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Így ünnepelt a város Szent István napján Új tűzoltólaktanya
a FER-nek

Új, korszerű tűzoltólaktanyát adtak át a MOL Pertolkémia 
Zrt. tiszaújvárosi telephelyén. A FER elsősorban az iparte-
lep területén teljesít szolgálatot, de részt vesz a lakosság vé-
delmében is. 

- Ez a beruházás azt mutatja, hogy a MOL Tiszaújvárosban hosz-
szú távon gondolkodik - mondta Ratatics Péter, a MOL Petolké-
mia Zrt. ügyvezető igazgatója. - A következő 30-35 évben egy 
komoly  ipari tevékenységet, működést tervezünk végrehajtani. 
A most megvalósuló beruházás, ez az új laktanya a biztonságot, 
a hatékonyságot és a reagálóképességet javítja és fejleszti. Ez 
számunkra elengedhetetlen. 
- Huszonhat évvel ezelőtt alakult a 
FER létesítményi tűzoltóság - nyilat-
kozta lapunknak Dr. Pimper László, a 
FER Tűzoltóság ügyvezető igazgató-
ja. - Annak idején kézenfekvő megol-
dás volt, hogy az új szervezet az ipar-
telepen kívül, de annak közvetlen kö-
zelében lévő tűzoltólaktanyában kap-
jon helyet, így külső területről látta el 
a feladatát. Néhány hónappal ezelőtt 
azonban a FER beköltözött a MOL 
területére, ami egy nagyon fontos lé-
pés, hiszen ezzel percekkel kerültünk 
közelebb az általunk védett területhez, 
percekkel hamarabb érkezik a tűzoltó segítség, ami nagy előrelé-
pést jelent. A MOL-nál folyó beruházások lehetővé és szükséges-
sé tették ezt a fejlesztést, illetve meg kell említeni, hogy a FER 
már évek óta túlnőtte a hagyományos tűzoltói feladatokat, bőví-
tette a tevékenységi körét, azzal a különleges képességgel, ami el-
sősorban a védett létesítménnyel kapcsolatos anyagokhoz, tech-
nológiákhoz igazodva országos lefedettséget biztosítunk, például 
a szállítási balesetek, távvezeték-szállítás vagy éppen veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos balesetek elhárítása. További tevékeny-
ségeket is vettünk fel, vezettünk be, amelyek nem klasszikus tűz-
oltói feladatok, de a hatékony működéshez, az üzembiztonság ga-
rantálásához hozzájárulnak. Például tűzoltókészülék javítóműhe-
lyeket működtetünk, légzőkészülékeket üzemeltetünk, azokat fe-
lülvizsgáljuk, javítjuk, de tömlőkarbantartó-berendezést is beüze-
meltünk. Az új épületben ezek is mind helyet kaptak. 
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Lehmann Csongor
U23-as világbajnok 
Magyar idő szerint augusztus 22-én, vasárnap haj-
nalban óriási magyar siker született Kanadában, Le-
hmann Csongor megnyerte az olimpiai távon kiírt 
U23-as világbajnokságot. A Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub 22 éves kiválósága, a 2018-as junior vb-aranya 
és a 2019-es, elsőévesként nem kis meglepetésre ki-
harcolt U23-as vb-ezüstje után, Edmontonban ült fel 
a korosztály trónjára.

Cikkünk a 15. oldalon. 

Tanszert gyűjt 
a Vöröskereszt 

Rászorulóknak gyűjt tanszereket a Magyar Vöröskereszt tiszaújvárosi 
szervezete. Bárki vihet felajánlást a karitatív szervezet Tisza úti telep-
helyére. Elsősorban iskolatáskát, tolltartót, füzetet, írószereket várnak a 
szervezők. Az adományokat a jövő hét elején osztja szét a szervezet a  ti-
szaújvárosi és a környékbeli településeken élő nélkülöző családok között. 

Augusztus 20-án, államalapító Szent István királyunk ünnepén rendhagyó módon ünnepelt a város. Cikkeink a 4-7. oldalon.

A FER létesítményi tűzoltóság beköltözött a MOL területé-
re. Így hatékonyabban végezheti a feladatát. 

Dr. Pimper László
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Egyházi hírek 
Római katolikus
A szentmisék a megszokott időpontokban lesznek: vasárnap 
11.00, szerda 8.30, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 
óra. 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor vannak szentmisék.
Tanévnyitó Szentmise 2021. augusztus 31-én 16.00 órakor. 
2021. szeptember 3. első péntek, idős otthonok, idősek, bete-
gek látogatása.
2021. Szeptember 5. hónap első vasárnapja, gyermekmise. 
Hittanosok számára Tanévnyitó Szentmise.
A Szent József szobor átvételéhez és átadásához további csa-
ládok jelentkezését várjuk!
A plébániairoda nyitva tartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek 15.30-17.30. Cím: Tiszaújváros Római Katoli-
kus Plébánia, Szent István út 32. Tel.: (49) 540-102, web: ti-
szaújvarosiplebania.hu.

Görögkatolikus
Szombaton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 
Szent Liturgia (benne könyörgés az új iskolai évet kezdő di-
ákokért, tanítókért és tanárokért), 17.30 vecsernye. Kedden 
8.00 Szent Liturgia.
„Aki Istenből született, megismervén őt, hálát ad és hálaadá-
sában szabad: s a szabadságként és felszabadulásként megélt 
hálaadás ereje és csodája éppen az, hogy a nem-egyenlőt - Is-
tent és embert, teremtményt és Teremtőt, szolgát és Uralko-
dót - egyenlővé teszi” (Alexander Schmemann).

Református
Úrnapi istentiszteleteinket a következő rend szerint tartjuk. 
Tiszaszederkény:
2021. augusztus 29-én, vasárnap 10 óra
Tiszaújváros:
2021. augusztus 29-én, vasárnap 11 óra
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk! A vá-
rosi istentiszteletet vasárnap délutántól, felvételről megte-
kinthető 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 29-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len G. út 17., tel.: 49/540-688), majd augusztus 30-tól (hétfő-
től) 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

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a 
szülőket, hogy a zeneiskolába beiratkozott növendékek óra-
beosztásának időpontja

2021. szeptember 1-én, szerdán 12.00-17.00 óra között 
lesz,

 a Zeneiskola épületében
(Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.)

A bizonyítványukat kérem, hozzák magukkal.
Zenei előképzőnkbe várjuk még az általános iskola 1. és 2. 
osztályát kezdő tanulókat, akik népdalokon, gyermekdalokon 
keresztül megismerkedhetnek a zenei alapokkal.

Markovicsné Szabó Enikő
          intézményvezető

Könyvtári tájékoztatás
Értesítjük kedves látogatóinkat, 

hogy a Hamvas Béla Városi Könyvtárban

2021. augusztus 31-én (kedden) 17 órától,

2021. szeptember 1-jén (szerdán) 16 órától,

2021. szeptember 3-án (pénteken) 17 órától

a kölcsönzőtéri szolgáltatások (könyvkölcsönzés, internet)

a rendezvények ideje alatt szünetelnek.

Szíves megértésüket köszönjük!

Sport és egészség
Sajóörösön

Tartson velünk augusztus 29-én, vasárnap 15 órától, és mo-
zogjunk együtt a sajóörösi Egészség- és Sportnapon! A sajóö-
rösi önkormányzat épülete melletti játszótéren a közös moz-
gáson (pl. családi táncház, gerinctorna, tai chi, kosarazás, fo-
ci, ping-pong) túl alkalmuk lesz megismerni a helyi és kör-
nyékbeli sportegyesületeket és egészségügyi szűrővizsgála-
tokon is részt vehetnek. A gyerekeket interaktív zenés mű-
sor, az idősebbeket nosztalgiaslágerek várják. Lehetőség lesz 
egészséges ételek kóstolására, táplálkozási ismereteink bőví-
tésére, valamint „kincskeresésre” és Jerusalema flashmobra 
is a Kastélykertben. A rendezvény megvalósítását támogatta 
a Tesco “Ön választ, mi segítünk” pályázatán elnyert 400.000 
Ft-os díj. A pályázat elnyeréséhez az Önök zsetonjai is hozzá-
járultak, szavazataikat ezúton is köszönjük! Nagy szeretettel 
várunk kicsit és nagyot, fiatalt és idősebbet is rendezvényün-
kön! Részletes program: www.sajooroskozsegert.hu

 Tolvéth Anna
Sajóörös Községért Közalapítvány

Sajóörösi Kerek Rét Alapítvány

Helyben
Ezzel a rejtvénnyel véget ér augusztusi 

sorozatunk. A megfejtéseket augusztus 

31-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre. 

2. � Sokféle 2021. augusztus 26.

„Mikor elmentél, kialudt egy csillag, 
Az angyalok a mennyországba hívtak.
De sajnos itt lent elvesztettünk téged,
A legtisztább Angyalát a földnek és az égnek.”              

Szomorú szívvel emlékezünk arra a napra, mikor 
BÜTÖSI LAJOSNÉ 

(szül: Révész Mária Zsuzsanna) – Zsuzsika
szeretett feleség, édesanya és nagymama

1 éve, 2020. augusztus 18-án Örökre itt hagyott bennünket.
  Bánatos férje, gyermekei, unokái és családja

„Csendesen alszik, megpihent végleg,
angyalok bölcsője ringatja már

nem jöhet vissza, hiába hívjuk
emléke szívünkben otthont talál.”

/Szabó Balázs/
Elérkezett a búcsúzás ideje.

Mindenki szeretett Marikája, 

Rudas Lajosné 
(BodnáR MáRia)

2021. augusztus 2-án 82. életévében 
utoljára lehunyta szemét.

Utolsó útjára hamvait 2021.09.06-án 11 órakor kísérjük el 
a Tiszaújváros Városi Köztemetőben.

Kívánsága szerint, az Önök által koszorújára szánt össze-
get, az általa is támogatott SOS Leukémiás Alapítvány szá-

mára ajánlják fel. 
Őszinte szeretete, örökké velünk marad.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Kiss KáRoLy 

temetésén részt vettek, és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

A Tiszaújvárosi  Krónikában  is
 megjelenik lakossági  apróhirdetése,  

amennyiben azt  
a Tisza TV  Képújságában  
legalább 5 napra  (2750 Ft)  

legkésőbb kedden 
12 óráig feladja.

Köszönetem fejezem ki annak a három személynek, akik tegnap 
önzetlenül segítségemre voltak, mikor a Telekom-Elliptic sorról 
„lejövetben” elestem és felállítottak. E sorról nagyon hiányzik 
az akadálymentesítés alapvető feltétele, a korlátok, a biztonsá-
gos rámpa. Ellenszenvem a postáé, mert a pénteki zárást követő-
en a hétfői nyitásig nem működik a személyfelvonó. 

Ujj László

Nem közkincs, 
de szót érdemel



Támogatnák a telekvásárlást, az építkezést
Újabb önként vállalt támogatási formát ter-
vez bevezetni Tiszaújváros önkormányzata, 
jelentette be dr. Fülöp György polgármester 
hivatalos Facebook-oldalán egy hete, mely-
ről lapunk is hírt adott. Azóta további rész-
letek is ismertté váltak a telekvásárlást és 
építkezést segítő rendelettervezetről.

Tiszaújváros önkormányzata mindig kiemelt fi-
gyelmet fordított a Tiszaújvárosban élő és hely-
ben dolgozó városlakókra. Célja továbbra is el-
sősorban a településen élők támogatása, a hely-
ben történő letelepedésük elősegítése, ezáltal 
Tiszaújváros lakosságszámának, valamint né-
pességmegtartó képességének növelése - áll az 
előterjesztésben. 
Az önkormányzat - a város pénzügyi kondíci-
óit figyelembe véve - szeretne hozzájárulni a 
Tiszaújvárosban élő, illetve a városban letele-
pedni kívánó személyek, családok részére la-
kótelek megvásárlásának, és lakóépülettel tör-
ténő beépítésének elősegítéséhez. Önként vál-
lalt feladatként, külön ellátási formaként ezért 
az önkormányzati tulajdonú lakótelkek megvá-
sárlásához, valamint azok lakóépülettel történő 
beépítéséhez támogatást kíván nyújtani 2021. 
szeptember 1-jétől.
A város jövőjét a gyermekek jelentik, ezért a 
tiszaújvárosi kötődésű családok városban tar-
tása, letelepedésük megkönnyítése érdekében 

azon nagykorú magyar állampolgárságú házas-
társak, élettársi kapcsolatban élő, egyedülálló, 
vagy egyedül élő személyek szerezhetnek jo-
gosultságot a támogatásra, akik a kérelem be-
nyújtását megelőzően legalább egy év folya-
matos tiszaújvárosi lakó-, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkeznek, vagy akiknek lakó-, vagy 
tartózkodási helye nem Tiszaújváros közigaz-
gatási területén van ugyan, de a kérelem be-
nyújtását megelőzően legalább 10 év tiszaúj-
városi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendel-
keztek. 
A tervezet szerint a telekvásárlásra fordítha-
tó kamatmentes visszatérítendő támogatás ösz-
szege 2 millió forint, mely a lakótelek vételá-
rából vételárrészként lenne beszámítva. Csök-
kentve a családokra nehezedő anyagi terheket 
a kamatmentes visszatérítendő támogatás visz-
szafizetésének időtartama a támogatási szerző-
dés megkötését követő 1 év türelmi időt köve-
tően 5 év lenne. 
Az építkezéssel járó magas költségekre tekin-
tettel 2 millió forint vissza nem térítendő támo-
gatást is biztosítana az önkormányzat. A vissza 
nem térítendő támogatás kiutalása a lakóépület 
felépítését igazoló, az illetékes építésügyi ha-
tóság által kiállított hatósági bizonyítvány be-
nyújtását követően történne. 
A város elöregedésének lassítása, valamint de-
mográfiai helyzetének javítása érdekében a Ti-

szaújvárosban dolgozó, illetve a hosszú távú 
jövőjüket a városban tervező fiatalok letelepe-
désének és családalapításának elősegítése cél-
jából a támogatás igénybevételének feltétele-
ként életkort, illetve jogosultsági értékhatárt 
nem tartalmaz a rendelettervezet.
A Keleti-lakóövezetben összesen 43 beépíthe-
tő lakótelket alakított ki az önkormányzat, me-

lyek első értékesítési ütemét októberre terve-
zik. Ezek lehetnek az első olyan telkek, me-
lyekre igénybe vehető a támogatás. 
A tervezetet augusztus 26-án, tehát ma tárgyal-
ja a képviselő-testület, amely elfogadása esetén 
szeptember 1-jén lépne életbe.

F.L.

Nagy a bizonytalanság, de mindenki készül az iskolára
Jövő héten szerdán becsengetnek. Véget ér a 
nyári szünet, megkezdődik az iskola. Ilyen-
kor már mindenki készülődik, bár a tanter-
mek még üresek, a gyerekek még kihasznál-
ják a vakáció utolsó napjait. A pedagógusok-
nak már megkezdődött a munka.   

A múlt héten tartotta a Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium a csibetábort, amit évek óta 
ottalvósra szerveznek, most azonban a járvány-
helyzet miatt az iskolában és az udvaron fogad-
ták az újdonsült gimiseket.   
- Nagyon jó ez az ismerkedés, jó a társaság és 
tetszenek a programok is - mondta Virág István 

Soma, aki szeptembertől hatosztályos képzésen 
tanul majd. - Az első nap sorversenyek voltak, 
a második nap városismereti verseny volt, dél-
után meg röplabdáztunk és fociztunk. 
A leendő kilencedikesek is eljöttek ismerked-
ni. Szűcs Réka az általános tantervű osztályba 
fog járni. 
- Nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy most két 
napot itt tölthetünk az iskolában - mondta Ré-
ka. - Találkozhatunk az osztálytársainkkal, a ta-
nárainkkal, így szerintem könnyebb lesz az is-
kolakezdés.  
A papírboltok is megtöltötték a polcaikat, de a 
forgalom nehezen indul.
- Az az igazság, hogy a vírus miatti bizonyta-
lanság bizony meglátszik a vásárlásokon - tud-
tuk meg Onder Györgytől, az egyik helyi papír-
bolt tulajdonosától. - Mivel a szülők nem tud-
ják, hogy lesz-e jelenléti oktatás, vagy, hogy 
meddig járhatnak a gyerekek iskolába, ezért 
mindenki óvatosabban vásárol. Nem vesznek 
nagy mennyiséget, mindössze pár ceruza és né-
hány füzet van a kosarakban.
- Drágultak az írószerek az előző évekhez ké-
pest?
- Igen, de nem olyan mértékben, mint az élel-
miszerek, körülbelül 5 százalékos áremelést 
tapasztalunk. Mivel sokan egyszerre vásárol-
nak, így persze sokba kerül. Talán könnyebb, 
ha apránként, havonta szerzik be a szülők az is-
kolakezdéshez szükséges dolgokat.
A felsőoktatásban tanulóknak ugyan csak 
szeptember közepén kezdődik az iskola, de 
már ők is készülődnek. Albérletet keresnek, 
kollégiumba költöznek, gólyatáborban is-
merkednek. Ez utóbbit minden egyetem és 
főiskola megszervezheti, azonban csak vé-

dettségi igazolvánnyal lehet rajta részt venni. 
- Én már az iskolába járással kapcsolatban is 
hallottam olyat, hogy ha október, november 
magasságában, amikor ideér a negyedik hul-
lám, akkor csak azok mehetnek majd iskolába, 
akik megkapták az oltást, akiknek nincs védett-
ségi igazolványuk, azoknak pedig online foly-
tatódik a tanítás - mondta Kapczár Botond, aki 
Debrecenbe megy továbbtanulni. - Nagyon bí-
zom benne, hogy ilyen nem lesz és járhatunk 
rendesen iskolába, mert nem szeretnék még 

egy olyan tanévet, mint a tavalyi, az borzasz-
tó volt.    
Az iskolák is a normál tanévkezdésre készül-
nek. Elkezdődött a takarítás, rendezkedés. A 
tankönyvek is időben megérkeztek. Több isko-
lában is kerestek tanárokat a nyáron, van ahol 
négyen, de olyan is van, ahol heten hiányoztak 
a tantestületből. A helyi iskolák vezetése azon-
ban minden szempontból zökkenőmentes tan-
évkezdést ígér.      

ema

Hetedikes és kilencedikes „csibék” ismerkednek a gimivel.

Még nincs roham a papírboltokban. 

Folyamatos a 12-18 éves korosztály oltá-
sa és a harmadik vakcinák beadása Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében.

Egész nyáron fogadják az oltóhelyek a fiata-
lokat, így továbbra is folyamatosan lehet idő-
pontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltá-
sára. Így nem kell megvárni a tanév kezdetét, 
amikor az iskolákban is lesz lehetőség az ol-
tás felvételére. Ennek köszönhetően a magyar 
iskolákban nagyobb biztonságban kezdődhet 
meg az oktatás. 
Magyarország az elsők között tette lehetővé 
a 12 év feletti gyermekek oltását, ennek kö-
szönhetően már 200 ezer 12-18 év közötti diá-
kot regisztráltak oltásra és 82 százalékuk már 
fel is vette azt. Szintén Európában elsőként 
tette elérhetővé Magyarország a harmadik ol-

tások felvételét, amelyet a szakemberek első-
sorban az idősebb korosztály és a legyengült 
immunrendszerű betegeknek, illetve krónikus 
betegségben szenvedők számára ajánlanak. 
A harmadik oltás révén megerősíthető az im-
munrendszer az új, agresszívan fertőző vírus-
mutánsokkal szemben is. Aki elmúlt 18 éves, 
és második oltását már legalább négy hónap-
ja megkapta, a harmadik oltást a háziorvosok-
nál is kérheti, illetve a megyei oltópontokra is 
foglalhat időpontot a www.eeszt.gov.hu olda-
lon. A szakértők szerint a harmadik oltás be-
adásának nincs semmilyen egészségügyi koc-
kázata.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal

2021. augusztus 26. Aktuális � 3.

Onder György

A telekvásárlást és az építkezést is támogatná az önkormányzat. 

Folyamatos 
a gyerekek oltása



Munka, kitartás, közösségben gondolkodás
Rendhagyó módon a Derkovits Művelődési 
Központ színháztermében, az ünnep előes-
téjén, és a szokásosnál szűkebb körben ren-
dezte meg idén a város az augusztus 20-ai 
megemlékezést. A Tisza Televízió élő közve-
títése jóvoltából azonban így is minden vá-
roslakó „részese lehetett” az ünneplésnek.

A megemlékezés nyitányaként Balogh Ádám 
zongorajátékát élvezhette a közönség, majd 
dr. Fülöp György polgármester köszöntötte a 
résztvevőket, s mondott ünnepi beszédet:
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Tiszaújvárosiak!
Tisztelt Kitüntetettek!
Engedjék meg, hogy Tiszaújváros önkormány-
zatának képviselő-testülete és a magam nevé-
ben őszinte szívvel és tisztelettel köszöntsem 
Szent István-napi ünnepségünk minden kedves 
résztvevőjét várossá nyilvánításunk 55. évében.
Nehéz év az idei, - mint, ahogy a tavalyi is az 
volt - a mindennapi életünk kilépett a normá-
lis medréből. Persze mondhatnánk úgy is, hogy 
furcsa év, hiszen a város történetében még so-
ha nem fordult elő, hogy ilyen típusú járvány-
veszéllyel kell együtt élni. Nem tudtuk együtt 
megünnepelni március 15-ét, és nem volt köny-
nyű döntés, de el kell fogadnunk, hogy nem tud-
tuk megünnepelni városunk 55. születésnapját 
sem. Sajnos nem tudjuk a hagyományainknak 
megfelelően ünnepelni magyarságunk egyik ki-
emelkedő napját, augusztus 20-át sem, közösen 
Tiszaújváros polgáraival, a keresztény közössé-
gek képviselőivel és testvérvárosaink delegáci-
óival. 
Az emberi élet biztonsága, a közösségünk vé-
delme érdekében kellett a képviselő-testület 
tagjaival meghoznunk ezt a döntést. Ennek el-
lenére, ha korlátozottan is, ha a biztonsági elő-
írások betartása mellett is, de mégis, kihasz-
nálva a Tisza TV biztosította nyilvánosságot, 
együtt tudunk visszaemlékezni államalapító ki-
rályunkra és köszönteni a kitüntetetteket. 
Tisztelt Jelenlévők!
Mintegy ezer évvel ezelőtt máig ható, szin-
te felfoghatatlan léptékű átalakulások zajlot-
tak le a magyar társadalomban. Olyan változá-
sok, amelyek gyökeresen átalakították a kora-
beli magyarság viszonyait, és újraszabályozták 
az élet szinte minden területét. Valami egészen 
új minőség jött létre: megszületett a magyar ál-
lam. Ez a történelmi tett racionális és eredmé-
nyes volt, hiszen egy ország újjászervezésének 
csak akkor van értelme, ha a változtatások nyo-
mán jobb lesz a helyzet, jobbak lesznek az élet-
körülmények, mint voltak annak előtte.
E modellnek volt néhány sarkalatos pontja. Az 
ország területi egysége. Az erős királyi hata-
lom. 
Világos és egyértelmű viszonyokon alapuló 
közigazgatási hierarchia. A kereszténység elfo-
gadása és ennek következményeként az egyházi 
szervezet kiépítése.
Szent István egy átlátható és másutt jó bevált 
modell alapján tette meg államalapító lépése-
it. A miénknél működőképesebb nyugat-európai 
államberendezkedést tekintette mintának.
Népünk, a magyar nép keleti eredetű, keletről 

jött, de nyugat felé orientálódott és nem csak 
egyházi, politikai, hanem államjogi értelemben 
is a nyugat része lett. Ez a mára vonatkoztat-
va azt jelenti, hogy lakóhelyünk, ahol igazi lo-
kálpatriótaként kell élnünk Tiszaújváros, ottho-
nunk pedig Európa. Földrajzi és szellemi érte-
lemben is otthonunk Európa és ezt Szent István 
jelölte ki számunkra.
Meggyőződésem szerint Szent István műve egy-
fajta történeti egységként értelmezhető, hiszen 
szimbolizálja kereszténységünket, szimbolizál-
ja magyarságunkat és szimbolizálja európai-
ságunkat.
Kedves Tiszaújvárosiak!
A magyar néphit korábban is augusztus 
20-ához kötötte a gólyák útra kelését, a mál-
naszedés idejét, illetve e nap időjárásából kö-
vetkeztettek az őszi gyümölcstermésre. Ha szép 
idő volt, bő termést várhattak. István uralkodá-
sa alatt (1000-1038) augusztus közepe, Nagy-
boldogasszony napja a törvénylátó napok ide-
je volt Fejérváron, ahol ekkor ült össze a kirá-
lyi tanács is. A nap későbbi jelentőségét növel-
te, hogy 1038-ban István is épp augusztus köze-
pén halt meg. Sőt, 1083-ban pontosan augusz-
tus 20-án avatták szentté a fehérvári baziliká-
ban. István történelmi teljesítményét az egyház 
a szentté avatásával ismerte el, míg mi, a ma-
gyar nép emlékének megőrzésével tisztelgünk 
előtte. A rendszerváltozás utáni első parlament 
a három nemzeti ünnepünk közül augusztus 20-
át tette hivatalos állami ünneppé. Talán azért, 
mert ennek vannak a legrégebbi, legmélyebb 
történelmi gyökerei. Ez áll a legközelebb a ma-
gyar szokásrendhez, a magyar szellemhez. De 
az is lehet, hogy sejtették, hogy az új demokrá-
ciában ez osztja meg legkevésbé nemzetünket.
Tisztelt Jelenlévők!
Szent István úgy hozott létre szilárd központi 
hatalmat, hogy meghagyta, illetve maga építet-
te ki a helyi autonómiákat, mint például az ezer 
éven át fennmaradó vármegyerendszert. Tudta 
jól, hogy képtelenség egy ember által irányíta-
ni az országot. Ezt felismerve, bátran adott sza-
bad kezet a helyi vezetőknek. Szent István pon-
tosan tudta, hogy a végletekig fokozott centra-
lizáció vagy bármilyen központi parancsuralmi 
rendszer nem tud működni, szükség van helyi, 
lokális autonómiára. Bátran mondhatjuk, hogy 
a helyi autonómiák megjelenése a mai önkor-
mányzatiság csíráit jelentették.
A helyi társadalom vezetése, irányítása, képvi-
selete, az önkormányzati autonómia kizáróla-
gos célja a helyi közösség, a res publica érde-
keinek kiszolgálása. Ahhoz, hogy ezt a célt el 
tudjuk érni, fontos, hogy jól strukturált közigaz-
gatás, demokratikus legitimitással bíró döntés-
hozó testület irányítsa városunk életét. Az au-
tonómia egyben felelősséget is jelent, amely fe-
lelősség gyakorlásának módjai és eszközei, va-
lamint a teljesítésükhöz szükséges erőforrások, 
védett értékek kellenek, hogy legyenek Európa 
minden országában.
Tisztelt Jelenlévők!
Olyan településen élünk, amelyet szorgos, hoz-
záértő kezek építettek becsületes és tisztessé-
ges munkával. Ez a városépítő nemzedék Szent 
István példáját követve egy máig sikeres vá-
rost épített. Ez az építőmunka tudatos és felelős 

volt, és ezért hálás szívvel köszönjük ezt az em-
bert próbáló munkát. Mi, a város jelenlegi ve-
zetői, úgy gondoljuk, hogy a városépítő nem-
zedék által felépített, most már ránk bízott vá-
rost a legjobb belső meggyőződésünk, meghir-
detett és vallott alapértékeink mentén tisztes-
séggel és becsülettel kell tovább irányítani. Ha 
a magasztos erkölcsi céljainkat, eszményeinket 
egyszerűbben szeretném megfogalmazni, akkor 
azt kell mondanom, célunk a közjó szolgálata. 
Mondhatnám úgy is, „salus publica suprema 
lex”, azaz a legfőbb törvényünk a közjólét. Cé-
lunk tehát egy élhető, versenyképes és fenntart-
ható, igazi közösségként működő Tiszaújváros.
Kedves Jelenlévők!
A városunk rendszerváltás utáni neve, a Ti-
szaújváros utal arra, hogy egy fiatal város va-
gyunk, de utal arra is, hogy mindig képes a 
megújulásra, a változásra, a körülményekhez 
való alkalmazkodásra. Ebben a kritikus járvá-
nyügyi helyzetben erre szükség is van, de min-
denekelőtt biztonságra, nyugalomra, együttmű-
ködésre, odafigyelésre, röviden úgy is mond-
hatnánk, minél több szívre és a lehető legkeve-
sebb konfliktusra. Engedjék meg, hogy ezúton 
is köszönetet mondjak mindenkinek az elmúlt 
időszakban tanúsított példaértékű magatartá-
sáért! 
Köszönöm azoknak, akik közvetlenül vagy köz-
vetve részt vettek a vírus elleni védekezésben, 
a veszélyeztetett társaink ellátásában. Köszö-
nöm a városlakóknak, hogy a legjobb tudásuk 
szerint, és egyéni élethelyzetüknek megfelelő-
en alkalmazkodtak a kialakult helyzethez. Kö-
szönöm, hogy tudomásul vették a döntéseinket 
és intézkedéseinket, illetve megfogadták a ta-
nácsainkat! Hálás vagyok az együttműködésü-
kért és türelmükért!
Kedves Tiszaújvárosiak!
Augusztus 20-a az új kenyér, az új termés ün-
nepe, és ugyanúgy, ahogy az új kenyeret Is-
ten ajándékaként, de a kemény, kitartó emberi 
munka gyümölcseként tekintjük, ugyanúgy te-
kinthetünk a mi városunkra is, mely a mi ottho-
nunk, egy sikeres közösség otthona. Nem pro-
pagandájában, hanem a valóságában is.
Büszkék vagyunk a közösen, a városlakókkal 
elért eredményekre, de ránk, a város vezetésé-
re is érvényes az istváni intelem, „hogy sem-
mi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem 
taszít el, csakis a gőg és a gyűlölség”. Tehát 
okosan, mértéktartóan, megfontolva kell halad-
nunk, irányítanunk.
Sajnos a távoli múltbeli történéseket lassan 
jobban értjük, mint ami a közelmúltban történt 
velünk, vagy ami ma történik körülöttünk. Ha 
mást nem tehetünk, mutassunk jó példát. Hagy-
juk a gyűlölködést, és tegyük a dolgunkat, de 
úgy, hogy azért a rosszat mindig néven nevez-
zük.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tiszaújváros képviselő-testülete minden évben 
augusztus 20-án kitüntetésben részesíti azokat, 
akik kiemelkedő munkájukkal elősegítették Ti-
szaújváros fejlődését, öregbítették városunk 
jó hírnevét. Mi, a város vezetői azt gondoljuk, 
hogy alapvető követelmény velünk szemben, 
hogy munkánkat átláthatóan és a helyi közélet 
tisztaságát megőrizve végezzük, és a ránk bízott 
közügyeket méltányosan, visszaélés és részre-

hajlás nélkül intézzük. Kitüntetéseink is ilye-
nek. Nem számít a politikai hovatartozás, csak 
a teljesítmény a városunkért, a város közössé-
géért végzett munka.
Tisztelt Kitüntetettek!
Köszönjük mindnyájuknak az értünk, a váro-
sunkért végzett kiemelkedő munkájukat, kö-
szönjük, hogy önzetlenül tettek Tiszaújvárosért. 
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-tes-
tülete és a magam nevében jó egészséget és sok 
boldogságot kívánok Önöknek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Augusztus 20-a különleges ünnep. Ilyenkor 
tényleg az kerül előtérbe, ami összeköt min-
ket és nem az, ami szétválaszt. Nem tudom felfi-
gyeltek-e rá, hogy talán ez az egyetlen olyan 
ünnepünk, amikor nem különböző tüntetésektől 
hangos az ország, amikor nem csak önmaguk-
ról és jelenkori ellenfeleikről beszélnek a po-
litikusok, hanem tényleg emlékezünk és tisztel-
günk is egy nagy előd előtt. 
Ilyenkor éljük át, hogy mit is jelent egy nemzet-
hez vagy egy szűkebb közösséghez, egy város-
hoz tartozni.
Jó példa volt erre a közelmúltban véget ért 
olimpiai játékok is. A sport egyetemes üzene-
te sok olyan értéket képvisel, ami az életben 
mindenhol adaptálható: a MUNKA, a KITAR-
TÁS, a KÖZÖSSÉGBEN gondolkodás, a vere-
ség utáni talpra állás, a győzelem méltó elis-
merése mind olyan érték, amit nagyon jó len-
ne, ha a civil, mindennapi életünkben is hasz-
nosítani tudnánk.
Azzal a meggyőződéssel köszönöm meg a fi-
gyelmüket, hogy mi, tiszaújvárosiak továbbra 
is békességben, egymást tisztelve fogunk tudni 
élni, és közösen dolgozni a hazánkért, a váro-
sunkért. 
Adja az Isten, hogy így legyen!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.”
 A beszédet követően dr. Fülöp György és Mol-
nár István alpolgármester városi szintű kitünte-
téseket adott át. (Lásd az 5-6. oldalon!)
Az ünnepi megemlékezés végén a polgármes-
ter megszegte a történelmi egyházak képviselői 
által megszentelt, megáldott új kenyeret.

f.l
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Balogh Ádám zongorajátéka volt a nyitány. 

A kenyérszentelés pillanatai.

Dr. Fülöp György polgármester mondott ünnepi beszédet. 



Városunk kitüntetettjei
     
Augusztus 20-a alkalmából Tiszaújváros 
képviselő-testülete 8 személynek és 5 közös-
ségnek adományozott önkormányzati kitün-
tetést.                          

Szent István Emlékérem

Micskiné Bodó Erzsébet 
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 

óvodavezetője
Micskiné Bodó Erzsébet 1986-ban szerzett dip-
lomát a Hajdúböszörményi Óvónőképző Inté-
zetben, 2000-ben elvégezte a Közoktatási Ve-
zető szakirányú képzést. 1980-ban nyert kine-
vezést az akkori leninvárosi 5. számú Napkö-
zi Otthonos Óvodába, azóta folyamatosan vá-
rosunk óvodai köznevelésében tevékenykedik 
óvodapedagógusként, majd vezetőként. Kivá-
ló szakmai munkát végzett első számú vezető-
ként, munkaközösség-vezetőként, mentoróvó-
nőként, óvodai szaktanácsadóként is.
Tiszaújváros óvodai köznevelésében végzett 
több évtizedes kiemelkedő és sokoldalú mun-
kavégzése, emberi helytállása, nagyfokú szak-
ma- és gyermekszeretete elismeréseként Szent 
István Emlékérem kitüntetésben részesült.

Mezei Mária Erzsébet
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 

Őszirózsa Idősek Klubjának
klubvezetője

1999-től szociális munkásként, majd szociá-
lis gondozóként dolgozott a Városi Gondozá-
si Központban. Klubvezetőként 2000-től tevé-
kenykedik a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központban. Feladatait szeretetteljes gondos-
kodással, maximális segítőkészséggel és ma-
gas színvonalú szakmai tudással látja el. Segít-
séget nyújt életvezetési problémák megoldásá-
hoz, krízishelyzetek feldolgozásához, a szaba-
didő hasznos és tartalmas eltöltéséhez.
Tiszaújváros szociális területén, valamint a rá-
szorulók és idősek körében végzett kiemelkedő 
szakmai munkája, áldozatos emberi helytállása 
elismeréseként Szent István Emlékérem kitün-
tetésben részesült.

Szabóné Papp Andrea   
a B-A-Z Megyei Kormányhivatal

Mezőkövesdi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály közegészségügyi- 

és járványügyi szakügyintézője
2001-ben kezdett el dolgozni az ÁNTSZ Tisza-
újvárosi Hivatalában, majd a Járási Népegész-
ségügyi Intézet Mezőkövesdi Hivatalában foly-
tatta tevékenységét. A koronavírus járvány-
helyzet alatt az oltóanyagok kiosztásának he-
lyi koordinálásában kiemelkedő szerepet vál-
lalt, a pandémia alatt további logisztikai, vala-
mint szakmai irányítási feladatokat látott el ál-
dozatos munkával, ha kellett munkaidőn kívül 
és hétvégén is. 
Tiszaújváros népegészségügyi ellátásában vég-
zett lelkiismeretes és kiváló munkája, a koro-
navírus járványhelyzet alatt mutatott nagyfokú 
hivatástudata és a település érdekében végzett 
áldozatos tevékenysége elismeréseként Szent 
István Emlékérem kitüntetésben részesült.

 

A kórházi COVID osztályon fekvő betegek 
ellátásában résztvevő munkavállalók

A B-A-Z Megyei Kormányhivatal 2020. no-
vember 2-ai hatállyal elrendelte a tiszaújváro-
si rendelőintézetben dolgozók kirendelését a 
COVID-19 világjárvány okozta többletfelada-
tok elhárítására a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kórház és Egyetemi Oktatókórházba. A 
kirendelés 2021. január 7-ig tartott és 17 főt 
érintett hosszabb, rövidebb ideig. Lelki és fizi-
kai nehézségekkel küzdve, napi 12 órás mun-
kaidő-beosztással, saját és családjuk életét koc-
káztatva, hősiesen látták el feladatukat.
A koronavírus járványhelyzet alatt az egész-
ségügyben végzett embert próbáló, áldozatos 
munkájuk és helytállásuk elismeréseként a kór-
házi COVID osztályon fekvő betegek ellátásá-
ban résztvevő munkavállalók Szent István Em-
lékérem kitüntetésben részesülnek.
A kitüntetést a tiszaújvárosi rendelőintézetben 
helyezik el.
A munkavállalók külön elismerésben részesül-
tek: Árvainé Tari Viktória, Bán Szabina, Bod-
nár Zsolt, Dr. Szepessy Ildikó, Illés Jánosné, 
Kakukné Bölkényi Tímea, Képes Mária, Kiss 
Mónika, Kovácsné Gál Anett, Kozma Gabriel-
la, Lukács Katinka, Molnárné Szabó Marianna, 
Petri Valéria, Skabláné Monoki Renáta, Tóth 
Erzsébet, Tóth Tiborné. 

Béke Kornél
a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 

kajakozója
2012-ben lett a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője. 2013-ban 
szerezte meg első egyéni magyar bajnoki címét, 
és bekerült a korosztályos válogatottba. Azó-

ta már 15-szörös magyar bajnok, megszakítás 
nélkül tagja a magyar válogatottnak. 2015-ben 
világbajnoki, majd Európa-bajnoki címet szer-
zett. 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben elnyerte 
a „Tiszaújváros legjobbja a kajak-kenu sport-
ágban” díjat, 2015-ben megválasztották B-A-Z 
megye legjobb, valamint legnépszerűbb után-
pótlás sportolójának is.
2018-ban felvételt nyert a Testnevelési Egye-
temre, ezért a kajakozást a KSI SE-ben folytat-
ta. Ebben az évben még tiszaújvárosi színekben 
szerzett egyetemi világbajnoki címet, illetve az 
„Év egyetemi sportolója” díjat is megkapta. 
Elért eredményei alapján tagja lett a tokiói 
olimpiára utazó válogatottnak, ahol párosban 
12., négyesben 7. helyezést szerzett.
Tiszaújvárosi élsportolóként elért kimagasló 
eredményei, Tiszaújváros vízi sportjának nép-
szerűsítésében végzett kiemelkedő tevékenysé-
ge elismeréseként Szent István Emlékérem ki-
tüntetésben részesült.

A koronavírus-járvány elleni 
tiszaújvárosi védekezésben résztvevő 

önkormányzati munkavállalók közössége
A koronavírus járvány különösen nehéz fizikai 
és pszichikai megterhelés elé állította az ön-
kormányzati intézmények, a Polgármesteri Hi-
vatal és a gazdasági társaságok munkavállaló-
it, különösen a tiszaújvárosi rendelőintézet és a 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ dol-
gozóit. A járványügyi előírások szigorú betar-
tása, a covid-betegek és gondozottak elkülöní-
tésének, a védőoltások beadásának megszerve-
zése, oltópont kialakítása a napi feladatok mel-
lett jelentős többletmunkavégzéssel járt, ame-
lyet a lakosság egészségének megóvása érde-
kében teljesítettek.
A koronavírus-járvány miatt a veszélyhelyzet 
ideje alatt változott a szociális étkeztetés mód-
ja. A járvány harmadik hulláma alatt a szociális 
étkeztetés lebonyolítása csak ételhordóban tör-
ténő kiszállítással történhetett. A nagy mennyi-
ségű étel kiadagolása és a napi több mint 600 
adag időben történő kiszállítása embert próbá-
ló feladat volt, melyben részt vettek az önkor-
mányzati intézmények, a Polgármesteri Hivatal 
és a gazdasági társaságok dolgozói is.
A pandémiás helyzet alatt a település érdeké-
ben végzett áldozatos munkája és emberi helyt-
állása elismeréseként a koronavírus-járvány el-
leni tiszaújvárosi védekezésben résztvevő Ti-
szaújvárosi Intézményműködtető Központ, a 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, a 
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyv-
tár, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, 
a TiszaSzolg 2004 Kft., a Tiszaújvárosi Sport 
-Park Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. és a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal munkavállalói közössége Szent Ist-

ván Emlékérem kitüntetésben részesült.
A kitüntetést a Polgármesteri Hivatalban helye-
zik el.

Dr. Szabó Maák Sándor      
háziorvos

A Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen szer-
zett általános orvos diplomát 1985-ben. 1990-
ben létesített jogviszonyt a városi rendelőinté-
zetben körzeti orvosi munkakörben. Nagy gon-
dot fordított szakmai fejlődésére, szakvizsgái: 
általános orvostan 1992., akupunktúra 1995. 
1995-től vállalkozó háziorvosként tevékenyke-
dik. Körzetén kívül ellátja az Ezüsthíd Gondo-
zóház háziorvosi feladatait is. Munkáját magas 
szakmai színvonalon, mindig lelkiismeretesen, 
nagy felelősséggel és empátiával végzi.   
Tiszaújváros egészségügyi ellátásában végzett 
több mint három évtizedes lelkiismeretes, kiváló 
munkája, nagyfokú hivatástudata és a település 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként 
Szent István Emlékérem kitüntetésben részesült.

Túri Istvánné
épületmegbízott

1995-től végzi a lakástulajdonosok által válasz-
tott küldötti, valamint épületmegbízotti felada-
tait. Ezen időszak alatt eredményesen segítet-
te a lakók közös érdekeinek képviseletét, az ál-
taluk jelzett hibák, javaslatok továbbítását a la-
kásfenntartó- és karbantartó- szövetkezet felé. 
Részt vett a műszaki állapotot megóvó és biz-
tosító munkálatok megrendelésében, a kivitele-
zések során az ellenőrzésekben és a beruházá-
sok átvételében.
A város közéletében végzett, a lakók érdeke-
it képviselő áldozatkész, aktív munkájának el-
ismeréseként Szent István Emlékérem kitünte-
tésben részesült.
                           

Lorántffy Zsuzsanna 
Emlékplakett

Ezüsthíd Gondozóház közössége
Az Ezüsthíd Gondozóház 1988-ban kezdte 
meg működését, azóta vesz részt az idős és be-
teg emberek ellátásában. Az intézmény kollek-
tívája kezdettől fogva magas szakmai színvo-
nalon, elhivatottsággal, alázattal végzi munká-
ját. Az elesett, beteg emberek kiszolgálása, se-
gítése, folyamatos ellátása állandó készenlétet, 
lelkiismeretes munkát követel meg a dolgozók-
tól, akik feladataikat gyakran erőn felül telje-
sítik. 
Tiszaújváros szociális területén végzett kiemel-
kedő tevékenysége, lelkiismeretes munkavég-
zése elismeréseként az Ezüsthíd Gondozóház 
közössége Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett 
kitüntetésben részesült.Elismerték a COVID osztályon dolgozók munkáját is. 
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Nyolc személy és öt közösség részesült önkormányzati kitüntetésben. 



Nikodémus Idősek Otthona közössége
A református egyház fenntartásában működő 
teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociá-
lis otthon 2004-ben kezdte meg működését. A 
szakmai közösség célja, hogy áldozatos mun-
kájukkal javítsák az otthonban elhelyezett idős 
emberek életkörülményeit, növeljék életminő-
ségüket a mentális, életvezetési, egészségügyi 
ellátás biztosításával, mely nagy terhet ró az 
itt dolgozó személyzetre. Tevékenységüket a 
gondozottak és hozzátartozóik megelégedésé-
re végzik.
Tiszaújváros szociális területén végzett kiemel-
kedő tevékenysége, az idős, beteg emberek el-
látása területén végzett érdemei, áldozatos em-
beri helytállása elismeréseként a Nikodémus 
Idősek Otthona közössége Lorántffy Zsuzsan-
na Emlékplakett kitüntetésben részesült.

Ládi Pál
a TiszaSzolg 2004 Kft. lakatosa

Ládi Pál 1975-ben létesített munkaviszonyt a 
Városgazdálkodási Vállalatnál lakatos munka-
körben, azóta ezt a feladatot látja el, jelenleg 
a TiszaSzolg 2004 Kft. alkalmazásában. Mun-
káját mindig a szakmaiság, pontosság, körül-
tekintés jellemezte, tevékenységével az elmúlt 
közel fél évszázadban nagyban hozzájárult a 

távhőszolgáltatás folyamatos és biztonságos 
működéséhez, illetve fejlődéséhez. 
Tiszaújváros közszolgáltatása területén végzett 
kiemelkedő, megbízható és pontos tevékeny-
sége, hatékony munkavégzése elismeréseként 
Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetés-
ben részesült.

Posztumusz díj
Majerusz László 

aranydiplomás gépészmérnök
A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki 
Karának Vegyipari Gépész szakán szerzett dip-
lomát 1964-ben. Ebben az évben került a Tiszai 
Vegyi Kombinát állományába, és itt dolgozott 
2003. évi nyugállományba vonulásáig. Sokfé-
le vezetői feladatot látott el, de fő szakterüle-
te a környezetvédelem volt. Kiemelkedő mun-
kásságát díjakkal, kitüntetésekkel ismerték el.
Nyugdíjasként szakértőként segítette Tisza-
újváros önkormányzatának környezetvédel-
mi tevékenységét a vízminőség-, levegőtiszta-
ság-védelem, és a veszélyes hulladékok káros 
hatásai elleni védelem területén.
Tiszaújváros ipari és gazdasági fejlesztésében 
végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és 
vezetői munkája, a település környezetvédel-
mében szerzett elévülhetetlen érdemei, emberi 

helytállása elismeréseként Lorántffy Zsuzsan-
na Emlékplakett Posztumusz díj kitüntetésben 
részesült.

Tiszaújváros Ifjú Tehetsége 
Díj

Kelemen Alíz
a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 

Szakgimnázium és Kollégium
végzős diákja

A gimnáziumban töltött öt év alatt számtalan-
szor bizonyította tehetségét, mellyel sokszor 
öregbítette városunk hírnevét. Eredményei a 
teljesség igénye nélkül: országos novellaíró pá-

lyázat 1. helyezés, Miskolc város ifjú szónoka 
verseny regionális 3. helyezés, országos vers- 
és prózaíró verseny 3. helyezés, Március 15. 
beszédíró pályázat kétszeres győztese, ELTE 
szónokversenye 1. helyezés, „A Kárpát-meden-
ce legjobb szónoka” 6. helyezés, valamint 4 re-
gény, számtalan vers és novella megírása ma-
gyar és angol nyelven.
Tiszaújváros jó hírnevét elősegítő kiemelkedő 
eredménye a vers- és novellaíró pályázatokon, 
valamint a szónokversenyeken elért kimagas-
ló sikerei, Tiszaújváros fiataljainak követendő 
példaként szolgáló teljesítménye elismerése-
ként Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj kitüntetés-
ben részesült.

A városi díszünnepséget idén a Derkovits színháztermében rendezték meg. 
Szent István királyunk intelmeit és tetteit idézve mondott ünnepi beszédet 
dr. Fülöp György polgármester. „Földrajzi és szellemi értelemben is ottho-
nunk Európa és ezt Szent István jelölte ki számunkra. Meggyőződésem sze-
rint Szent István műve egyfajta történeti egységként értelmezhető, hiszen 
szimbolizálja kereszténységünket, szimbolizálja magyarságunkat és szim-
bolizálja európaiságunkat.”

Augusztus 20-a alkalmából Tisza-
újváros képviselő-testülete 8 sze-
mélynek és 5 közösségnek ado-
mányozott önkormányzati kitün-
tetést.   Az elismeréseket a pol-
gármester és Molnár István alpol-
gármester adták át.  
A Tiszaújvárosi Rendelőintézet 
19 egészségügyi dolgozóját he-
tekre átvezényelték a miskolci 
Covid-osztályra. A fekvő betegek 
ellátásában résztvevő szakorvost, 
asszisztenseket, ápolókat Szent 
István Emlékérem elismerésben 
részesítette az önkormányzat. 

Augusztus 20-án szabadtéri 

szentmisére várták a híveket és 

a városlakókat a római katoli-

kus templom előtti téren. 
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Állami kitüntetés

Augusztus 20-a alkalmából állami elismeréseket adtak át a fővárosban. Tógyer Lajost a Ma-
gyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott. A Tógyer & Son Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Kft. ügyvezető igazgatója, a tiszaújvárosi Veronika Hotel és Étterem tulajdo-
nosa a hazai idegenforgalom és vendéglátóipar területén végzett több mint négy évtizedes szak-
mai munkája, valamint Tiszaújváros társadalmi életében betöltött szerepe elismeréseként ve-
hette át a rangos kitüntetést. 



Színes kavalkád a Szent István-szobor mögötti területen. Kicsik-
nek és nagyoknak is kínált programokat a város a szabadban. Ha-
gyományőrző, kulturális rendezvényeket és kézműves foglalko-
zásokat.

Házhoz mentek a néptáncosok. A város több pontján is táncra perdültek a népviseletbe öltözött fiatalok, a pántliká-
sok és a kisbocskorosok is. 

A Nagyvárad táncegyüttes egy igazi klasszikust hozott az ün-
nepre. A János vitéz táncjátékot a dísztér helyett ezúttal a Der-
kovits színháztermében mutatták be. 

Bár a fotó nem adja vissza az ünnep „színjátékát”, de aki ott volt és látta, élvez-
te a tűzijátékot…

berta
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Már második alkalommal lettünk I. he-
lyezettjei a Scool-túra Kft. által szerve-
zett Virtuális utazás a Kárpát-meden-
cében elnevezésű online versenynek, 
melynek csábító díjaiért küzdött min-
den résztvevő csapat határon innen és 
túl. 

A verseny tavasztól nyárig heteken ke-
resztül zajlott, ezerféle online és kreatív 
feladattal, s az idei versenyt ismét meg-
nyertük! A kiváló és nagyon szorgalmas 
gyerekekből álló csapatunk a Tiszaújvá-
rosi Hunyadi 7színvilág nevet viselte. A 
csapat tagjai - Ágoston Gabriella, Bar-
va Levente, Baungartner Olívia, Dömsö-
di Dóra, Káplár Andrea, Papp Lili, Sán-
dor Hanna, Takács Jázmin, Trungel Pan-
na, Varga Nikoletta Bíborka, Veres Anna 
(Jézsó Dalma, és Viszóczki Flóra sajnos 
nem tudtak részt venni a nyereményuta-
záson) - augusztus 1-től 4-ig táborozha-
tott a Balatonnál Gyenesdiáson, a Vadóc-
tanyán.
Az idén különös hangsúlyt kapott a tá-
bor programjában a Scool-túra jelmonda-
ta: „Élményt adunk, közösséget kovácso-
lunk.” 
A sokfelől érkező gyerekek színek szerint 
(az olimpia jegyében) új csapatokká szer-
veződtek, számukra ismeretlen csapatve-
zetőkkel az élükön. Már az első délután 
bemutatkozást készítettek, ismerkedtek, 
versenyeztek egymással, este pedig meg-
történt az „avatás”. Szabó Éva főszerve-
ző és csapata minden évben kitalál vala-
mi újat. Az idén is remek feladatokkal ké-
szültek, amik alatt mindenki jókat neve-
tett, a csapatok összekovácsolódtak.
A táborozók egyenpólót kaptak, me-
lyet a kirándulásainkon viselniük kellett, 
például, amikor a virtuális feladatokkal 
megspékelt kastélylátogatáson vettünk 
részt Keszthelyen, vagy amikor virtuá-
lis idegenvezetéssel hajóztunk a Keszhe-
lyi-öbölben.
Kihasználva a Balaton közelségét, volt 
vízi sportverseny, SUP-ozás és vízibicik-
lizés is az újonnan összekovácsolódott 

csapatokkal.
Mindvégig csodálatos idő volt, a gyere-
kek minden délután fürödhettek a Bala-
tonban. Esténként pedig óriási játékparti-
kat szerveztek számukra. Nagy kedvenc 
lett a csocsó és a lézerharc.
Terem- és víziversenyek, fürdés, kirándu-

lások, disco DJ Fácánnal, mind megfért a 
táborban. Nagyszerű és felejthetetlen él-
mény volt együtt nyaralni hazai és hatá-
ron túli iskolák diákjaival. 
A zsebpénzt is el kellett költeni, hiszen 
erről is szól a nyaralás. Fagyizni, Co-
ca-colát inni, balatoni lángost majszolni, 
ez mind helyet kért magának a táborozás-
ban. Napi háromszori étkezést biztosítot-
tak számunkra a Vadóctanyán, csupa-csu-
pa gyerekbarát, finom menüt.
Az utolsó este a csapatok bemutatták csa-
patmeséiket a tábor „szabadtéri színpa-
dán”, értékelték egymást, majd közös tánc 
- Jerusaleme - és diszkó következett éjfé-
lig, ahol együtt énekeltünk, táncoltunk. A 
zárónap reggelén Éva néni értékelte a tá-
bort és további tárgynyereményekkel kö-
szönte meg a csapatok munkáját.
Új barátságok szövődtek, könnyes búcsú-
zás zárta a tábort, de tudjuk, hogy ezeket 
a barátságokat majd - ha másként nem,-
virtuálisan - lehet folytatni.
Amerre megfordultunk, szeretettel fi-
gyelték a mosolygós, boldog gyerekeket. 
Olyan klassz dolog volt ez a balatoni tá-
bor, ahová eljuthattak a határon inneni és 
a határon túli gyerekek, számos új és érde-
kes élményt megtapasztalva, együtt eltöl-
teni néhány felejthetetlen napot. Remek 
lehetőség adódott arra is, hogy a határon 
túliak gyakorolhatták a magyar nyelvet, 
hisz ilyen lehetőségük kevés adódik ott-
hon. Sok összefogás kellett ahhoz, hogy 
létrejöjjön, és csapattá kovácsolja ez a tá-
bor a résztvevőit. 
Köszönettel tartozunk a Scool-túra Kft. 
vezetőjének és a tábor főszervezőjének, 
Szabó Évának. Hasonlóan köszönjük kis 
csapatának: Szoboszlai Józsefné Viki né-
ninek, Kucsma Daniellának, Mihalik Fe-
rencnek, Barta Róbertnek, s természete-
sen a csapatvezetőkké vált kísérő taná-
roknak a programok megszervezését, le-
bonyolítását!
E tábor méltóképpen bizonyította: A sze-
retet és a barátság nem ismer határokat!
 Kővári Katalin

felkészítő és kísérő pedagógus

8. � Kultúra 2021. augusztus 26.

A Tisza TV műsora 

Augusztus 26., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése 
HétHatár: Szent István-napi ünnep -  Új tűzoltólaktanya a 

MOL-ban - Felvettek! - Iskolakezdés - Sportfesztivál  - Tobo-
roznak a kosarasok - Triatlon -  Labdarúgás  

18:15 Hétről-Hétre:  Kitüntetések augusztus 20-án - Elisme-
rés a nyugdíjas otthonoknak - PET palackból csónak épül  - 

Világbajnok lett Lehmann Csongor 
Utána: Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel 

Utána: A testületi ülés ismétlése 

Szeptember 1., szerda
18:00 Héthatár: Új autóbuszjárat városon belül - Ülés után - 
Családi horgásznap a dísztavon - Nagyszülő-unoka találkozó 
- Oltásszervezés az iskolában - Sulistart, becsengettek! - Tá-

mogatás telekvásárláshoz, építkezéshez - Előválasztás - Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Újra Sportfesztivál - Fagyiztál? Sorso-

lunk! - Zöld hónap, Zöld napok, Zöld film - Tóth László kiál-
lítás - „Szarkák” a temetőben -  Drága élet, drága minden  

Szeptember 2., csütörtök  
9:00 A szerdai adás ismétlése

Élményt adunk, közösséget kovácsolunk

A Tiszaújvárosi Hunyadi 7színvilág csapata. 

Kihasználták a Balaton közelségét. 

Mindenki felfigyelt a mosolygós, boldog gyerekekre. 

Esténként óriási játékpartikat csaptak. 

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.



Tavaly a járványhelyzet miatt nem volt, idén 
pedig nem a hagyományos júliusi időpont-
ban szervezik meg. De sokak örömére meg-
rendezik. Idén is lesz Sportfesztivál. 

Hétfőn délután Tiszaszederkényben járunk, 
itt készülnek a gimnasztrádások a fesztiválra. 
Jó hangulatban zajlik a bemelegítés, a lányok 
örülnek, hogy újra felléphetnek, hogy együtt 
lehetnek. 
- Nagyon örülünk annak, hogy megrendezik a 
Sportfesztivált - mondta el Madár Éva vezető-
edző. - Az ifi csoporttal egy harmincperces mű-
sort adunk, lesz benne lírai tánc, színpadi lát-
ványtánc is, odaadással készül mindenki a fesz-
tiválra. 
- Van úgy, hogy ilyenkor a legkisebb nézők is 
kedvet kapnak a tánchoz és odamennek érdek-
lődni, hogy lehet-e jelentkezni? 
- Igen, ez egy nagyon jó lehetőség a toborzásra 
is, érdeklődnek, hogy hol láthatnak bennünket, 
és hogy hogyan lehet csatlakozni. Lehet jelent-

kezni, erről a Facebook- és Instagram-oldalain-
kon adunk majd tájékoztatást, hogy miként ala-
kulnak majd az edzéseink. 
- Sokáig nem edzhettetek együtt, utána pedig 
rendezvények sem voltak. Nehéz volt ez az idő-
szak? 
- Mentálisan nagyon. Az online edzéseket ott-
hon is el tudták végezni a gyerekeket, hisz már 
rendelkeznek olyan előképzettséggel, de ez 
nem volt egy könnyű időszak. Most viszont fo-
lyamatosan jönnek a felkérések, majdnem min-
den hétvégére van már programunk és ez a lá-
nyoknak is nagy lendületet ad - mondta Madár 
Éva. 
Kamionhúzás, koffercipelés, hatalmas kőgo-
lyók emelgetése - ezek már az erősember-ver-
seny leglátványosabb feladatai, melyek idén 
sem maradnak el. A Tiszaújvárosi Fitness 
Sportklub is javában készül már a Sportfeszti-
válra. 
- Mindannyian tele vagyunk energiával - kezd-
te Nánásiné Tóth Ibolya, a TIFIT SC menedzse-
re. - A színpadi programokban is részt veszünk, lesz tánc, kangoo, fitjumps. Aztán itt lesznek 

az erősemberek is, ők mindig nagy kedvencei 
a közönségnek. A szokásokhoz híven a csúszó-
korong szakosztályunk is kivonul, versenyük-
re az ország több pontjáról érkeznek majd ver-
senyzők. A súlyemelő csarnokban pedig meg-
rendezzük a fekvenyomó tehetségkutató verse-
nyünket. Ezt a versenyt minden évben ősszel és 
tavasszal szervezzük meg, idén tavasszal nem 
lehetett, az őszi időpontot viszont sokak kéré-
sére előrébb hoztuk. Így a Sportfesztivál nap-
ján rendezzük meg a Fekvenyomó, Testépítő 
és Fitness Tehetségkutató Versenyt és a Fekfe-
nyomó PE-Teszt Bajnokságot. Nagyon sok fi-
atal versenyzőnk van, akik még nem indultak 
magyar bajnokságon, és itt mérettetik meg ma-
gukat először. Ők is várják a szurkolókat szep-
tember 4-én a súlyemelő csarnokban. 9.45-kor 
lesz a megnyitó, a verseny 10 órakor kezdődik. 
És hogy mi minden lesz még a Sportfesztivá-
lon? Sport minden mennyiségben, ahogy azt a 
plakátokon is látják. 
- Idei nagy újdonságunk egy 35-ször 25 méte-

res kalandpark lesz, aminek az egyik oldala a 
Héttusa része - mondta Lukácsné Szabó Ani-
kó, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 
programmenedzsere. - A Héttusa minden évben 
nagy siker, így idén sem hagyhattuk ki. Akik 
teljesítik, egy ajándékcsomagot kapnak tőlünk. 
Lesz labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz, 
asztalitenisz és teqball-kupát is szervezünk. A 
színpad ott lesz, ahol a Tiszaújvárosi Triatlon 
Napokon volt, ez akkor bevált. A Sportcentrum 
valamennyi létesítményét térítésmentesen le-
het igénybe venni ezen a napon, este pedig a 
Kowalsky meg a Vega lép színpadra - mondta 
Lukácsné Szabó Anikó. 
A koncert előtt kiürítik a Sportcentrumot, és 
18.30-kor kezdik majd el beengedni újra az 
embereket. Tiszaújvárosi állandó vagy ideigle-
nes lakcímmel a belépés ingyenes lesz a kon-
certre, a vidéki vendégek a oneticket.hu olda-
lon keresztül tudnak belépőjegyet vásárolni 
2500 forintért. A koncert látogatása védettségi 
igazolványhoz kötött. 

Fodor Petra

Sportfesztivál, a mozgás ünnepe
2021. augusztus 26. Sport � 9.

Idén is lesz erősember verseny, és persze kamionhúzás is. 

A gimnasztrádások már nagyon készülnek. 



Kicsik, nagyok, lányok, fiúk ismerkedhettek 
a kosárlabdával a múlt héten csütörtökön. A 
Tiszaújvárosi Phoenix KK toborzót tartott 
az Ifjúsági parkban. Bárki beállhatott, aki 
kedvet kapott ahhoz, hogy kipróbálja ezt a 
népszerű sportot. 

- A testvérem régebben kosarazott és én is be-
álltam mellé. Már többször játszottam és na-
gyon szeretem, hogy dobálni kell, meg nagyon 
szeretek pattogtatni -  mondta Polonkai Mar-
cell.
- Én régebben fociztam, most úszni járok - 
mondta Imre Botond. - A szüleim mondták, 
hogy jöjjek el és próbáljam ki a kosárlabdát. 
Meg a barátom is kosarazik, ezért vagyok itt. 
Nekem nagyon tetszik. 
A Tiszaújvárosi Phoenix KK felnőtt és után-

pótlás csapatai látványos bemutatót tartottak a 
nézelődőknek. Passzolgattak, kosárra dobtak, 
zsákoltak. Megmutatták a sportág minden ap-
ró csínját-bínját. 
- Én tizenegy éve kosarazom - emlékezett visz-
sza Asszú Áron, a felnőtt csapat egyik játéko-
sa. - A bátyám egy évvel hamarabb kezdte ezt 
a sportot. Néha elkísértem edzésre és nekem 
is megtetszett, meg édesapámmal sok meccset 
néztünk a tévében és onnan is jött a sport irán-
ti szeretet. Szerintem nagyon összetett sport, de 
én pont ezért szeretem. A mai gyerekek már na-
gyon sok sportág közül választhatnak, a kosár-
labdában az a jó, hogy sok mindenre megtanít, 
kitartásra, csapatjátékra, összetartásra.
Nem új keletű dolog a kosaras toborzó, a klub 
minden évben megrendezi. Az elmúlt időszak 
azonban ezt is megnehezítette. 
- Eddig a toborzóinkat az iskolákba szerveztük, 

ezt most a koronavírus-járvány keresztülhúzta 
- nyilatkozta lapunknak Benőcs Tibor, a Pho-
enix KK utánpótlás edzője. - Akik mostaná-
ban érdeklődtek és szerették volna kipróbálni, 
azokat természetesen befogadtuk, de a célirá-
nyos toborzás eredményesebb. Ezért is döntöt-
tünk úgy, hogy itt az Ifjúsági parkban szerve-
zünk sportág népszerűsítő programot. A hat és 
tizenhárom éves közötti gyerekeket várjuk el-
sősorban. Bár azt gondolom, minél fiatalabban 
kezd el valaki kosárlabdázni, annál több ideje 
van a fejlődésre, de olyan tapasztalatunk is van, 
hogy valaki tizenhárom évesen került hozzánk 
és akkor derült ki, hogy nagyon ügyes. Ezért 
azt gondolom, hogy nyugodtan jöhetnek a gye-
rekek bármelyik életkorban.
A Phoenix KK felnőtt csapata is megkezdte a 
felkészülést a szezonra, az edzések és edző-
meccsek már elkezdődtek, a bajnokság pedig 
szeptember végén indul majd. 
  ema

10. � Mozgás 2021. augusztus 26.

Imre Botond kipróbálta már a focit és az 
úszást is. Most a kosárlabdával barátkozik.Elsősorban 6 és 13 év közötti gyerekeket vár a Phoenix kosárlabda klub.

Bemutatóval kezdődött a kosaras toborzás.

Gyertek kosarazni!

A Tiszaújvárosi Nyug-
díjasok Egyesülete idén 
már negyedik alkalom-
mal szervezte meg a 
nagyszülők és unokák 
napját. A brigádház ud-
varán játékokkal, ver-
senyekkel, megannyi 
élménnyel várták a ki-
csiket és nagyszüleiket. 
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Annak idején egy kairói kollégám mesélte, amikor még otthon Egyiptomban iskolába járt, a pira-
misok közelében vezetett az út, ahonnan jól lehetett látni a híres építményeket. Mondtam neki, mi-
lyen jó lehetett bemenni, és látni ezt a mérnöki bravúrt, amikor bevallotta, hogy nem járt még ben-
nük. Ott lakott nem messze, majdnem minden nap elment mellettük, és annyira természetes volt 
neki, hogy ott vannak, hogy sosem gondolt rá, hogy egyáltalán a közelükbe menjen. Valahogy én is 
így voltam a Tiszával egészen eddig - itt van nem messze, látjuk a hídról, ott van, nem fog elköltöz-
ni, miért akarnék közelebb menni.

Aztán, amikor szombat délelőtt kimentem a Tisza-szigeti Csónakkikötő Egyesülethez, rájöttem néhány 
dologra. Először is, nincs jobb annál, mint amikor a városban negyven fok hőség van, én pedig ott ülök 
a fák árnyékában a vízparton, hűs szél fúj, és csend van. Most már teljesen megértem a horgászokat, sze-
rintem nem is a hal a lényeg, hanem az, hogy ennek az egésznek gyógyereje van. Fogalmam sincs, hogy 
kell horgászni, de biztos kiváltok egy engedélyt, és a vízparton fogok táborozni ezentúl. A másik, és ta-
lán ez még fontosabb dolog, hogy lehet bográcsozni. Aznap három helyen is főtt a pörkölt, a gulyásleves 
és a lecsó. El tudnak képzelni jobbat annál, mint amikor ül az ember a csöndes vízparton, és pörkölt-gu-
lyás-bükkfafüst illatát hozza a szél? Na, de visszatérve látogatásom okára, a Tisza-szigeti Csónakkikötő 
Egyesület elnökségi tagját, Karsza Péterné Szalánczi Beátát kérdeztem arról a közösségépítő civil akció-
ról, ami miatt összejöttek.
- Hármas célja van a mai rendezvénynek. Az első és leglátványosabb az, hogy megtisztítunk egy folyósza-
kaszt. Rengeteg szemét úszik a Tiszán, amit időnként látunk levonulni az áradásokkal, de valójában egész 
évben folyamatosan tele van vele a víz. Aki csak a hídról tekint le a Tiszára, egy gyönyörű vízfelületet lát, 
de a vízi emberek, horgászok, hajósok tudják, hogy mi minden kerül a folyóba. Végeláthatatlan a szemét, 
ami a kidőlt fáknál, vagy a sűrűbb növényzetben megakad, és szemétszigetek alakulnak ki. Ez ellen pró-
bálunk tenni, valamennyit most összeszedünk ebből, melyben segítenek az egyesületi tagok, önkéntesek, 
és középiskolás fiatalok, akik közösségi szolgálatot teljesítenek. A rendezvény második célja, hogy be-
mutassuk a Tisza-szigeti Csónakkikötő Egyesületet. A Tiszának ezen a szakaszán eddig nem volt semmi-
lyen lehetőség a csónakos horgászoknak, hogy kikössenek. Szeretnénk megmutatni, hogy van itt egy ki-
kötő az egyesület tagjai számára. A harmadik fontos dolog az az összefogás, ami létrejött a meghívottak, a 
környező, vízzel kapcsolatos szervezetek, egyesületek között. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy eljöttek 
a Vízirendészettől, és tartottak egy előadást, itt vannak a PET-kupások, jöttek a mentőktől, a Zabos Géza 
Horgász Egyesülettől, valamint a Halőri Szolgálattól is.
- Mik voltak eddig a legegzotikusabb dolgok, amiket a vízben láttak?
- A legmegbotránkoztatóbbak az állati tetemek, láttak már tehenet, kutyát. De jönnek hűtőszekrények is, 
ugyanis az nem süllyed el, mert nikecell a borítása. Rendszeres látvány az asztal, szék, papucs, cipő, meg 
minden, ami úszik.
- Mit csinálnak most itt mellettünk az önkéntesek?
- Most éppen az összegyűjtött szemetet válogatják át, ehhez is a PET-kupások adnak nekünk segítséget. 
A PET palackokat külön gyűjtjük. Készítettünk egy raklap vázat, és ebből fogunk egy PET-hajót építeni. 
Az ötlet a PET kupásoktól származik, már rég ismertük ezt a többéves kezdeményezést, amelynek nagyon 
komoly társadalmi visszhangja van. Nagyon ígéretes az, hogy már a legmagasabb szintű politikát is meg-
mozgatta, hiszen milliárdos beruházással hoztak létre egy olyan technológiai láncot, és telepítettek intelli-
gens kamerarendszereket, amik egyrészt figyelik a Tiszát, így monitorozható, és előre jelezhető, hogy mi-
lyen jellegű, és milyen mennyiségű szemét érkezik, és ezt gépekkel összeterelik, majd kiemelik.
Amíg beszélgettünk, a PET kupás srácok krumplis zsákokba pakolták az összegyűjtött PET palackokat, 
amelyek a hajót fogják majd vízen tartani.
- Ez a kétszer nyolc krumplis zsák talán két-három ember súlyát fogja elbírni a raklapon - mondja egyi-
kük. - A raklap nagyon nehéz, de elég sok terhet el tud vinni egy ilyen PET palackokból készült hurka. A 
legnagyobb PET-hajó, úgy emlékszem ötször öt méteres volt, fent volt rajta három család.

Surányi P. Balázs

Erre mondják, hogy hajóvonták találkozása tilos?

Most ponty helyett PET palack volt a zsákmány.

A folyami szemétszedés végeredménye.

A PET-hajó vízre bocsátása.

Készül a lecsó...
... a gulyás pedig úgy látom, már 
elkészült. Hozom a tányéromat.… és tényleg elbír három embert!
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Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2021. 
augusztus 26-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városhá-
za III. emeleti tanácskozótermében.

Az ülés napirendi pontjai:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 25/2014. 
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátásokról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
3. Javaslat önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásá-
nak, valamint lakóépülettel történő beépítésének támogatásáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
4. Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervé-
nek elfogadására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2021/2022. 
nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére
6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 

szervezeti és működési szabályzatainak módosítására
7. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
8. Javaslat településrendezési döntés meghozatalára 
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. és a Ti-
szaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerző-
désének módosítására
10. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Szervezeti és 
Működési Szabályzatának, házirendjeinek, Térítési díj szabály-
zatának jóváhagyására, valamint az intézményi időszakos be-
számoló módosított szempontrendszerének elfogadására 
11. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, 
felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására, valamint lakó-
közösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításá-
nak támogatására
12. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2020. évi 
önkormányzati támogatásának felhasználásáról
13. Beszámoló az állandó bizottságok 2020. évi munkájáról
14. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végre-
hajtásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet 

1 fő takarítónői 
munkakör betöltésére,

3 hónapos próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló 
kinevezéssel.

Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő.
Pályázati feltételek, elvárások:
• minimum általános iskolai végzettség,
• egészségügyi alkalmasság,
• bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány,
• megbízhatóság,
• rugalmasság,
• önálló, precíz, igényes munkavégzés,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Feladat: 
Takarítási feladatok ellátása a gyógy- és strandfürdő területén, 
kétműszakos munkarendben.

Amit kínálunk:
• minimálbér műszakpótlékkal,
• munkába járás támogatása,
• cafeteria,
• hosszú távú munkalehetőség.
A pályázathoz csatolni kell: 
• önéletrajz,
• bizonyítványok másolata,
• a borítékon fel kell tüntetni: „takarítónői munkakör”.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2021. augusztus 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 30.
Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet:
Postai úton: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 
2/F.
Elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu
Személyesen: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő főpénztá-
rában - Tiszaújváros, Szederkényi út 12.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 

1 fő részére óvodai, iskolai 
szociális segítő 

munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti 
Központba.

Feladatai: 
- 15/1998. NM rendelet 25. § 
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 15/1998. NM rende-
let 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és 
gyermekjóléti központ – óvodai, iskolai szociális segítőre vo-
natkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizo-
nyítvány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatok pályázati eljárással   összefüggésben szükséges 
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. § 
(8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályáza-
ti feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, 
ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2110-8/2021., vala-
mint a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális se-
gítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2021. szeptember 06.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter in-
tézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A 
pályázati felhívás az NKI honlapján 2110-8/2021. azonosító 
számon 2021. augusztus 20-án jelenik meg.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 

(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)

tiszteletdíjas gondozó 
munkatársat keres - lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás készenléti rendszerben történő feladatellátás-

ra, Tiszaújváros területére.

A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segély-

hívása esetén a krízishelyzet helyszínére történő 30 percen 

belüli megjelenés és a segélyhívás okául szolgáló probléma 

megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések meg-

tétele.

A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem 

előírás, önéletrajz és bármely meglévő bizonyítványmásolat 

szükséges. Juttatás: 12.000 Ft/hó tiszteletdíj.

Jelentkezni 2021. szeptember 15-ig lehet személyesen a Ti-

szaújvárosi Humánszolgáltató Központ titkárságán, Tiszaúj-

város, Kazinczy út 3. szám alatt, illetve telefonon érdeklődni 

lehet a 49/548-190-es telefonszámon.

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

Adomány 
a rászorulóknak

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a járvá-
nyügyi szabályok figyelembevételével a rászoruló roma csa-
ládok részére ruhákat, valamint a gyermekek részére az igé-
nyelt füzetcsomagokat is osztja. Átvétel: 2021. augusztus 28-
án (szombaton) 10.00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákó-
czi utca 81. szám.

Farkas Sándor 
elnök

Aranylakodalom
Felhívjuk kedves nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2021. 
évi Idősek Hete programsorozat részeként az aktuális járvá-
nyügyi szabályok betartása mellett 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 szeptember 14-ig lehet a Tiszaújvárosi Nyugdíja-
sok Egyesületében (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) a hétfői és 
keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660, 06-30-4407788

Varjas Lászlóné
elnök

Tiszaújvárosban a Szent István út 31. sz. 2 

emeleten 55 nm-es, 1+2 fél szobás, felújított, 

részben bútorozott lakás október 1-jétől hosszú 

távra KIADÓ. Érd.: 06-20/344-0819

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

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

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

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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

vissza:
indul: 10.15 Autóbusz-állomás

10.16 TESCO áruház, Örösi út
10.17 LIDL áruház, Lévay út
10.19 Penny Market, Lévay út 62.
10.20 SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szeder-

kényi út 31.
10.21 Brassai középiskola, Rózsa út 7.
10.22 Művelődési ház, üzletsori megálló

érke-
zik:

10.24 Autóbusz-állomás

Közlemény
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

térítésmentesen igénybe vehető
BEVÁSÁRLÓ AUTÓBUSZJÁRATOK

indulnak 2021. szeptember 2-től kizárólag csütörtöki
 munkanapokon!

A járat próbajelleggel közlekedik az alábbi menetrend szerint:

oda:
indul: 9.15 Autóbusz-állomás

9.16 Művelődési ház, üzletsori megálló
9.17 Brassai középiskola, Rózsa út 7.
9.18 SPAR Supermarket, Termálfürdő, Szederké-

nyi út 31.
9.20 Penny Market, Lévay út 62.
9.22 LIDL áruház, Lévay út
9.23 TESCO áruház, Örösi út

érke-
zik:

9.24 Autóbusz-állomás

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2021. szeptember

SZEPTEMBER Helye Ideje Kinek a részére
01. szerda Gimnázium 7.30 - 12.00 Minden étkező
02. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
03. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
06. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
07. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
13. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi Iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/4. 07.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és 
alkalmazott befizetés

Tiszaparti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
14. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi Iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

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

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

15. szerda Kazinczy-ház (Hunyadi Iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők
Őszirózsa Idősek Klub 07.30 - 8.00 „Esély” Napközi otthon
Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

16. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi Iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Bölcsőde 3.sz.pavilon 09.00 -12.00 Szociális étkezés
Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők
Központi Étterem 09.00 - 12.00 Szociális étkezők

23. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
27. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi Iskola) 07.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étkezés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

Kazinczy-ház (Széchenyi Iskola) 07.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
29. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Kazinczy Ház I. em. 73/4. 07.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és 
alkalmazott pótbefizetés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők
Kazinczy-ház (Központi étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

30. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  el-
fogadunk!
Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizeten-
dő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Könyvelő állás
A TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) pá-
lyázatot hirdet 1 fő könyvelő munkakör betöltésére, a Munka 
törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos 
próbaidő kitöltésével, határozatlan időre szóló alkalmazással.
A munkakörhöz tartozó elvárások:
• középfokú könyvelői vagy számviteli ügyintézői végzettség
• számviteli, adó és gazdasági jogszabályok naprakész isme-
rete
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (excel, 
word)
• önálló, alapos, felelősségteljes munkavégzés
• megbízhatóság, a munkavégzés során szerzett információk 
bizalmas kezelése 
• büntetlen előélet
• jó kommunikációs képesség
A pályázat elbírálásakor, sorrendben előnyt jelent:
1. az előző 6 évben minimum 3 év szakmai gyakorlat igazo-
lása 
2. vállalkozási szakterületen regisztrált mérlegképes könyve-
lői végzettség
3. Tiszaújvárosi lakóhely
Főbb feladatok:
• gazdasági társaságok teljes körű könyvelése, analitikus 
nyilvántartások vezetése
• tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése
• adóbevallások, egyéb hatósági adatszolgáltatások készítése
• vezetői jelentések elkészítéséhez adatszolgáltatás
• közreműködés az éves beszámoló elkészítésében, és a 
könyvvizsgálat során
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15.
A pályázatban kérjük megadni a bruttó bérigényt.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölt-
hető.
A pályázat benyújtható:
• személyesen a 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. címen a tit-
kárságon, hétfő-csütörtök 800–1500, péntek 800–1400 között
• postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. címre
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Szabó 
Mihály gazdasági vezetőnél a 70/333-8149 telefonszámon.
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a miskolci ügyfélszolgálati irodánk 

(3527 Miskolc, József Attila utca 53.) költözés miatt 2021. 

augusztus 20. és augusztus 31. között zárva tart.

A költözés ideje alatt személyes ügyintézésre a legközelebbi, 

3770 Sajószentpéter, Kossuth út 183. szám alatt található 

ügyfélszolgálati irodánkban lesz lehetőség. 

A miskolci ügyfélszolgálati irodánk 2021. szeptember 1-jétől új 

helyen, a 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 28. szám alatt 

(Nemzeti Adó- és Vámhivatallal szemben) folytatja működését, ahol 

változatlan nyitvatartási időben állunk ügyfeleink rendelkezésére. 

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Telefon: +36 21 3500 111

Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

Ügyfélszolgálati irodáink helyéről és nyitvatartásáról bővebben 

honlapunkon a www.bmhnonprofit.hu weboldalon tájékozódhatnak.

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.



Bragato Giada 
magyar bajnok 

Az elmúlt hétvégén Szedegen rendezték meg a kajak-kenu országos bajnokságot, 

ami egyben világbajnoki válogató is volt. A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sár-

kányhajó Egyesület versenyzője, Bragato Giada (a képen balra) két számban is 

remek eredményt ért el. C-2 500 méteren a szegedi Nagy Biankával aranyérmet 

szereztek, míg C-2 200 méteren a második helyen értek célba. Giada és Bianka 

teljesítménye az U23-as világbajnokság előtt igazán biztató. 

Magyar idő szerint augusztus 22-én, vasár-
nap hajnalban óriási magyar siker született 
Kanadában, Lehmann Csongor megnyerte 
az olimpiai távon kiírt U23-as világbajnok-
ságot.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub 22 éves kiváló-
sága, a 2018-as junior vb-aranya és a 2019-es, 
elsőévesként nem kis meglepetésre kiharcolt 
U23-as vb-ezüstje után, Edmontonban ült fel a 
korosztály trónjára.
Mint azt a helyszínen tartózkodó Lehmann Ti-
bortól, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai 
alelnökétől, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub el-
nök-vezetőedzőjétől megtudtuk, Csongor fia 
az 1500 méteres, nagy tülekedéssel együtt járó 
úszást a 8. helyen fejezte be, így az első depó-
zást követően jegyet váltott arra a tizenegy tagú 
„vonatra”, mely együtt suhintotta végig a 40 ki-
lométeres, közel sem egyszerű, emelkedős, ka-
nyargós kerékpáros etapot. A hat körös tekerés 

első kilométereiben volt olyan, hogy az 5-6 ta-
gú üldözőboly 15 másodpercre megközelítet-
te az élen haladókat, de a táv felétől újra nőtt a 
távolság, így a második váltást először ugyan-
az a 11 ember kezdte meg, akik együtt indultak 
kerékpározni. A depóból a korábbi junior világ-
bajnok, a tokiói olimpián 24. helyezett, a világ-
ranglista 35. pozícióját betöltő ausztrál Matthew 
Hauser  rohant ki elsőként a 10 kilométeres, 4 
körös futásra. Az ausztrál 3 kilométerig tartot-
ta néhány másodperces előnyét, ekkor Lehmann
Csongor negyedmagával felzárkózott rá. A 
csoport 5 kilométerhez érve három tagúra fo-
gyatkozott, Lehmann és Hauser mellett a né-
met Tim Hellwig jelentkezett be az érmekért. 
Hauser egyszer még próbált ritmust váltani, si-
kertelenül, így a 9. kilométerig együtt maradt 
a hármas. Ekkor Lehmann Csongor komolyan 
rátaposott a gázra, néhány másodperces előnyt 
szerzett, melyet meg tudott őrizni a célig. A ti-
szaújvárosiak kiválósága a legjobb futóidőt - 
kerek 31 percet  produkálva szerezte meg a hőn 
áhított aranyat, a világbajnoki címet, német és 
ausztrál riválisa előtt.   
- Nem tudom leírni az érzéseimet, ez egy na-
gyon érzelemdús, megható pillanat számom-
ra - mondta nem sokkal célba érkezését köve-
tően az újdonsült világbajnok, Lehmann Cson-
gor. - Második U23-as világbajnokságomon 
óriási nyomást helyeztem magamra, szerettem 
volna az ezüstöt tovább fényesíteni egy arany-
ra. Az úszás hozta a papírformát, a kerékpáro-
zás jól ment, az emelkedők sem okoztak külö-
nösebb gondot, ami biztató volt a folytatásra. A 
futás utolsó kilométere borzasztóan nehéz volt, 
de nagyon akartam. Fogalmam sem volt, hogy 
a két vetélytársam milyen közel van hozzám, 
de nem néztem vissza. Feszegetettem a határa-
imat, és beteljesült az álmom, melyért rengete-
get dolgoztam az utóbbi két évben is! Rendkí-
vül hálás vagyok a családomnak, edzőimnek, 
egyesületemnek, edzőpartnereimnek, Tiszaúj-
városnak, a támogatóimnak, hogy mindenben 
segítségemre voltak! Ez az arany az övék is! A 

verseny előtt azt terveztük édesapámmal, vala-
mint az edzői stáb két tagjával, Fodor Ágnessel 
és Balogh Bencével, hogy ha sikerül az aranyé-
rem, ez lesz az utolsó U23-as versenyem.  Már 
évek óta rajthoz állok az elit kategóriás viada-
lokon, innentől kezdve ott próbálok mind ered-
ményesebb lenni. Legközelebb szeptember 12-
én, a csehországi Karlovy Vary-ban indulok a 
világkupán. A jövőben az elit világbajnoki so-
rozatra és világkupára, majd 2022-től a 2024-
es párizsi olimpiai kvalifikációra fókuszálok el-
sősorban.  

Arannyal zárja le 
utánpótlás éveit

- Bár Csongort az U23-as verseny esélyesei kö-
zé sorolták, a már említett versenyzők mellett 
komolyan számolni kellett még amerikai, bra-
zil, chilei, német, spanyol vetélytársakkal is, 
akik eddigi eb, vb, világkupa eredményeit jól 
ismertük - fogalmazott Lehmann Tibor. - A so-

kat emlegetett buborék rendszer, és 3 napos ho-
tel karantén, majd a három napos pályaedzések 
után érkeztünk meg a magyar idő szerinti vasár-
nap hajnali rajthoz. Nagy célunk volt az U23-as 
vb megnyerése, és az, hogy sikerült, természe-
tesen hatalmas örömet jelent számunkra. Cson-
gor ezzel az arannyal úgy zárja le az utánpót-
lás éveket, hogy 2017 óta minden évben egyéni 
érmet tudott szerezni. (2017: Kitzbühel, Junior 
Eb-bronz; 2018: Tartu, Junior Eb-bronz; 2018: 
Gold Coast, junior vb-arany; 2019: Lausanne, 
U23-as vb-ezüst, 2020: nem rendeztek korosz-
tályos vb-t, elitvb 15. - a szerk.). Ha jól em-
lékszem, a brit Brownlee-testvérek mellett ezt 
a sorozatot csak ő tudta elérni.
Végeredmény (1500 m úszás, 40 km kerékpá-
rozás, 10 km futás; 22 ország, 39 induló): 1. 
Lehmann Csongor (magyar, Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub) 1:46:47, 2. Tim Hellwig (német) 
1:46:51, 3. Mathew Hauser (ausztrál) 1:46:55, 
…13. Dévay Zsombor (magyar), Alba Triatlon 
SE) 1:49:56.

SZIS

Teniszsuli!
A Tiszaújvárosi Tenisz Club a nyári pihenő után szeptember 
6-tól (hétfőtől) folytatja a teniszoktatást általános és középis-
kolás diákok számára. 
Várjuk a már meglévő teniszezőinket és azon új diákok je-
lentkezését, akik szívesen megismerkednének ezzel a sport-
tal! 
Jelentkezni lehet telefonon: Nemes Nándor: 06/30/821-5358 
Gyuris Norbert: 06/70/391-5656, vagy személyesen a klub-
ház irodájában szeptember 3-án (pénteken)16:00 és 18:00 kö-
zött. 
(Az edzésidőpontok az előző időszaknak megfelelően alakul-
nak.)

A három rúgott gól három pontot ért
A labdarúgó NB III keleti csoportjának 4. 
fordulójában Salgótarjánban szerepelt a 
Termálfürdő FC Tiszaújváros. Vitelki Zol-
tán együttese folytatta jó sorozatát, hiszen 
3-0-s győzelmet aratott. Ezzel a sikerrel az 
újvárosiak 4 fordulót követően továbbra is 
a bajnokság élmezőnyében foglalnak helyet. 

A két csapat pont ellentétesen kezdte a baj-
nokságot, hiszen míg a Tiszaújváros két győ-
zelemmel és egy döntetlennel startolt, addig a 
tarjániak az első 3 fordulóban két vereség mel-
lett mindössze egy döntetlent tudtak felmutat-
ni. A nógrádiak 4-0-ra kaptak ki az előző héten 
Egerben, míg a Tiszaújváros korábbi mumusát, 
a Sényőt múlta felül 3-1 arányban. Az SBTC 
ráadásul a Magyar Kupában is egy borsodi csa-
pat, a Felsőzsolca ellen esett ki 11-esek után. A 
mérkőzés első perceiben is látszott, hogy a ven-
dégek a három pont megszerzését tűzték ki cé-
lul, többet birtokolták a labdát és számos hely-
zetet alakítottak ki Szalay kapuja előtt. Az első 
játékrészben már mindenki elkönyvelte a 0-0-
s állást és már a pihenőre készült, amikor a 46. 
percben Vitelki B. 25 méteres szabadrúgása 
után a labda a tarjáni hálóban kötött ki, 0-1. A 

Tiszaújváros így 1-0-ás vezetéssel elégedetten 
vonulhatott pihenőre, míg a  Salgótarján azon 
törhette a fejét, hogyan tud egyenlíteni.
A második játékrészben azonban a nyugod-
tabb újvárosi együttes akarata érvényesült, és 
az 59. percben jött az újabb vendég gól. Vitel-
ki B. ugratta ki Gottfriedet, aki sarokkal Bar-
tuszt hozta játékba és a kék-sárgák támadója 8 
méterről a kapus mellett a hálóba továbbított, 
0-2. A hátralévő időszakban továbbra sem ad-
ta fel gólra törő játékát a borsodi gárda. A 60. 
percben beállt Nagy D. a 88. percben Pap ki-
ugratását követően 17 méterről bombázott az 
SBTC kapujának közepébe, 0-3. A mérkőzést 
így teljesen megérdemelten nyerte meg a Ti-
szaújváros. Vitelki Zoltán együttesének ez volt 
az idei 3. győzelme, így 10 ponttal az 5. helyen 
áll a tabellán. Gelsiék a hétvégén nem játsza-
nak mérkőzést, hiszen Magyar Kupa forduló 
lesz, és ebből a sorozatból már kiestek. A baj-
nokságban szeptember 1-én, szerdán 16 órától 
a DVTK II.-t látják vendégül, majd szeptember 
4-én szombaton ugyancsak 16 órától az újonc 
Törökszentmiklós otthonában lépnek pályára.  

Salgótarjáni BTC – TFC Tiszaújváros 
0–3 (0–1)

Salgótarján, Szojka Ferenc Stadion, 250 néző. 

Vezette: Práth D. 
Salgótarjáni BTC: Szalay – Boros (Constanti-
no, 69.), Rédei, Orosházi, Sike – Gazdag – Tar-
lósi P., Bata (Nagy M., 65.), Sárközi, Novák 
(Skulka, 33.) – Tarlósi M. 
Vezetőedző: Lakatos Béla.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg – Gelsi, 
Mahalek, Vasilijevic (Lehoczki, 83.), Lőrincz 
(Tóth, 18.) – Molnár, Gönczi (Bussy, 46.), Vi-
telki B., Géringer – Gottfried (Nagy D., 60.), 
Bartusz (Pap, 60.). 
Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Az SBTC együttese jól kezdte a mérkőzést, de 
a lendületes támadásaik végén, nem tudtak iga-
zán nagy veszélyt jelentő helyzeteket kialakí-
tani.
Lakatos Béla: Sajnos az eredmény nem tükrö-
zi a mutatott játékot, de mindenképp megérde-
melt a vendégek sikere. Lélektanilag nagyon 
jókor szereztek vezetést az újvárosiak, amely 
minket rosszul érintett, és a szünet utáni per-
cekben úgy látszott, kissé az öltözőben marad-
tunk. Ezt a Tiszaújváros kihasználta, és eldön-
tötte a mérkőzést, még akkor is, ha lett volna 
még lehetőségünk visszajönni a meccsbe. Gra-
tulálok a vendégeknek!
Vitelki Zoltán: Nagyon nehéz találkozóra ké-

szültünk, amely be is igazolódott. A győzelmünk 
teljesen megérdemelt véleményem szerint, mert 
a játékosaim nagyon sokat tettek azért, hogy há-
rom ponttal távozzunk Salgótarjánból. Sok si-
kert és kitartást kívánok a hazaiaknak!

További eredmények
DVTK II. - Eger 2-1

Békéscsaba - Újpest II. 1-2
DVSC II. - Tiszafüred 2-3

Jászberény - Füzesgyarmat 2-1
Putnok - DEAC 0-0

Hidasnémeti - BKV előre 0-5
Törökszentmiklós - Kisvárda II. 0-2

Sényő - Hajdúszoboszló
Tállya - Kazincbarcika 0-5

Következik az 5. forduló
2021. szeptember 1., szerda 16:00

Békéscsaba - Tállya 
Hajdúszoboszló - SBTC
Tiszaújváros - DVTK II. 
Eger - Törökszentmiklós 

Kisvárda II. - Hidasnémeti 
BKV Előre - Putnok
DEAC - Jászberény 

Tiszafüred - Újpest II. 
Füzesgyarmat - DVSC II. 

Kazincbarcika - Sényő

Lehmann Csongor U23-as világbajnok
2021. augusztus 26. Sport � 15.

A célbaérkezés fantasztikus pillanata. 

Csongor a dobogó tetején. 
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A horvátoknál nyaraltam 
Bár eddig is sejtettem, hogy sok izgalmas dolog sülhet ki 
egy-egy barátokkal eltöltött nyaralásból, ezúttal már bizto-
san állíthatom, hogy fiatalként elindulni a nagyvilágba a lé-
tező legjobb ötlet. Új helyeket felfedezni; függetlennek, ön-
állónak és szabadnak érezni magunkat; nevetni és gondok 
nélkül létezni azokkal, akik a legközelebb állnak hozzánk… 
Igen, azt hiszem, minden nyárnak erről kellene szólnia.

A koronavírus okozta helyzet ellenére idén is előszeretettel vá-
lasztják a külföldi utazást a pihenni vágyók. A legnépszerűbbek 
természetesen mindig a tengerparti területek, köztük Horvátor-
szág, ahol augusztus első felében nekem is lehetőségem volt el-
tölteni egy csodálatos hetet.
Azt gondolhatnánk, hogy a járványhelyzet jelentősen felborítot-
ta az üdülővidékek békés hangulatát és megnehezíti a nyaralá-
sok jól ismert, gondtalan élményét, ez azonban nem így van. 
Személyes tapasztalataim alapján azt mondhatom, nem okoz-
nak különösebb kellemetlenségeket a korlátozások és a hatá-

ron is egészen gördülékeny az átjutás, amennyiben nem a legna-
gyobb forgalom közepette érkezünk. A beutazáshoz egyébként 
az általános, személyes iratok mellett EU-s COVID igazolvány 
is szükséges, illetve a kétdózisú oltások esetében mindkét oltást 
meg kell kapni a beutazást megelőzően.
Mi, a barátaimmal Splitben szálltunk meg, mely a tengerpart mel-
lett található és Dalmácia legnagyobb városa. Splitben sok gyö-
nyörű hely van, a turisták egyik kedvelt úti célja Diocletianus pa-
lotája, a császár volt ugyanis a település első lakója, aki egy palo-
tát építtetett a tengeröbölhöz. A palota egyébként nagyon közel ta-
lálható a belváros legforgalmasabb sétáló utcájához, ahol külön-
böző éttermeket is kipróbálhatunk. A legnagyobb és talán egyet-
len negatívum viszont az országgal kapcsolatban mindenképpen 
ehhez köthető. Hiszen, míg a szállásárak átlagosan jócskán a ha-
zai szállások árai alatt vannak, az éttermek és az üzletek már-már 
nevetségesen drágák. Ha valaki nagyobb bevásárló körutat tervez, 
esetleg meg szeretné kóstolni a helyi ínyenc fogásokat, sajnos a 
szállás sokszorosát kell költőpénzre szánnia.
Szintén kissé borsos áron, ám annál nagyobb élménnyel gazda-

godva vehetünk részt különböző hajókirándulásokon is. Split ki-
kötőjében rengeteg lehetőség van a hajózásra, mi Hvar szigetére 
látogattunk el, ahová egy nagyjából 50 perces hajóutat követő-
en érkeztünk. Leszámítva, hogy már maga az út is óriási élmény, 
Hvar történelmi jellegű városát is érdemes volt felfedezni a ma-
ga különös hangulatú templomaival és várával.
A kirándulások mellett természetesen akadt idő a szórakozásra is. 
Horvátországban sajnos a szórakozóhelyek egészen hamar bezár-
nak, a fényárban fürdő, hangulatos utcákon sétálni azonban lega-
lább akkora élményt nyújt. Így töltöttem 20. születésnapomat is, 
amit azt hiszem, gyönyörűbb helyen és ennél csodálatosabb élmé-
nyeket szervezve nem is ünnepelhettem volna. A tenger fodrozó-
dó habjai, a napsütés, a hideg koktélok és az esti utcák hangula-
ta tökéletes kikapcsolódási lehetőséget nyújt a nyaralni készülők-
nek. Mindenképpen ajánlom Horvátországot azoknak, akik még 
nem döntötték el, hol szeretnék kipihenni az év fáradalmait.
Ezúttal már életem egyik legszebb és legmaradandóbb hete kö-
tődik ehhez a gyönyörű országhoz, melyet egészen biztosan a 
kedvenc helyeim egyikeként fogok emlegetni. Most talán kis-
sé fájó szívvel gondolok vissza rá, hiszen életünk azon szaka-
szához érkeztünk a barátaimmal, amikor szinte mind az ország 
más-más helyein folytatjuk utunkat, ennél csodálatosabb lezá-
rást azonban nem is kaphatott volna a nyarunk. Ha valami, ak-
kor az biztos, hogy örök emlék marad.

Kelemen AlízA tengerpart mellett a hegyvidék szépsége is ámulatba ejtő.

Hvar szigetén talán még a Nap is másként süt.

Diocletianus palotája Split egyik legnagyobb nevezetessége.
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