bianka néni, Ildi 
néni, Márti néni, Zsuzsa néni, Tamás bácsi, és 
vendégként besegítve a tesis Ildi néni vezette. 
Sikerült egy napsütéssel teli hetet kifognunk, 
így naponta élvezhettük a Balaton kellemes, 
csillogó, bársonyos vizét.
Egész héten remekül teltek a táborozók nap-
jai. A mindennapos fürdőzés mellett kisebb-na-
gyobb kirándulásokat is tettünk. Átutaztunk 
például az északi partra, jártunk a tapolcai Ta-
vasbarlangban, mely csodás élmény volt min-
denkinek. Megismertük a karsztvidékek káprá-
zatos világát, és a „kőtapogatón” túl kipróbál-
tuk a kúszóbarlangot is. Az őskarszt, a denevér- 
és cseppkőtermek varázsa után a fő szenzációt 
a szűk, hangulatosan kivilágított, vízzel meg-
telt barlang járataiban való csónakázás nyújtot-
ta. Élmény volt az evezés, nagyon élvezték a 
gyerekek, hiszen a több helyen beszűkülő já-
ratok miatt sokszor csak kézzel tudtuk magun-
kat előre lökni. A sportos programot az idén is 
a kedvenc gyenesdiási játékstrandon folytattuk, 
ahol kicsit mediterrán hangulatban élvezhettük 
a 35 fokos meleget, víziaerobikkal, homokvár-

építéssel vagy csúszdázással kedvére mókáz-
hatott mindenki a vízben és a parton is. Ellá-
togattunk a Cadillac múzeumba is Keszthely-
re, ahol az értékálló veterán autókat csodáltuk 
meg. A Cadillac mindig a pompa, a fényűzés 
jelképe volt, a luxusautók között átélhettük a 
régi idők amerikai életérzését. A kupén át a li-
muzinig gyönyörködhettünk az 1900-as évek-
ből való járgányokban, felidézve Elvis Presley 
emlékét is.
Keszthelyen jártunk még a Festetics kastélyban 
is. A barokk stílusú épületkomplexumban visz-
szautazhattunk az időben a 18. századba. A kas-
télypark a közelmúltban befejezett rekonstruk-
ciót követően újra a Henry Ernest Milner angol 
kerttervező által az 1880-as években tervezett 
látványt nyújtja a felújított tóval, az Oroszlános 
kúttal és a szökőkutakkal, valamint a herceg-
női kamarakerttel. Itt lehettünk részesei I. Ri-
csi és Vilma tábori hercegi pár rögtönzött es-
küvőjének is. 
Az idén sem hagytuk ki a balatonboglári bobo-
zást, ahol a kisebbek közül többen először ju-
tottak a száguldás élményéhez. Ezután a Vár-
domb tetejéről csodáltuk meg a ragyogó zöld 
vizű Balatont, és a Káli-medence páratlan szép-
ségét. 

A siófoki hajókikötőből sétahajóztunk a Taliz-
mán fedélzetén, melyen Füstös Fred kapitány 
vezetésével szuper hangulatban volt részünk. 
Ellátogattunk Szántódpusztára is lovas kocsi-
kázni, és mindenkinek lehetősége volt a nye-
regbe is felpattanni.
Balatonlelle szintén kedvenc hely lett, hiszen 
nem csak strandoltak, jót bazároztak is a gyere-
kek, megvásárolva a családnak a balcsis meg-
lepiket.
Lehetőségünk volt szurkolni a Fradi öregfiúk 
és a Balaton FC baráti mérkőzésén is, melyet 
közös fotóval örökítettünk meg.
Jó volt továbbá a sok nem alvás, az esti be-
szélgetések, a felhőtlen jókedv, a nevetések, 
a sok medencézés, a strandröpizés, kártyapar-
tik, pingpong versenyek, az esti bátorságpróba, 
a záróbuli, de jól szórakoztunk a vicces tábo-
ri ki-mit tud-on is. Mindent egybevéve, szuper 
csapat nyaralt együtt, fantasztikus nyolcadiko-
sokkal, akik már bejelentkeztek jövőre, mond-
ván: „ha kell, duplát fizetünk a helyünkért, csak 
biztos legyen”. Természetesen értetek jövőre is, 
Gyerekek! 

Czár Judit Bianka
táborvezető

Hunyadisok balatoni nyaralása

Egy törékeny tiniíró
Ki is írhatna őszintébben a tinik életéről, ha nem egy tini-
lány? Borza Virág Eszter még gimnáziumi tanuló, ezen a 
nyáron azonban már egy saját megjelent könyvvel büszkél-
kedhet.

Július 15-én jött ki a nyomdából Borza Virág Eszter Camp-Feszt 
című trilógiájának első kötete. A könyv több webáruházon ke-
resztül is beszerezhető, néhány napja pedig már a boltokban is 
kapható.

„Mert mindegy, mekkora a szám, én attól függetlenül egy töré-
keny tizenöt éves maradok, akár tetszik, akár nem.” - írta Eszter 
könyvében. És valóban. Eszter még csak 15 éves, története fő-
ként a korabeli tinédzserekhez szól.
- Két tizenéves lányról írtam, akik nyáron egy táborban töltik 
az idejüket. Ez a tábor lényegében olyan, mint egy fesztivál, és 
ezen a helyen mindenféle kalandba keverednek, illetve különbö-
ző vicces és izgalmas dolgok történnek a lányokkal.
- Hogyan jött az ötlet, hogy könyvet írj?
- Mindig is nagyon szerettem olvasni. Eleinte ifjúsági regénye-
ket olvastam, de most már inkább a pszichológiai témájú köny-
vek érdekelnek. Közben az interneten is olvasgattam és több 
népszerű blogot találtam, amikről azt gondoltam, hogy ilyet én 
is tudok. Így aztán 2019 őszén felmerült bennem a gondolat, 
hogy kipróbáljam magam és írjak egy saját könyvet.
- Egyből regényben gondolkodtál?
- Igen. Rövidebb írásaim nincsenek, én a regényekkel kezdtem. 
Az első kettőt nem terveztem kiadatni, mert rövidnek és kissé 
összecsapottnak gondoltam őket, de később átírtam azokat is, 
szóval a jövőben még akár újra elő is kerülhetnek.
- Nehéz volt kiadatni a könyvet? Mi volt ennek a menete?
- Egy ideig keresgéltem a kiadók között, aztán kiválasztottam 
hármat, amelyek tetszettek és elküldtem nekik e-mailben a re-
gényem szinopszisát. A három kiadóból kettő pozitívan jelzett 
vissza, míg végül a Könyv Guru mellett döntöttem. Az anyagi-
akban egyébként nagy segítséget jelentett a ProConsulting Ser-
vices Kft. nevű cég is, amely szponzorálta a regényem kiadását.
- Miből meríted az ötleteidet, az ihletet a történeteidhez?
- Ez nagyon érdekes, mert többnyire az álmaimból merítek. A 
saját életemet nem szeretem belevonni, azt inkább elkülönítem 
az írástól. Ez olyan, mint egy égi jel, egyszerűen megálmodom 
a dolgokat. Az első regényemet például két éven át álmodtam 
folyamatosan. Abban még egy olyan lányról írtam, amilyen én 
szeretnék lenni, és azt hiszem, külsőleg is hasonlított rám egy 
kicsit. Ez kezdő íróként szerintem nem volt probléma, hiszen 
az elején még nagyon nehéz olyan főszereplőt megformálni, aki 
abszolút nem hasonlít ránk. Talán még a most megjelenő köny-
vem karakterében is van egy kicsi belőlem, a szarkazmusomból 
és a humoromból mindenesetre biztosan.
- Mit szóltak hozzá a szeretteid, hogy ilyen fiatalon megjelent a 
könyved? Biztosan nagyon büszkék rád.

- Nagyon örültek nekem, és mindenben támogattak. Csodálatos 
szüleim vannak és mindig is hálás leszek, amiért mellettem áll-
nak és segítenek mindenben. A legjobb barátnőm is velem örült, 
ő már a kezdetektől fogva olvassa az írásaimat. A többi osztály-
társam, ismerősöm inkább csak a közösségi médián keresztül ér-
tesült róla.
- Lesz folytatás?  Jövőbeli terveid között is szerepel az írás?
- Számomra az írás leginkább hobbi, de semmiképpen sem sze-
retném abbahagyni. Főállású írónőként nem igazán tudnám el-
képzelni magam, közgazdász szeretnék lenni. Jelen pillanatban 
viszont leginkább a Camp-Feszt második és harmadik részének 
kiadása lebeg a szemem előtt, ez a fő tervem most.

Kelemen Alíz
A Camp-Feszt című kötet Eszter harmadik befejezett kézirata.

2021. július 29. Fiatalok � 5.

Eszter már két éve foglalkozik regényírással.

Együtt a táborozók.

Szántódpusztai lovas kocsikázás. 

Felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a hunyadisok. 



6. � Kultúra 2021. július 29.

Idén 20 éves a Mydros zenekar.

Virágh Lavínia és Csyef Athina énekesnők.

Sztavropulosz Nikolaosz, a buzuki mestere.

Megy ez táncmester nélkül is!Sokan perdültek táncra. 

Szombat este a Derkovits Művelődési Központ Nyár-
esti korzó görög zenei koncertjére sokan gyűltek ösz-
sze a Barcsay téren, a Városi Kiállítóterem előtt. Az 
idén 20 éves Mydros zenekar kemény diót tört meg, 
megtáncoltatta Tiszaújvárost. A banda egyik éne-
kesnőjével Csyef Athinával, és a buzuki mesterével, 
Sztavropulosz Nikolaosszal beszélgettem.

- Kevesen tudják, hogy a második világháború után 
Görögországban egy hosszú polgárháború követke-
zett. Emiatt 1948-ban több mint százezer ember mene-
kült el az országból, ebből hét-nyolcezren telepedtek le 
Magyarországon.
Nikolaosz: - Nagyon sok görög menekült el az akko-
ri politikai viszály miatt. Európában sok helyen - Ma-
gyarországon, Németországban, Szlovákiában, Angli-
ában - sőt még Amerikában is külön görög kolóniák 
alakultak. Mi is az ő leszármazottaik vagyunk, harma-
dik generációsak, tehát a nagyszüleink jöttek el annak 
idején, és a mai napig nagyon hálásak a magyar nép-
nek, hogy otthont adtak, és befogadták őket.
- Miért Magyarországot választották a nagyszüleitek?
Nikolaosz: - Nem lehetett választani. Ahová éppen indult 
a vonat, vagy ahogy lecsatolták a vagonokat, arra kellett 
menniük. Szétszórták őket Európában, és csak évekkel 
később volt lehetőség a családegyesítésre. A nagymamám 
Romániába került, a szülei Magyarországra, és csak öt-
hat intézetben eltöltött év után egyesítették őket, csak ak-
kor jöhetett ide a szüleihez. Sok ilyen szomorú sors volt, 
hogy a gyerekek öt-hat évig éltek a szüleik nélkül. Ma-
gyarországon belül is több helyen alakultak görög koló-
niák, a Balaton környékén, a Budapesti Dohánygyárban 
is egy híres kolónia volt, és később megépült Görögfalva, 
ami aztán Beloiannisz nevét vette fel.
- Amikor rendeződött a helyzet, sokan visszaköltöztek 
Görögországba?
Nikolaosz: - Igen, a ’80-as években volt egy vissza-
települési hullám, amikor az idetelepültek fele vissza-
költözött.
Athina: - Sokan azért maradtak, mert itt mentek férj-
hez, itt nősültek meg. A nagyszüleim visszamentek, de 
anyukám ide házasodott, így itt maradt. Anyukámék 
négyen voltak testvérek, ő itt van Magyarországon, az 
egyik testvére Németországban, a másik kettő pedig 
Görögországban.
- Hogy keveredik bennetek a két kultúra?
Athina: - Édesapám magyar származású, édesanyám 
görög, ha meg kellene mondani, hogy minek érzem 
magam, akkor én inkább a magyart mondanám, mert 
otthon az anyanyelvünk már magyar, magyarul beszé-
lünk. Anyukám persze beszél görögül, de valahogy ezt 
érzem az otthonomnak. Viszont ha utazunk, akkor ar-
ra gondolok, hogy kimegyünk Görögországba, hisz ott 
vannak a rokonok. Ha ott vagyok, akkor ott érzem ma-
gam otthon, ha itt vagyok, akkor itt érzem magam ott-
hon. Ha pedig konyháról beszélünk, anyukám legin-
kább görög ételeket csinál, tehát ez a része megmaradt 
a görög vonalnak. Amikor magyaros ételt készít, abba 
is mindig tesz oregánót, mindenbe önt olívaolajat, te-
hát nincs olyan étel, amiben ne köszönne vissza egy pi-
cit a görög ízvilág.
- Két nagyon nehéz kérdést fogok feltenni. Az első: Me-
taxa vagy házi pálinka?
Athina: - A Metaxát választom.
Nikolaosz: - Én is a Metaxát, bár nem vagyunk nagyi-
vók, egy hideg fröccsöt szívesebben elfogyasztunk egy 
jó magyar borral, egy rozéval. A Metaxát szerintem 
azért mondtuk, mert a pálinka nekünk nagyon erős.
- A második: szuvlaki vagy pörkölt?
Nikolaosz: - Ebben a sorrendben!
Athina: - Nekem a pörkölt, mert szeretem a szaftos éte-
leket, a leveseket is, és a görögök nem nagyon csinál-

nak leveseket. Nekik is sok ételük van, de inkább süt-
nek, mint főznek. A görög konyha nagyon színes, vál-
tozatos ételeket készítenek. Anyukám is nagymamám-
tól tanulta a recepteket, de ha beülünk egy görög ét-
terembe, akkor ott nagyrészt sült húsokból, halakból, 
és salátákból lehet választani. Ott nagy kultúrája van a 
mártogatós előételeknek, vannak olyan éttermek, ahol 
erre alapozzák az egész menüsort, nincs is más.
- Számotokra mennyire hajmeresztő dolog az, amikor  
egy magyar vendéglőben gyrost, görögsalátát, vagy 
tzatzikit próbálnak csinálni? Mennyire vannak itt ezek 
elmagyarosítva?
Athina: - Teljesen, nem lehet összehasonlítani az erede-
tivel. Nekem mindkettő ízlik, de köze sincs a kettőnek 
egymáshoz. A görög gyros annyira jellegzetes, vastag pi-
tába teszik, krumplit is tesznek bele, zöldségeket, itthon 
meg csípős szószt is raknak bele, amit mi nem szoktunk. 
Itthon fogják azt a kerek alakú vékony pitát, levágják a te-
tejét, beletesznek mindenféle szószt, kis túlzással kecsa-
pot, mustárt, ami éppen a receptjük. Nem rossz, én sze-
retem, de nem lehet összehasonlítani, tehát nem hívnám 
gyrosnak, inkább azt mondanám, hogy egy jó szendvics.
Nikolaosz: - A tzatziki is egy kicsit más, mint amit kint 
csinálnak, a legnagyobb különbség az, hogy a kinti sű-
rűbb.
Athina: - Itthon csak kevés helyen lehet kapni nagyon 
magas zsírtartalmú joghurtot. Kint nincs tejföl, ott jog-
hurtot csinálnak, ami olyan kemény, mint itt a húszszá-
zalékos tejföl, és abból csinálják a tzatzikit. Emiatt más 
az itteni, mert a joghurtnak van egy savanykás utóíze, a 
tejföl pedig nem olyan.
- Ne felejtsük el a töltött paradicsomot sem.
Nikolaosz: - A töltött paradicsom imádnivaló, és a töl-
tött paprika is. Annyi a különbség, hogy az itteni töltött 
paprika szaftosabb, mert paradicsomszósz is van ben-
ne, a kintiben nincs, de valahogyan a kintit is úgy csi-
nálják, hogy ne legyen száraz.
Athina: - Leöntik olívaolajjal. Rengeteg olívaolajat 
használnak mindenhez.
- Milyen görög ünnepek vannak, amiket ti is nagyon 
szerettek itt megtartani?
Nikolaosz: - A két jellegzetes ünnepünk dátumai kísér-
tetiesen egybeesnek a nagy magyar ünnepek dátumai-
val. Az Ikostí-pémpti Martiou-t, a Görög Függetlenség 
Napját március 25-én ünnepeljük, a másik nagy görög 
ünnepet, az Epéteios tou Ohit, vagyis a „Nem” napját 
pedig október 28-án. A tavaszi ünnep az 1821-ben kez-
dődött, törökök elleni szabadságharc ünnepe. Október 
28-án pedig arról emlékezünk meg, hogy 1940-ben Io-
annis Metaxas miniszterelnök nemet mondott Mussoli-
ni átvonulási kérelmére.
- Zenéről is beszéljünk egy kicsit, mit játszotok, görög 
népzenét, népdalokat?
Nikolaosz: - Fő profilunk a taverna zene, a rebetiko, 
ami a görög blues. Van benne buzuki, harmonika, tu-
berleki dob, és gitár. A zenekarban Csyef Athina és Vi-
rágh Lavínia énekel, Smuk Gábor harmonikázik, Smuk 
Tamás dobol, én pedig buzukin és gitáron játszok. A ta-
verna zene a görög éttermek zenéje, ami főleg a ’80-as, 
’90-es években bontakozott ki, bár nagyobb múltra te-
kint vissza. A ’70-es években rakták le az alapjait, de a 
számok nagy része, amiket játszunk, a ’80-as években 
született. Ezen kívül játszunk görög popzenét, a 2000-
es évek zenéjét, de a ’90-es évek számait is nagyon 
szeretjük. Vannak népzenék is a repertoárunkban, amik 
főleg táncházakban jönnek jól. Az igazán bravúros tán-
cokat népzenére koreografálják, ezeket kifejezetten ké-
rik a táncházakban. Ma estére is hoztunk egy táncos 
kollégát, aki majd bemutat ezekből a taverna táncok-
ból, de egy-két népzene is felcsendül.

Surányi P. Balázs



A Tisza TV műsora 

 Július 29., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése: Irány az olimpia!
Portré a tokiói olimpián induló Béke Kornéllal.

Augusztus 2., Sporthétfő
18:00 A TFCT - Újpest FC II bajnoki labdarúgó-mérkőzés 

közvetítése felvételről 

Augusztus 4., szerda
18.00 Nyári koktél: legérdekesebb, legizgalmasabb, legnézet-

tebb.
Válogatás az elmúlt év riportjaiból, összeállításaiból 

Augusztus 5., csütörtök
9.00 A szerdai adás ismétlése: Nyári koktél 

Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a 
Tiszaújvárosi Krónikában, és a Ti-
sza TV képújságában is bemutatunk 
néhány képet a TVK fotóarchívumá-
ból.
Ha bárki felismeri magát, munka-
társát, az eseményt, a helyszínt, 
vagy csak kellemes emléke, törté-
nete fűződik valamelyik képkocká-
hoz, kérjük írja meg nekünk a hely-
tortenet@tujvaros.hu e-mail címre. 
Hivatkozásként kérjük, tüntesse 
fel a kép alatti számsort. Bízunk 
abban, hogy sokan kedvet kapnak a 
nosztalgiázáshoz, az emlékezéshez, 
ezzel is segítve TVK-s örökségünk 
megőrzését az utókor számára.

Vezetőváltás a Napközi Otthonos Óvodában
Több mint négy évtizedes, sikerek-
kel teli óvodai pályafutását zárja idén 
Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvá-
rosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője. 
A szolgálat lejárt, eljött a nyugdíjazás 
ideje. Ez alkalomból beszélgettünk vele 
és  utódjával Kalmár Zsoltné, Emesé-
vel a Tisza TV adásában. Az ott elhang-
zott „páros” riport szerkesztett válto-
zatát olvashatják. 

- Számolod, hogy mennyi van még hátra, 
Erzsike?
MBE: - Hát, már nem olyan sok, csak pár 
nap, július 31-ig szól a vezetői megbízá-
som, augusztus elsejétől a szabadságo-
mat töltöm, aztán a felmentési időt, és de-
cember 30-án fog megszűnni a jogviszo-
nyom.

- Már most nehéz?
MBE: - Vegyesek az érzések. Vannak 
olyan dolgok, amelyeket természetesen 
sajnálok, és biztos vagyok benne, hogy hi-
ányozni fognak, viszont vannak azért a ve-
zetői munkának olyan területei is, ame-
lyek megterhelők minden szempontból, 
azt azért annyira nem sajnálom már most.
- Emese, te már érzed, hogy más lesz, ne-
hezebb lesz?
KZS: - Nem csak érzem, tudom is, hogy 
nehéz lesz, hiszen sokat beszélgetünk Er-
zsikével, meg hát van az embernek rálátá-
sa a dolgokra, szóval nem lesz egyszerű, 
de sok segítségem van, és igénybe is fo-
gom venni. Erzsike is azt mondta, hogy 
hozzá is bármikor nyugodtan fordulha-
tok, segíteni fog nekem. Nem akarom túl-
zásba vinni, hogy nagyon fárasztó legyen 
számára, de biztos, hogy az elején keres-
ni fogom. 
- Neked mennyire új ez a feladat, hiszen 
a Tündérkert óvodában vagy évek óta he-
lyettes.
KZS: - Igen, van rálátásom, de azért ez 
teljesen más, az óvodában helyettesként 
vagyok, de csoportban is dolgoztam, 
óvodavezetőként viszont már nem fo-
gok csoportban dolgozni, így a gyerekek-
től egy kicsit távolabb kerülök. Az én fel-
adatom inkább a menedzselés, az óvoda, 
illetve a dolgozók irányítása lesz. Sok új 
dolog van ebben, amit még helyettesként 
nem csináltam.
- Most együtt dolgoztok ezekben a napok-
ban egymás mellett, vagy ugyanúgy min-
denki a saját megszokott helyén, csak töb-
bet beszéltek, egyeztettek telefonon?
MBE: - Az elmúlt hetet végig együtt töl-
töttük délutánonként, hiszen át kell adni a 
feladatokat, természetesen lesz ennek egy 
protokolláris része, amikor hivatalosan is 

megtörténik az átadás-átvétel, de azért a 
feladatok attól sokkal sokrétűbbek, hogy 
egy óra hossza alatt letudjuk. Délutá-
ni találkozásainkon folyamatosan adtam 
át Emesének az iratokat, dokumentumo-
kat és megbeszéltem vele azokat a folyó 
ügyeket, amelyeket én a nyáron elkezdek, 
de már neki kell majd befejeznie.
- Erzsike, milyen óvodát adsz át az utó-
dodnak? 
MBE: - Azt gondolom, hogy több oldal-
ról tudjuk ezt megközelíteni. Ha a tárgyi 
felszereltségét tekintjük, akkor nagyon 
jól felszerelt, igényesen berendezett, sok 
lehetőséget nyújtó óvodai épületeket, ud-
varokat hagyok magam után. Szakmai te-
kintetben azt gondolom, hogy egy igé-
nyes nevelői közösséget, bár most megint 
egy nagyobb fluktuáció várható az óvodá-
ban, hiszen most heten megyünk nyugdíj-
ba, tehát megint lesznek új kolléganők az 
intézményben. Ez majd nagy feladata lesz 
az utódomnak, mert én is mindig éreztem 
a súlyát, hogy a jelentkezők közül a leg-
megfelelőbbet válasszam az alkalmazot-
ti közösségbe, mert azért a távolabbi jövő 
sikerességét jelentősen tudja befolyásol-
ni a kiválasztott emberek személye. Azt 
gondolom, hogy szakmailag is igényes 
nevelőtestület a miénk, és bízom a fiata-
lokban is, hiszen, akik 3-4 éve bekerül-
tek közénk, látom bennük a lehetőséget, a 
felkészültséget, az ambíciót, úgyhogy én 
nyugodt szívvel adom át a nevelőtestüle-
tet Emesének. 
- Heten nyugdíjba mennek. Van utánpót-
lás, vannak pályakezdő fiatalok, akikre 
számíthattok? 
KZS: - Igen, azt gondolom, hogy szeren-
csénk volt abból a szempontból, hogy 
volt például olyan végzős óvodapedagó-
gus, aki nálunk töltötte a szakmai gyakor-
latát és az őt mentoráló óvónők azt mond-
ták, hogy nagyon ügyes, rátermett, szóval 
szerintem ő is az egyik olyan pályakez-
dő, aki akár el is kezdheti majd nálunk az 
óvónői munkáját.  
- Vannak, lesznek kihívások, máris itt az 
első. 
KZS: - Valóban óriási kihívás ez nekem, 
úgyhogy azért nem vagyok annyira nyu-
godt. Érzem a súlyát, de azt is tudom, 
mint ahogy Erzsike is elmondta, hogy 
akár szakmai, akár tárgyi feltételekben 
az óvoda magas színvonalon tud működ-
ni, legalábbis eddig úgy működött. Szán-
dékomban áll továbbra is így működtetni. 
Erzsike vezetőként nagyon magasra tette 
a mércét, ezt nem lesz olyan könnyű meg-
ugranom, de azért megpróbálom.
- A gyerekek közelsége, csicsergése most 
egy kicsit távolabb lesz tőled, Erzsike. 
Nem fog hiányozni minden, amit most 
magad mögött hagysz?
MBE: - De bizony! Már a reggeleim is 
úgy telnek mostanság, hogy fölkelek, el-
kezdek kávézni, és azon gondolkodom, 
hogy egy hónap múlva vajon milyen cél-
lal kelek fel. Mi lesz az, ami feladatot 
ad nekem egy-egy napra, de aztán meg-
nyugtatom magam, hogy itt van a csalá-
dom, akik biztos, hogy számítani fognak 
a jelenlétemre. Ismerem magam, nem va-
gyok olyan ember, aki nem találja meg a 
mindennapokban a feladatát. Természe-
tesen gondolkodom azon, hogy hogyan 
teljenek majd ezek a nyugodtabb napok. 
Vannak terveim, rengeteg könyvet vásá-
roltam az elmúlt évek alatt, mindig arra 
gondolva, ha majd egyszer nyugdíjas le-

szek, akkor lesz időm ezeket kiolvasni. 
A ház körüli teendőket is szívesen ellá-
tom majd, meg egy kicsit a sorsra is bí-
zom magam, hátha az lesz a célom vagy 
az utam, hogy nekem még ezután is kell 
valamit tennem, nyilván nem olyan fe-
szített tempóban, mint ahogyan eddig, de 
valamit kell csinálnom, akkor biztos meg 
fog engem találni ez a feladat. 
- És be-besétálsz majd az óvodába?  
MBE: - Hát persze, bár azt is tudom, hogy 
annyira elfoglaltak a kollégák, hogy na-
gyon nehéz időt szakítani, hiszen ott van 
a sok gyerek, az ő ellátásuk leköti a min-
dennapjaikat, de természetesen nagyon 
szívesen jövök, és ha szükség van a segít-
ségemre, akkor is.  
- Hány óvodai év van a hátatok mögött, 
azon a 3-4 esztendőn kívül, amit kisgye-
rekként valahol egy másik óvodában töl-
töttetek?
MBE: - Én 1980. július 17-én léptem be 
a Tündérkert, az egykori ötös óvoda ka-
puján, éppen negyvenegy éve, úgyhogy 
mire a nyugdíjas koromat elérem, vagyis 
a jogviszonyom megszűnik, akkor negy-
venegy és fél év óvodai jogviszonnyal 
rendelkezem majd, és mindezt egy he-
lyen, itt, a tiszaújvárosi óvodában töltöt-
tem.
- Ennyit bizony nem könnyű letenni.
MBE: - Hát nem! Mégis úgy érzem most, 
így visszagondolva, hogy nagyon gyor-
san elteltek az évek. A kollégáim olyan 
kedvesek voltak, hogy készítettek egy 
összeállítás nekem a pályafutásomról, és 
amikor ezt végignéztem, akkor döbben-
tem rá, hogy egy ember életébe mennyi 
munka belefér, és mennyi mindent le tud 
tenni az asztalra, ha valóban nagyon akar-
ja és szereti a hivatását. Én elmondhatom, 
hogy engem a jóisten a tenyerén hordo-
zott, amikor ezt a pályát szánta nekem.
- Emese, előtted még van sok-sok óvodai 
esztendő, de mi van mögötted?
KZS: Sok-sok esztendő. Én 1993-ban vé-
geztem, tehát korántsem vagyok már pá-
lyakezdő, csak én beleesek abba, hogy a 
nyugdíjkorhatár maximumáig dolgoznom 
kell, szóval nem is merem kiszámolni, 
hogy mennyi van még hátra. Dolgoztam 
a Tündérkert óvodában pályakezdőként 
is, visszakerültem vezetőként ugyanide, 
és most a Szivárvány óvodában fogom 
folytatni, de korábban vidéki óvodákban 
is dolgoztam.
- Feladatod van és lesz bőven. Terveid?
KZS: - Vannak terveim, igen, de még any-
nyira nem kristályosodott ki előttem pon-
tosan, mindig rövid távra gondolkodik az 
ember. Most ott tartok, hogy a pályáza-
tot elkészítettem, azután megtörtént a pá-
lyáztatás, szóval mindig volt rövid távú 
terv, amit végre kellett hajtani. A hosz-
szú távú tervek azok majd szépen jön-
nek az évek alatt, és remélem, hogy si-
kerül megvalósítanom. A pályázatírásom 
közben találkoztam Erzsike előző pályá-
zatával és konstatáltam, hogy a beterve-
zett céljait szinte maradéktalanul sikerült 
megvalósítania, úgyhogy egy nagyon si-
keres óvodavezetői pályát zár most le ez-
zel Erzsike.

berta
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„Valóban óriási kihívás ez ne-
kem, úgyhogy azért nem vagyok 
annyira nyugodt. Érzem a sú-
lyát.”

Kalmár Zsoltné

„Én elmondhatom, hogy engem 
a jóisten a tenyerén hordozott, 
amikor ezt a pályát szánta ne-
kem.”

Micskiné Bodó Erzsébet
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Gyermekétkeztetési térítési 
díjkedvezmények igénybevétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi 
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 
bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyer-
mekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az ét-
keztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes ét-
kezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban 
az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.
A 2021/2022. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív 
kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jo-
gosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan be-
teg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a kötelező legkisebb munkabér (167.400 Ft) személyi jövede-
lemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjáru-
lékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2021-ben 
144.171 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étke-
zés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt ve-
vő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvez-
ményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 
vevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvez-
ményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:

• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenn-
tartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, vala-
mint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakó-
helyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem 
haladja meg a 62.701 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő 
esetén a 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell ki-
töltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes kép-
viselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2021/2022. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcső-
dében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégium-
ban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján ked-
vezményre nem jogosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, gondviselő-
nek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyer-
mekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi té-
rítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez 
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat. 
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (Tiszaújváros, Kazinczy út 
3.) hétfő 8.00-16.00-ig, szerdán 8.00-17.00-ig, pénteken 8.00- 
14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
  Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
  www.tik.tiszaujvaros.hu  
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az 
alábbi telefonszámokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305, 49/548-382
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyi-
ben a 2021/2022. nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kíván-
ja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 
2021. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyama-
tosan.  A szeptember 1. után benyújtott kedvezményeket a be-
adást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvá-
rosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazin-
czy út 3. I. em. 73/3. iroda).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, 
illetve napi térítési díjat, maximum egy tanévre áll módunkban 
megállapítani. Étkezési igényét, valamint kedvezményre vonat-
kozó jogosultságát minden tanév elején újra be kell nyújtani, el-
lenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

Alkalmazotti 
étkeztetés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztat-
ja az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 
2021/2022. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési kérel-
met szükséges kitölteni.

• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztiszt-
viselők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartású 
köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazga-
tójának előzetes írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében 
vehető igénybe. 

Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést 
megrendelni az élelmezési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa:
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu honlapról,
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügy-
intézőknél,
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelme-
zési csoportjánál.
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Diétás étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az 
érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2021/2022. 
nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást igény-
lő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést igény-
lőnek kérelmet kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges. 
A kérelem benyújtásának címe: 
Molnárné Tóth Anita igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Szabó Anna
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. augusztus

AUGUSZTUS Helye Ideje Kinek a részére

09. hétfő Bölcsőde 3.sz.pavilon 07.30 - 9.00 és 
14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház I. em. 73/4. 07.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyer-
mek és alkalmazott befizetés

11. szerda Őszirózsa Idősek Klub 07.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

12. csütörtök Bölcsőde 3.sz.pavilon 09.00 -12.00 Szociális étkezés

16. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

18. szerda Központi Étterem 09.00 - 12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők

19. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

23. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők

24. kedd Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-
lés

25. szerda Kazinczy-ház (Hunyadi Iskola) 08.00 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-
lés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/4. 07.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyer-
mek és alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-
lés

26. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi Iskola) 08.00 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-
lés

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

Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!
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Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot 
hirdet 1 fő intézményi takarító munkakör betöltésére, 4 hónap 
próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok: 
• Irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rende-
let határozza meg.
A munkaidő heti 40 óra, osztott műszakban.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1033-6/2021. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 08. 14
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 08 16
Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: Stefánné Andrea: 06-49/548-308 
Bánréviné Zán Tamara: 06-49/548-383

Molnárné Tóth Anita
igazgató



TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

Az ÉRV. Zrt. az alábbi ügyfélbarát ügyintézési módokat kínálja. További információ a 
Társaság honlapján (www.ervzrt.hu) található.

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN!

Telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-80/22-42-42 ingyenesen hívható telefonszámon érhetik el 
Felhasználóink. A menürendszer magában foglalja a hibabejelentést, a panaszkezelést, valamint 
a szolgáltatással és a műszaki ügyekkel kapcsolatos ügyintézési lehetőségeket is. Automata 
menüpontjaink segítségével, ügyintézői közreműködés nélkül lehetőség van mérőállás 
bejelentésére és folyószámla-egyenleg lekérdezésére. 

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS MOBIL APPLIKÁCIÓ
BÁRHOL, BÁRMIKOR, GÖRDÜLÉKENYEN!

Online ügyfélszolgálati felületünk a www.vizcenter.hu weboldalon érhető el, mobil applikációnk 
letölthető az App Store-ból és a Play Áruházból. A weboldalon Társaságunk logójára kattintva 
számos ügyindítási lehetőség érhető el, állandó ügyfélszolgálati irodáinkba időpontfoglalást 
biztosítunk, valamint Felhasználóink információt kaphatnak személyes, telefonos és e-mailes 
ügyintézési lehetőségeinkről.

REGISZTRÁCIÓ
KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ EGYSZERŰEN ÉS BIZTONSÁGOSAN!

E-ügyfélkapcsolati menüpontunkban, pár perces ingyenes regisztrációs folyamatot követően az 
intézhető ügyek széles tárháza válik elérhetővé. Regisztrált ügyfeleink belépést követően újabb 
azonosítók megadása nélkül diktálhatnak mérőállást, ami tovább rövidíti az ügyintézéshez 
szükséges időt. Elérhetővé válik a számlák megtekintése és letöltése pdf-formátumban. 
Kizárólag regisztrált ügyfeleink számára elérhetővé tettük azt, hogy a részben kiegyenlített 
számlák még ki nem fizetett, fennmaradó összegét is kiegyenlíthetik online bankkártyás fizetési 
móddal.

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉSE
A PONTOS ELSZÁMOLÁS ÉS A KISZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK NYUGALMA!

Mikor? Számlája 3. oldalán a számlarészletező alatt találja a diktálási időszak 10 napját. 
Amennyiben ebben a 10 napban automata rendszereinkben mérőállást közöl, a következő havi 
számlája az Ön által közölt mérőállás, tehát a valós fogyasztás alapján készül el. Hogyan? A 
06-80/22-42-42 telefonszám 2. menüpontjának megnyomásával, a számla 3. oldalán található 
vevő (fizető) azonosító szám és a mérő gyári szám utolsó 4 számjegyének megadásával. Ezt 
megteheti online felületünkön a Vízmérőállás bejelentése menüpontban, ahol ugyanezen 
azonosítók megnyomásával rögzítheti aktuális mérőállásait.

ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
KÉNYELMESEN ÉS GYORSAN!

Sorban állás nélkül, otthonából vagy útközben egyenlítheti ki számláit. Regisztrált ügyfeleink 
virtuális ügyfélkapcsolati felületen tekinthetik meg és fizethetik be számláikat az OTP 
SimplePay alkalmazáson keresztül. A funkció mind az online ügyfélszolgálati felületen, mind a 
mobil applikáción elérhető, biztonságos és ügyfélbarát számlakiegyenlítési lehetőséget teremt 
Felhasználóink számára.

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
AHOL MINDIG ÖN A LEGFONTOSABB: ÉRV. ZRT.
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Tömegsport-nyertesek
A Tiszaújvárosi Triatlon Napok két tömegsport eseménye, az 
INNO-COMP Virtuális Futóverseny és a Tiszaújvárosi Turis-
ta Triatlon indulói vettek részt azon a sorsoláson, melyet jú-
lius 20-án tartottak meg. A fődíjat, egy márkás kerékpárt Fa-
zekas Attila (Gibárt) nyerte meg. Ajándékcsomaggal gazda-
godtak: Bartha Viola  (Tiszaújváros), Molnár Benedek (Sa-
jóörös), Rozskov Sándor (Tiszaújváros), Veres Mónika (Ti-
szaújváros),Tanyi Tibor (Polgár), Kiss Máté (Tiszaújváros), 
Nagy Adrienn  (Tiszaújváros), Orosz János (Tiszaújváros). A 
rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub telefonon is kiértesítet-
te a nyerteseket.

1. forduló 
2021. augusztus 1., vasárnap 17:30
Tiszaújváros - Újpest II.
2. forduló
2021. augusztus 11., szerda 17:30
Tállya - Tiszaújváros
3. forduló
2021. augusztus 15., vasárnap 17:30
Tiszaújváros - Sényő
4. forduló 
2021. augusztus 22., vasárnap 17:30
SBTC - Tiszaújváros 
5. forduló 
2021. szeptember 1., szerda 16:00
Tiszaújváros - DVTK II. 
6. forduló
2021. szeptember 4., szombat 16:00
Törökszentmiklós - Tiszaújváros
7. forduló
2021. szeptember 12., vasárnap 16:00
Tiszaújváros - Hidasnémeti 
8. forduló
2021. szeptember 22., szerda 16:00
Putnok - Tiszaújváros
9. forduló 
2021. szeptember 26., vasárnap 16:00
Tiszaújváros - Jászberény
10. forduló
2021. október 3., vasárnap 15:00
DEAC - Tiszaújváros 

11. forduló
2021. október 10., vasárnap 15:00 
Tiszaújváros - BKV Előre
12. forduló 
2021. október 17., vasárnap 13:00
Kisvárda II. - Tiszaújváros 
13. forduló
2021. október 20., szerda 13:00
Tiszaújváros - Eger 
14. forduló
2021. október 24.,vasárnap 13:00
Tiszaújváros - Füzesgyarmat 
15. forduló
2021. október 31., vasárnap 13:00
Hajdúszoboszló - Tiszaújváros 
16. forduló
2021. november 7., vasárnap 13:00
Tiszaújváros - Kazincbarcika
17. forduló 
2021. november 14., vasárnap 11:00
Békéscsaba II. - Tiszaújváros 
18. forduló
2021. november 21., vasárnap 13:00
Tiszaújváros - Tiszafüred 
19. forduló
2021. november 28., vasárnap 13:00
DVSC II. - Tiszaújváros
20. forduló
2021. december 5., vasárnap 11:00
Újpest II. - Tiszaújváros

A tokiói nyári olimpia idején játékra invitálja olvasóit a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épü-
letének helyismereti gyűjteménye. Az ötkarikás versennyel 
kapcsolatos helyi vonatkozású kérdések megválaszolásával 
értékes nyereményeket kap az a szerencsés megfejtő, aki hi-
bátlanul tölti ki a szellemi olimpiai totót és a sorsolás is ked-
vez neki.

A világ sportjának egyik - ha nem a legjelentősebb - eseménye 
alatt  a könyvtár igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye számos sikeres sportolója szerepelt 
a korábbi ötkarikás megmérettetéseken. A megyei vonatkozá-
sú olimpiai totó kitöltésére az ötkarikás játékok végéig, azaz au-
gusztus 8-ig van lehetőség. A kérdések megválaszolásához sok 
segítséget találnak az olvasók, ha betérnek a központi épület-
be, vagy valamelyik fiókkönyvtárba. Mivel a különböző olim-
piai események magyar idő szerint a kora délutáni órákban be-
fejeződnek, így két izgalmas versenynap között jöhet a kutató-
munka. A megyéhez kötődő olimpikonokkal kapcsolatos érde-
kességeket gyűjtöttek össze, így Biros Péter, Deák-Bárdos Mi-
hály, Kőszegi György, Rakusz Éva, valamint a megye első olim-
piai bajnoka, Repka Attila neve egyaránt felvetődik a kérdések 
között, melyeket az intézmény honlapján a www.rfmlib.hu olda-
lon találnak meg a játszani vágyók. A játékon kívül persze a nye-
remény is fontos szerepet kap: a helyes választ beküldők között 
könyvcsomagot és egy Repka Attila olimpiai bajnok birkózó ál-
tal aláírt pólót sorsolnak ki.

Olimpiatörténeti 
könyvtári játék

A TFCT őszi menetrendje
A Sportcentrum eseményei   

Július 30. (péntek)
Labdarúgás
17.00 FCT U19 - Mezőcsát Edzőmérkőzés   
    Füves pálya

Július 31. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FCT U16 - Polgár U19 Edzőmérkőzés   
    Füves pálya

Augusztus 1. (vasárnap)
Labdarúgás
17.30 TFCT - Újpest FC II. Bajnoki mérkőzés  
    Centerpálya

A Termálfürdő FC Tiszaújváros felnőtt csapata és szakmai vezetése. Hátsó sor balról jobbra: Bartusz Dániel, Bocsi Patrik, 
Bussy Dávid, Erős Tibor, Gelsi László, Géringer László, Gottfried Dániel, Gönczi Sándor, Kolompár Krisztián. Középső sor 
balról jobbra: Lukács Flórián (elnökségi tag), Fodor Péter (technikai vezető és másodedző), Molnár Zoltán (kapus- és má-
sodedző), Vitelki Zoltán (vezetőedző), Galambvári Gergő, Tóth Csaba, Herceg Péter, Bakos Tibor (szertáros), Márkus Lász-
ló (klubelnök) Első sor balról jobbra: Kundrák Milán, Lehóczki Balázs, Lőrincz Patrik, Mahalek Marcell, Molnár Máté, 
Nagy Dávid, Pap Zsolt, Vitelki Balázs. Hiányzik a képről: Tóth Simon, Benke Norbert, Horváth Tamás, Szmicsek Levente.

Sikeres főpróba, rajtol a bajnokság
LABDARÚGÁS. A Felsőzsolca elle-
ni győzelemmel zárta felkészülési mér-
kőzéseinek sorát a Tiszaújváros felnőtt 
csapata, amely vasárnap már bajnoki 
pontokért lép pályára.

A vendégcsapat az elmúlt szezonban a 
Borsod megyei I. osztályban a második 
helyen végzett, tehát éppen csak lemaradt 
az NB III-ról. A hazaiaknál nem állha-
tott a szakvezetés rendelkezésére Pap Zs. 
és Tóth S. sérülés miatt, Benke N. beteg 
volt. Tóth Cs. és Fizer D. igazoltan volt 
távol. 

Tiszaújváros - Felsőzsolca 
4-0 (3-0)

TFCT: Herceg, Géringer, Mahalek, Gelsi, 
Bocsi P., Gönczi, Bussy, Vitelki, Lőrincz, 
Bartusz, Gottfried. Vezetőedző: Vitelki 
Zoltán
Cserék: Galambvári, Lehóczki, Erős T., 
Kolompár, Nagy D., Kundrák, Molnár 
M., Zagiev V.
Gólok: Gelsi 2, Lőrincz, továbbá öngól
Az első félidőben a nagy meleg rányom-
ta a bélyegét az iramra, a mezőnyjátékban 
a vendégek felvették ugyan a versenyt, de 
a kapura veszélytelenek voltak, míg az ő 

hálójuk háromszor is megzörrent. 
A második játékrészben nem sokat válto-
zott a játék képe, a TFCT kapuja tovább-
ra sem forgott veszélyben, igaz a hazaiak 
is csak egy góllal növelték az előnyüket. 
A főpróba tehát sikeres volt, következhet-
nek az előadások.
A fiatalokkal együtt kialakult a 24 fős ke-
ret, melyben sok változás már nem vár-
ható.

A Magyar Kupa első fordulójában, au-
gusztus 7-én az ugyancsak NB III-as 
Vác otthonában lép pályára a Tiszaúj-
város. A továbbjutásról egy mérkőzés 
dönt.
Az egyesület kellő számú jelentkező ese-
tén szurkolói buszt indít. Jelentkezni az 
info@fctiszaujvaros.hu címen lehet au-
gusztus 4-én (szerda) 12 óráig.
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Könnyedén győzött a Tiszaújváros. Vasárnap nehezebb dolga lesz. 

A fődíj Gibártra kerekezett.



Bütösi Zsolt, vagy ahogy sokan ismerik, 
Bütyök, autószerelő és az autóversenyzés 
nagy szerelmese évtizedek óta. Országos és 
nemzetközi szinten is ismert és elismert pi-
lóta. Korábban a rally bajnokságokon ver-
senyzett, most a rallycross-ba igazolt át. Eb-
be a benzingőzös környezetbe született be-
le Bütösi Balázs, aki tizennégy évesen a ma-
gyar bajnokság egyik nagy reménysége. 
Apával és fiával beszélgettem a szerelőmű-
helyben, ahol éppen Balázs új autóját építik, 
mert a régi az előző versenyen összetört.   

- Mi történt az autóddal? 
- Egy hónappal ezelőtt Máriapócson verse-
nyeztünk - kezd mesélni Balázs. - A rajtkocká-
ban négyen álltunk egymás mellett, én rajtol-
tam el elsőnek és a többiek nekitoltak a falnak. 
Próbáltam újraindítani az autót, de a bizton-
sági emberek már ott is voltak és nem enged-
ték, hogy továbbmenjek. Miután kiszálltam na-
gyon fájt a hasam, de szerencsére nagyobb ba-
jom nem lett. Az autó  futóműve teljesen tönk-
rement, de a fiúk össze tudták rakni úgy az au-
tót, hogy be tudjam fejezni a versenyt. Döntős 
nem lettem, végül a tizennégy indulóból hete-
dik helyen értem célba. 
- Megmutatod a versenyautódat?
- Nagyon közel áll a széria, a sima, mezei, utcai 
autókhoz - nyitja fel a motorháztetőt Balázs. - Ez 
egy 1.3-as, nyolcszelepes, 75 lóerős, háromajtós 
Suzuki. Minden le van benne plombálva, 
nem lehet gyújtást állítani, váltót cserélni. 
Nyitott kipufogórendszer van rajta. Rallycross 
futómű van alatta, ami fel van keményítve, 
hogy ne nagyon dülöngéljen a kocsi. Semi-
slick abroncsokkal megyünk, ez egy speciális 
gumi, ami megfelel az utcai autózáshoz is, de 
versenyezni is lehet vele. A súlya mindössze 860 
kilogramm. A Junior kategóriában ez az előírás, 
mindenki ilyen autóval indul. 
- Mit kell tudnunk a rallycrossról?
- A versenyzőnek négy vagy hat kört kell meg-
tennie - veszi át a szót Bütösi Zsolt, Balázs apu-
kája. -  Van egy hosszabb távja a pályának, amit 
úgy hívnak, hogy dzsóker kör. A négy vagy hat 
kör alatt egyszer ki kell mennie erre a hosszabb 
távra. Az, hogy ki mikor teszi ezt meg, taktika 
kérdése. A pilóta fülén van egy spotter, aki kí-
vülről figyeli a versengést és különböző takti-
kai tanácsokkal tudja ellátni. Mondok egy pél-
dát. Ha nedves a pálya és a dzsóker kör aszfal-
tos, akkor lehet, hogy már az első körben elkül-

di dzsóker körre azért, hogy a gumiabroncsok 
ne legyenek koszosak, így sokkal gyorsabban 
tud menni az első körben.  
- Veszélyes sportágat választottál Balázs. Nem 
félsz?
- Nem félek. Őszintén megmondva, van már 
pár év tapasztalatom, negyedik éve nyomom 
már, de az elején még féltem. 
- Hány éves voltál, amikor kezdted?
- A versenyzést négy évvel ezelőtt, 10 évesen 
kezdtem, de vezetni már nyolc évesen megta-
nultam egy piros színű kocka Ladával. Nem 
volt nehéz, mert a Lada egy mechanikus autó, 
könnyű vezetni, viszont aki azon megtanul, az 
mindent tud vezetni.  
- Emlékszel az első körödre?
- Igen, emlékszem. Esőben kellett versenyez-
nem és kicsúsztam a körből - mondja Balázs 
mosolyogva.
- És apa nem félti a fiát?
- Őszintén szólva, amikor Balázs még 10-11 
éves volt, akkor még a saját tempóját autóz-
ta, akkor még kevésbé féltettem, mint most - 
mondja Zsolt. - Most már elég agresszívan köz-
lekedik a pályán. Nincs olyan kör, hogy ne kell-
jen a szervizben szerelnünk az autót. Ez egyéb-
ként nem baj, mert ehhez a sportághoz ez hoz-
zátartozik, de már annyira begyorsult, hogy 
most kezdtem el félteni.
- Balázs, egyértelmű volt, hogy a technikai 
sport lesz a te utad?
- Igen, gyakorlatilag az autószerelő műhely a 
második otthonom. Minden szabadidőmet itt 
töltöm. Segítek a fiúknak, amiben csak tudok. 
Én mondtam, hogy szeretném kipróbálni az au-
tóversenyzést. Apa támogatta az ötletet, anya 
nem annyira. Szerintem nem jó, ha valakit el-
tiltanak attól, amit szeretne csinálni, mert meg-
találja az utat, hogy elérje a célját, vagy támo-
gatással, vagy anélkül. 
- Mi leszel, ha nagy leszel?
- Autószerelő, szeretném átvenni apától a mű-
helyt.
- Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
- Tavasszal Kunmadarason, a magyar bajnok-
ságon második lettem.
- Van célod a versenyzéssel?
- Igen, célnak mindig kell lennie. Három-négy 
év múlva szeretnék kijutni az Európa-bajnok-
ságra, aztán a következő lépcsőfok a világbaj-
nokság lenne, de addig még nagyon sokat kell 
fejlődnöm, tanulnom. 
 ema

12. � Autósport 2021. július 29.

Balázs tízéves kora óta versenyez. 

A junior pilóta első versenyautója, ami a legutóbbi versenyen totálkárosra 
tört.  

Bütösi Zsolt, Balázs apukája, otthon van az autósporban. Most ő is a 
rallycross-ban versenyez.  

A magyar bajnoki második helyezésére a legbüszkébb. Balázs minden szabadidejét apja autószerelő műhelyében tölti. Szeret szerelni, büty-
kölni.
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