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Kezdődik a kampány

Nyolc jelölőszervezetet vett nyilvántartásba a választási
bizottság.
Az október 11-ére kitűzött időközi országgyűlési képviselőválasztással összefüggésben ülést tartott a tiszaújvárosi
székhelyű B-A-Z Megyei 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság.

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Tiszaújváros képviselő-testülete 31 személynek adományozott ágazati kitüntetést, melyet az érintettek akkor a koronavírus-járvány miatt nem vehettek át. A városvezetés mindenképpen méltó
körülmények közepette kívánta átadni az elismeréseket, ezért állami ünnepünk, augusztus 20-a előestéjén, a református
ünnepi istentisztelet után rendezett kitüntetés-átadó ünnepséget, melyen természetesen megemlékeztek államalapító
királyunkról, Szent Istvánról is. Ünnepi beszédében Dr. Fülöp György polgármester kitért az önkormányzat, a városvezetés feladataira, és köszönetet mondott Tiszaújváros lakosságának a koronavírus-járvány elleni védekezés során tanúsított
helytállásáért. Tudósításunk az 5., a kitüntetettek méltatása a 6., 7. és 8. oldalon.

Változnak a gyógyszerfelírás és kiadás szabályai
Megmarad az egyszerűsített receptkiváltás, de az orvosok nem írhatnak fel
gyógyszert a telefonon vagy emailben
jelentkező pácienseknek szeptember
17-e után, közölte a szaktárca.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben recepteket lehet felírni, leleteket, beutalókat pontosan és gyorsan
elektronikus továbbítani, így a pácienseknek már nem kell elmenniük ezekért
a rendelőkbe.

Királyi sportpark
Szeptember közepétől az orvosok nem írhatnak majd gyógyszert a telefonon
vagy emailben jelentkező pácienseknek.

14 év alattiak gyógyszerénél minden
esetben kell igazolás.

A grémium kijelölte a külképviseleteken leadott szavazatok
megszámlálását végző szavazatszámláló bizottságot, valamint
jelölőszervezeteket vett nyilvántartásba.
A választási bizottság a választási iroda javaslata alapján a tiszaújvárosi 9. számú szavazókör szavazatszámláló bizottságát (Tiszaújváros, Széchenyi út 37. Hamvas Béla Városi Könyvtár) jelölte ki a külképviseleteken leadott szavazatok megszámlálására. (Ebben a szavazókörben így október 11-én nem lesz szavazatszámlálás, csak a külföldön leadott voksok beérkezése után.)
A bizottsági ülés időpontjáig 8 jelölőszervezet, (párt) kérte nyilvántartásba vételét a választási bizottságnál: Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, Párbeszéd
Magyarországért Párt, Magyar Szocialista Párt, Demokratikus
Koalíció, Momentum Mozgalom, Lehet Más a Politika, Jobbik
Magyarországért Mozgalom. A bizottság mind a 8 szervezetet
nyilvántartásba vette.
A Fidesz és a KDNP Koncz Zsófiát, a hat ellenzéki párt Bíró
Lászlót kívánja jelölni. A választási kampány augusztus 22-én,
szombaton kezdődik, a jelölőszervezetek ekkortól vehetik át
az ajánlóíveket, s kezdhetik meg az aláírásgyűjtést. Az ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. A jelöltté váláshoz legalább 500 érvényes ajánlás szükséges.

A vészhelyzet alatt telefonon vagy online
kérhettük a gyógyszereket az orvostól,
heteken belül azonban változnak a receptfelírás feltételei. Az EMMI tájékoztatása
szerint a TAJ-szám megadásával továbbra is ki lehet váltani a gyógyszereket a patikákban, de szeptember 17-e után az orvosok nem írhatnak majd fel gyógyszert
a telefonon vagy emailben jelentkező pácienseknek.
A július elseje előtt kiállított eReceptek
felírási igazolásai a vények lejáratának
végéig továbbra is érvényesek maradnak.
Az igazolást csak a beteg külön kérésére

kell kiállítani, 14 év alattiak gyógyszerének rendelése esetén viszont minden esetben szükséges az igazolás. Ezeket idővel
felválthatják azok a felírási igazolások,
amelyeket már nem kötelező NEAK-formavényre nyomtatni, hanem egyszerű fehér, A4-es papíron is elfogadhatók lesznek. A patika a gyógyszer kiadása után
már nem tarthatja meg a felírási igazolást,
azt a gyógyszert kiváltó személynek vis�sza kell adni, hitelt érdemlő megjelöléssel
arról, hogy a gyógyszerkiadás megtörtént
- tájékoztat a minisztérium.

A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program keretében városunk is támogatásban részesült. Ennek köszönhetően
a közeljövőben egy 90 m2 alapterületű sportpark épülhet meg
a Király közben. A parkban tolódzkodásra, húzódzkodásra,
függeszkedésre, lépcsőzésre, valamint has- és hátizom-erősítő, bordásfalon végezhető, illetve fekvőtámasz gyakorlatokra
alkalmas eszközök lesznek.
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Számlázzon a NAV programjával!

Július 1-jétől bővült azon számlák köre, melyekről adatot kell szolgáltatni a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV).
Július óta már áfaértéktől függetlenül
kötelező a számlaadat-szolgáltatás lényegében minden vállalkozásnak, amely
egy másik belföldi áfaalanynak, belföldi
ügyletről állít ki számlát. A NAV ingyenes számlázóprogrammal és mobilapplikációval segíti a vállalkozásokat.
Az Online Számla rendszer 2018-as bevezetésétől a NAV ingyenes számlázóprogramot (Online Számlázó) biztosít a
gazdálkodóknak, amivel az online számlaadat-szolgáltatás automatikusan telje-

síthető. A sikeres adatszolgáltatás feltétele az előzetes regisztráció, ami elvégezhető a http://onlineszamla.nav.gov.
hu oldalon. A rendszer indulása óta eltelt
mintegy két év alatt több mint 860 ezren sikeresen regisztráltak. A NAV Online Számlázóját pedig már közel 70 ezer
vállalkozás használja.
A NAV Online Számlázó előnye, hogy
nem kell telepíteni egy külön programot,
nem foglal külön tárhelyet a számítógépen. Mint minden online megoldáshoz, a
számlázó használatához is csupán internetkapcsolat kell. A biztonságos, gyors
és ingyenes számlázás mellett a NAV

fejlesztéseivel a július 1-jétől életbe lépett kiterjesztett adatszolgáltatás is kön�nyen teljesíthető, a rendszerbe épített automatizmusok ezt a feladatot elvégzik a
felhasználók helyett.
2020 júniusa óta pedig elérhető a NAV
új fejlesztése, az Online Számlázó mobilapplikációja, ami ingyenesen letölthető az Apple App Store és a Google Play
áruházakban. Az új fejlesztésű applikáció sikerét jelzi, hogy két hónap alatt
Androidra csaknem 14 ezren, míg iOSra mintegy 7 ezren letöltötték.
NAV

Gyógyszertári ügyelet
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 23-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd augusztus 24-től
(hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/4001952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék a szokott időpontokban lesznek: kedd, péntek,
szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00.
A Szent István Katolikus Általános Iskola tanévnyitó szabadtéri szentmiséje 2020. augusztus 30. vasárnap 11.00-kor a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom előtti téren
lesz. Az első osztályba beiratkozott gyermekek és szüleik részvételére feltétlenül számítunk. Természetesen szeretettel hívjuk és várjuk a többi évfolyamra járó tanulókat, illetve valamennyi tiszaújvárosi iskola hittanra járó diákját, szüleiket, pedagógusaikat is a járványügyi előírások betartásával.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőtlenítés az előtérben, illetve a mosdóban. A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a kellő távolság megtartását.

Görögkatolikus

Szombaton 17.00 vecsernye utána utrenye. Vasárnap 11.00
Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.

Ünnepnapi hulladékszállítás
Tisztelt Városlakók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem
változik az augusztus 20-ai ünnepnap alkalmával. A hulladékot
változatlanul a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tiszaújvárosi ügyfélszolgálati irodánk 2020. augusztus 18-24. között technikai okok miatt
zárva tart. Irodánk 2020. augusztus 25-étől a megszokott nyitvatartási rend szerint áll ügyfeleink rendelkezésére.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tiszaújvárosi hulladékudvar (Ti-

Kenyér
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik augusztusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

szaújváros, Perényi Péter utca 1144/39 hrsz.) 2020. augusztus
20-án, 2020. augusztus 21-én és 2020. augusztus 22-én zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
BMH Nonprofit Kft.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

BÜTÖSI LAJOSNÉ

(szül.: Révész Mária Zsuzsanna)
Zsuzsika
a szeretett feleség, édesanya
és nagymama
2020. augusztus 18-án hosszantartó, türelemmel viselt
betegség után, életének 71. évében elhunyt.
Búcsúztatása 2020. augusztus 27-én 11 órakor lesz
Sajószögeden a tiszaújvárosi temető ravatalozójában.
Drága halottunk hamvait a tiszaújvárosi római katolikus
altemplomban helyezzük végső nyugalomba
szűk családi körben.
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Sugár Mátyásné
(szül: Mészáros Piroska)

a szerető édesanya, nagymama, testvér,
életének 71. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Utolsó útjára augusztus 27-én 14 óra 30 perckor
kísérjük Sajószögeden a városi temetőben.
A gyászoló család
„Elfogyott, mint az égő gyertyaszál
és lelke lassan a mennyekbe szállt.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett gyermekünk

Kuik Adrienn

tiszaújvárosi lakos, életének 41. évében
2020. július 9-én elhunyt.
Hamvainak elhelyezéséről a szülők
később döntenek.
Szerető szülei: Kuik István és Kuik Istvánné
„Mindenkor, mindig tanító vagyok.
Mindenkor, mindig az is maradok.”
/Szakály Dezső/
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Kuik Károlyné, Tusa Erzsébet

2020. július 29-én, életének 94. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól 2020. augusztus 28-án,
pénteken 10 órakor veszünk végső búcsút
a tiszapalkonyai temetőben.
A gyászoló család
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Bíró László
az ellenzék jelöltje

Bíró László gyakorlatilag már megkezdte választási kampányát.
Az ellenzéki pártok a jobbikos Bíró Lászlót indítják az október 11-én választókerületünkben rendezendő időközi országgyűlési képviselőválasztáson. Erről múlt csütörtökön
döntöttek a pártok vezetői. A jelöltet másnap mutatták be
Tiszaújvárosban rendezett sajtótájékoztatójukon.
Az ellenzéki pártok augusztus 13-án, csütörtök este bejelentették, hogy pártelnökeik - „meghallva a választóik akaratát” megkezdték a hivatalos egyeztetéseket a 2022-es országgyűlési választásra való felkészülésre.
A Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom,
a Lehet Más a Politika - Magyarország Zöld Pártja, a Magyar
Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért Párt közleménye szerint a pártelnökök már az első, csütörtöki találkozójukon kinyilvánították azon szándékukat,
hogy mind a 106 egyéni választókerületben egy jelöltet állítanak a
hatalom jelöltjével szemben, győzelem esetén pedig a közösen elfogadott program és elvek alapján kívánnak együtt kormányozni.
„A pártelnökök megállapodtak abban, hogy az ország érdekében
közös programot alkotnak, és az egyéni képviselőjelöltek kiválasztásánál a tárgyalásos út mellett az előválasztás intézményét
is legitim eszköznek tekintik” - áll a közleményben.
A pártelnökök döntöttek arról is, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei, tiszaújvárosi székhelyű 6-os választókerületben a jobbikos Bíró Lászlót indítják Koncz Zsófia, azaz a motorbalesetben nemrég elhunyt fideszes képviselő, Koncz Ferenc lánya ellen az október 11-i időközi választáson.
A pártok másnap sajtótájékoztatót tartottak Tiszaújvárosban,
melyen Bíró László mellett részt vett Jakab Péter, a Jobbik elnöke, Varga László, az MSZP országgyűlési képviselője, Schmuck
Erzsébet, az LMP társelnöke, Hajdu László, a DK országgyűlési képviselője, Szabó Zsolt, a Párbeszéd országos elnökségének tagja, Kovács József, a Momentum borsodi elnöke és Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester.
Bíró László a Jobbik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei regionális
igazgatója bemutatkozójában azt mondta, harcosan fogja képviselni a körzet érdekeit, mert a térség az elmúlt tíz évben alig fejlődött,
olyan beruházások kerültek előtérbe, amikre vajmi kevés szükség van, mindamellett hogy harminc éve ígérgetik különböző utak
leaszfaltozását, illetve több településen szennyvízcsatornát, közműveket. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a túlóratörvény miatt romlottak munkavállalók életkörülményei, a körzet ipari üzemeiben is
jellemző a túldolgoztatás, és azt mondta, a térség vegyi üzemeiben dolgozóknak szükségük lenne a korkedvezményes nyugdíj lehetőségére az átlagosnál nagyobb egészségügyi terhelés miatt. Bíró László hangsúlyozta, az ő kezét nem köti a kormánypárt, a száját
nem tudják befogni a különböző érdekcsoportok.
Jakab Péter, a Jobbik elnöke történelminek nevezte az ellenzéki pártvezetők döntését, hogy közös programot alkotnak, és a
2022-es országgyűlési választáson mind a 106 egyéni választókerületben közösen állítanak jelöltet. Az összefogással nem
vártak 2022-ig, a borsodi választókerület képviselői helyére is
együtt állítottak jelöltet a kormánypártok jelöltjével szemben.
Az idő rövidsége miatt most közösen döntöttek a jelölt személyéről, 2022-ben viszont az előválasztások győztesei indulhatnak az ellenzéki pártok jelöltjeként - tette hozzá.
Varga László, az MSZP borsodi elnöke azt mondta, teljes szervezettségükkel azon lesznek, hogy sikeres legyen a közös jelölt
és lebontsák a Fidesz kétharmadát. Az LMP-s Schmuck Erzsébet
szerint Bíró győzelme fontos lépés a Fidesz uralmának megdöntéséhez. Hajdu László szerint a DK méltónak tartja Bírót a jelöltségre, és a választók bizalmába ajánlotta a jobbikos megyei
önkormányzati képviselőt. Szabó Zsolt (Párbeszéd) szerint közös
cél, hogy a 2022-es választásra előválasztással keressék meg a
legalkalmasabb jelölteket. A momentumos Kovács József szerint
Bíró olyan hiteles jelölt, aki ismeri a vidék gondjait, és méltóképpen tudja az ott élőket képviselni. Márki-Zay Péter, a Mindenki
Magyarország Mozgalom elnöke szerint Bíró a pártok és civilek
közös jelöltje. Szerinte mérföldkő az ellenzéki pártok vezetőinek
megállapodása a közös programalkotásról és a közös jelöltállításról. Ha ez 2018-ban létrejött volna, a Fidesz 51 körzetben nem
nyert volna a 106-ból, és ez az együttműködés biztosítja, hogy
ezentúl soha többet nem lesz kétharmada a Fidesznek - mondta.
F.L.

Aktuális � 3.

Szabályokkal, de kezdődhet az iskola
Bár a koronavírus második hulláma
még mindig fenyeget minket, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
úgy határozott, a kedvező hazai helyzetnek köszönhetően elindulhat a tanítás szeptember 1-jén. A helyzethez kapcsolódó kidolgozott járványügyi protokollt azonban be kell tartaniuk az intézményeknek.
A hivatalos tájékoztatást hétfőn este
küldte el az EMMI a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének, ők pedig közzé is tették közösségi oldalukon, valamint a betartandó és javasolt
szabályok részletes listáját minden intézményvezető is megkapta a hét elején. Többek között ezeket az előírásokat kell betartani:
- A tanév kezdetét megelőzően fertőtlenítő
nagytakarítást kell végezni, majd rendszeresen fertőtleníteni kell az intézményeket.
- Az iskolában csak egészséges, tünetmentes gyerekek és pedagógusok tartózkodhatnak. Amennyiben a szülő tüneteket
észlel a gyermekén, köteles értesíteni az
oktatási, nevelési intézményt.
- A köznevelési intézményeknek meg kell
tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy
a csoportosulásokat megelőzzék. A tantermekben meg kell oldani a lazább elhelyezkedést, akár nem tanteremként működő helyiségek bevonásával is.
- A testnevelésórákat lehetőség szerint
a szabadban kell megtartani és csakúgy,
mint a tantermekben, a szabadban is tartani kell a 1,5 méteres távolságot. Amen�nyiben a védőtávolság nem tartható a közösségi tereken, úgy a felső tagozatosok
és a középiskolások számára javasolt a
maszk viselése.

Fertőtlenítéssel, védőtávolság betartásával kezdődhet az iskola. (Illusztráció.)
- A tanórákon a maszk használata lehetséges, de nem kötelező.
- A tantermeket, csoportszobákat rendszeresen át kell szellőztetni, a közösen használt játékokat, sporteszközöket rendszeresen fertőtleníteni kell.
- Az első félévben tartandó nagy létszámú
rendezvények megszervezésénél - mint
például tanévnyitó ünnepség, szalagavató vagy különböző kulturális programok figyelembe kell venni a létszámkorlát szigorú betartását.
- Az intézmények bejáratánál kézfertőtlenítőket kell elhelyezni, aminek a használatára be-és kilépéskor is fel kell hívni a tanulók figyelmét, csakúgy, mint a napközbeni
többszöri szappanos kézmosásra is, főleg az
étkezések előtti és utáni időszakokban.
- A tanulmányi- és osztálykirándulásokat
belföldre kell szervezni, azokat is nagy
körültekintéssel.

Megjelent a Magyar Közlönyben Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter rendelete a 2020/2021-es
tanév rendjéről.
A rendelet szerint az első tanítási nap 2020. szeptember 1. (kedd), az utolsó 2021. június 15. (kedd). A tanítási napok száma: 179. A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 177, gimnáziumban és szakiskolában 178.
Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező
szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2021. április 30., a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató
szakiskolákban 2021. május 31.
A tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az
iskolák 2021. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket, az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október
22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2020.
november 2. (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december
18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap
2021. április 7. (szerda).
Az iskola a tanítási év kezdő és befejező napjának
változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a
tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és
befejező napját módosíthatja, ha heti pihenőnapon
tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket
megteremti.

Érettségi, felvételi
Az őszi érettségi szezon 2020. október 16-án kezdődik a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel, az

- A kollégiumi beköltözésnél szintén figyelni kell a védőtávolság betartására,
valamint azokat a tanulókat kell közös
szobába elhelyezni, akik azonos tantermi
órákon vesznek részt.
A kormány nem tervezi az iskolák általános bezárását a második hullám alatt sem.
Abban az esetben, ha valamelyik intézményben gócpont alakulna ki, akkor az
EMMI és a Nemzeti Népegészségügyi
Központ közösen vizsgálja meg a helyzetet, hogy szükséges-e a munkarend megváltoztatása. Amennyiben indokolt a tantermen kívüli munkarend bevezetése, arról az Operatív Törzs dönt. Az adott intézményt érintő veszélyhelyzet megszűnése után visszatérhet a normál oktatási
rendhez.
ema

írásbeli vizsgák egészen október 30-ig tartanak. Az
emelt szintű szóbeli érettségiket 2020. november 1216 között tartják, a középszintű szóbeliket pedig november 23-27 között.
A tavaszi érettségik 2021. május 3-án, hétfőn kezdődnek.
A középfokú iskoláknak 2020. október 20-ig kell
nyilvánosságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az
általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a
nyolcadikosokat a felvételi eljárásról.
November 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a középiskoláknak a listáját, amelyek központi
írásbeli felvételi vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2020. december 4-ig jelentkezhetnek
a diákok.
A központi írásbeli felvételit 2021. január 23-án tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát
pedig január 28-án. A diákok február 8-ig megtudják
az eredményüket.
A középfokú iskolákba 2021. február 19-ig lehet jelentkezni.
A szóbeli meghallgatásokat február 23. és március
13. között szervezik meg az érintett középiskolák. A
diákok április 30-ig megtudják, hová kerültek be.

Témahetek
Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek ( a Magyar Diáksport Napja) témanap
2020. szeptember 25-én lesz.
A „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021.
március 1-5. között, a Digitális Témahét 2021. március 22-26. között, a Fenntarthatósági Témahét 2021.
április 19-23. között lesz.

4. � Aktuális

Különös érzés, amikor a régen megszokott dolgok hos�szú kihagyás után újraélednek. Frissen aprított hagyma
aromája keveredik a szalonnáéval, s a semmivel össze
nem hasonlítható füst illata lepi el a környéket.
Tiszaszederkény városrész legnagyobb szabadtéri ünnepe,
a Legyen Szederkény vendége! talán nem volt különleges,
hiszen minden évben megtartják: főzőcsapatokkal, színpadi fellépőkkel, népi játékokkal. De mégiscsak az volt, mert
hosszú kihagyás után már a füstös-szalonnás-hagymás illat
is elvarázsolta az embert. Jó volt újra együtt lenni, főzni,
enni, szórakozni. Molnár István alpolgármester köszöntője
után Jézsó Gábor, a településrész önkormányzati képviselője köszöntötte a résztvevőket.
- Büszke vagyok arra, hogy Tiszaszederkényben élek, hiszen az itt élők szeretik az összejöveteleket, a családi, baráti
találkozásokat, nagyon jó ez a közösség - mondta.
Bár mindössze hét főzőcsapat jelentkezett, de ők mindan�-
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nyian szívvel-lélekkel készítették a bográcsos finomságokat.
- Tizenöten leszünk - mondta a hagymát kavargatva Galacz
Ádám, aki Budapestről érkezett -, pandúrgulyást csinálunk.
Az én feladatom az, hogy tegyek a tűzre, és keverem is majd
a gulyást. A családdal vagyunk itt, izgalmas, jó a hangulat,
már háromszor voltam korábban.
Szederkényiek, a közeli és távolabbi család, barátok, munkatársak - sokan eljöttek.
- Pásztortarhonyát főzünk - mondta Bubrik István -, a családnak és barátoknak. Ha tudunk, minden évben eljövünk,
jó együtt lenni a falubeliekkel, remélem, az időjárás nem
szól közbe.
A szél ugyan fel-feltámadt, de talán ez a kis plusz izgalom
még jól is esett. A népi játszótér is hamar benépesült, repültek a labdák, gurultak a golyók, sikerélménye mindenkinek volt.
- Azt próbáltuk ki, hogy a labda hogy megy át az alagúton
- mutatta Bognár Dávid -, elég nehéz logikai játék, fejlesz-

ti az agyunkat. A labdás és az egyensúlyozós is nagyon tetszik. Voltam már itt korábban is, azért jó, mert kint vagyunk
a levegőn és más emberekkel is találkozunk.
A színpadon előbb a Bokréta Citeranezenekar és a Mezei
Virág Népdalkör lépett színpadra, majd következett a Derkovits Mazsorett Csoport, valamint a Fitt-Dance Tánccsapat, a LivingRoom zenekar, zárásig pedig BanDJ gondoskodott a jó hangulatról.
Nem csak a közönségnek, a fellépőknek is nagy öröm volt
ez a nap.
- Nagyon vártuk már az első műsorunkat - mondta Oláh
Dezső, a Boktéra Citerazenekar vezetője -, amikor már lehetett próbálni, mi is elkezdtük. Készültünk az augusztus
20-ára, amiről kiderült, hogy nem léphetünk fel. Nagy öröm
volt most a színpadra állni és nagyon várjuk már a következő fellépésünket, reméljük, hogy szüretkor újra színpadra
állhatunk. A zenekar tehát működik, próbálunk, csak a szereplés kicsit kevesebb.
Fodor Petra

Ünnep � 5.
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Biztonságra, nyugalomra, együttműködésre van szükség
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából
Tiszaújváros képviselő-testülete 31 személynek adományozott ágazati kitüntetést, melyet az érintettek akkor a koronavírus-járvány miatt nem vehettek át. A városvezetés
mindenképpen méltó körülmények közepette kívánta átadni az elismeréseket, ezért állami ünnepünk, augusztus 20-a előestéjén
rendezett kitüntetés-átadó ünnepséget, melyen természetesen megemlékeztek államalapító királyunkról, Szent Istvánról is. Ünnepi beszédében Dr. Fülöp György polgármester kitért az önkormányzat, a városvezetés feladataira, és köszönetet mondott Tiszaújváros lakosságának a koronavírus-járvány elleni védekezés során tanúsított helytállásáért.
Az ünnepi események augusztus 19-én délután
a tiszaszederkényi református templomban
kezdődtek. Az ünnepi istentiszteleten Dr. Varga István lelkész hirdetett igét.
- A magyarság ezeregyszáz évvel ezelőtt, vagy
még egy kicsit korábban is, babonaságban élt,
de nem csak a magyarság élt ebben, az egész
akkori világ babonás volt. Lovakat áldoztak,
ugye ismerős ez? Fehér lovat, meg embereket. Meg az égnek, a csillagoknak imádkoztak,
különböző virágokat és ólmot öntöttek az as�szonyok és így tovább. Az egész világot átitatta a babonaság. A babonaság azt jelenti, hogy
én erőltetem Istent, hogy Isten cselekedjen úgy,
ahogyan én akarom. S egyszer csak jön egy király, egy királya a mi nemzetünknek, úgy hívják, hogy István, és ez a király azt mondja,
hogy nem lehet sokáig babonás ez a nép, mert
akkor el fogunk veszni. A babonás népek között eltűnik, megszűnik a magyarság, nem lesz.
Be kell csatolódni Isten akaratába. Isten pedig
Jézus Krisztusban mutatja meg az akaratát. István király azért volt nagyszerű személyiség,
mert ezt felismerte, nem hagyta a népet a babonaságban, abban a mágiakultuszban, amiben
akkor volt, különböző füstök és áldozatok kö-

zött, hanem azt mondta, hogy legyetek Krisztuskövető emberek, magyarok - mondta többek
között a lelkész.
Ezt követően a Derkovits Művelődési Központ
színházterme adott otthont a kitüntetés-átadó
ünnepségnek, a Szent István-napi megemlékezésnek.
A rendezvényt Váradi László ünnepi zongorajátéka nyitotta, majd Dr. Fülöp György polgármester szólt a jelenlévőkhöz, a Tisza TV élő
közvetítése jóvoltából a város lakosságához.
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Tiszaújvárosiak!
Tisztelt Kitüntetettek!
Engedjék meg, hogy Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete és a magam nevében őszinte szívvel és tisztelettel köszöntsem
Szent István-napi ünnepségünk minden kedves
résztvevőjét várossá nyilvánításunk 54. évében.

Együtt ünnepelve
Különleges év az idei, a mindennapi életünk kilépett normális medréből, persze mondhatnánk
úgy is, hogy furcsa év, hiszen a város történetében még soha nem fordult elő, hogy ilyen típusú járványveszéllyel kell együtt élni. Nem tudtuk együtt megünnepelni március 15-ét és nem
volt könnyű döntés, de el kell fogadnunk, hogy
nem tudjuk a hagyományainknak megfelelően ünnepelni magyarságunk egyik kiemelkedő
napját közösen Tiszaújváros polgáraival, a keresztény közösségek képviselőivel és testvérvárosaink delegációival.
A helyzet rendkívülisége okán úgy döntöttünk,
hogy idén nem adományozunk augusztus 20-ai
kitüntetéseket, hanem az elmaradt március 15ei kitüntetéseket adjuk át. Az emberi élet biztonsága, a közösségünk védelme érdekében
kellett közösen a képviselő-testület tagjaival
meghoznunk ezt a döntést. Ennek ellenére, ha
korlátozottan is, ha a biztonsági előírások betartása mellett is, de mégis kihasználva a Tisza
TV biztosította nyilvánosságot, együtt tudunk
visszaemlékezni államalapító királyunkra, köszönteni a március 15-ei kitüntetetteket.
Ezelőtt bő egy órával voltunk Tiszaszederkényben istentiszteleten, most néhány percen belül
átadjuk az elmaradt március 15-ei kitüntetéseket, holnap délelőtt pedig 11 órától a római katolikus szentmisén vehetünk részt, ahol lesz lehetőségünk, hogy megszenteljük és megszegjük az új kenyeret, mely kenyér nélkül nincs
élet.
A keresztények egyetemes imája is ezt mondja, hogy: a mindennapi kenyerünket add meg!
Tisztelt Jelenlévők!
A magyar államalapítás ünnepe alkalmat teremt a múltra emlékezésre, a jelen értékelésére és a jövőbe tekintésre.

Kelet vagy nyugat?
Dr. Varga István hirdetett igét az ünnepi istentiszteleten.

Ha feltesszük a kérdést, hogy milyen magyar
államot teremtettek elődeink és ezredév múltán
mi mai magyarok milyen államot szeretnénk
magunknak és milyen államot gyermekeink-

Dr. Fülöp György polgármester mondott ünnepi köszöntőt.
nek, akkor konszenzus van a tekintetben, hogy
több mint ezer esztendővel ezelőtt eleink egy
keresztény, független és európai államot teremtettek. Keresztényt, mert érezték, hogy csak a
hitnek van teremtő ereje, és mert tudták, hogy a
keresztény Európa talajába csak keresztény állam tud meggyökerezni. Független államot teremtettek, de olyat, amely függetlenségében is
Európa integráns része volt. Persze akkor Európa mai értelemben vett fogalma nem létezett, hanem ez a dilemma nyugat-kelet kérdésként merült fel. Választani kellett nyugat és kelet, vagy ha úgy tekintjük a keresztény és a pogány (koppányi) kultúra között, és a jelenből
visszatekintve, Isten áldása, hogy Szent István
a nyugatot választotta és ez a döntése a mai napig érvényes. Ez a mára vonatkoztatva azt jelenti, hogy lakóhelyünk, ahol igazi lokálpatriótaként kell élnünk Tiszaújváros, a hazánk Magyarország, otthonunk pedig Európa. Földrajzi
és szellemi értelemben is otthonunk Európa és
ezt Szent István jelölte ki számunkra.
Kedves Tiszaújvárosiak!
István négy évtizedes uralkodása rendkívül sikeresnek és eredményekben bővelkedőnek tekinthető. A törzsi szállásterületek laza konglomerátuma helyén külső határokkal rendelkező, olyan egységes elveket követő jogi-közigazgatási szervezet jött létre, amely a modern
területi állam alapjait vetette meg. A mozgó sátortáborokat szerte az országban helyhez kötött
falvak kezdték felváltani.
Az önálló államiságnak szinte minden kelléke
az ezer évvel ezelőtti államalapítás időszakából
eredeztethető:
- a hétköznapi élet szabályozásának írott jogra alapozása,
- az egyházi hierarchia kiépítése,
- az ütőképes országvédelem megszervezése,
- a stabil közigazgatás bevezetése.
A magyar állam létrehozása, ez a korszakalkotóan hatalmas teljesítmény, István király nevéhez fűződik. Bár természetesen műve egy hos�szabb folyamat lezárása, amelyben apjának,
Gézának is elévülhetetlen érdemei voltak, mégis az ő nevével azonosítjuk az államalapítást.

Minél több szív,
kevesebb konfliktus

Váradi László zongoraművész.

Tisztelt Jelenlévők!
A helyben élő emberek számára, a mi államunkat maga a helyi önkormányzat jelenti.
A helyi társadalom vezetése, irányítása, képviselete, az önkormányzati autonómia csak és kizárólag a közérdek szolgálatában, a minél nagyobb közjó elérése érdekében folytatható. A
mi célunk egyértelmű, a magán- és csoportérdekek helyett a közösség érdekeit kell szolgálnunk tisztességgel, becsülettel, átláthatóan, elszámoltathatóan, ha úgy tetszik tiszta kezekkel.
Olyan önkormányzatra van szükség, amely
törekszik felszámolni a szegénységet, amely
minden városlakót egyenlőnek ismer el, amely
valódi segítséget képes és tud biztosítani a rászorulóknak. Olyan önkormányzatot kell működtetni, amely csak akkor kezd presztizsberu-

házásokba, amikor már az alapfeladatát ellátta. Olyan önkormányzatra van szükség, amely
nem lép be oda, ahol nincs rá szükség, de nem
tűnik el onnan, ahol feladata lenne. Mindezek
nem lehetetlen dolgok, ez elhatározás, becsület,
szakmai tudás és elkötelezettség kérdése.
Egyszerűen úgy is feltehetjük a kérdést, hogy
mire van szüksége ma a városunknak. Ebben
a kritikus járványügyi helyzetben mindenekelőtt egészségre, biztonságra, nyugalomra,
együttműködésre, odafigyelésre, röviden úgy
is mondhatnánk, minél több szívre és a lehető
legkevesebb konfliktusra.
Mi, a város vezetői ezen elvek mentén irányítjuk a helyi közéletet, mely munkánkhoz a legutóbbi önkormányzati választásokon erős bizalmat és felhatalmazást kaptunk. Meggyőződésünk szerint a választási eredményeink, az
elkötelezettségünk, a lokálpatriotizmusunk, a
hitünk és a kitartó munkánk visszaigazolása
volt. Ezzel az erős bizalommal kell élni, feladatainkat ellátni, a városlakókkal közösen,
együttműködve folytatni a városfejlesztő, városszépítő, városépítő munkánkat.
Büszkék lehetünk a közösen a városlakókkal
elért eredményeinkre, de folyamatosan tudnunk kell, hogy igazságos és mértéktartó városvezetésre kell törekednünk, melynek során
minden tiszaújvárosi embernek éreznie kell,
hogy a városvezetés érte van.
Kedves Tiszaújvárosiak!
Engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet
mondjak mindenkinek az elmúlt időszakban
tanúsított példaértékű magatartásáért! Köszönöm azoknak, akik közvetlenül vagy közvetve részt vettek a vírus elleni védekezésben, a
veszélyeztetett társaink ellátásában. Köszönöm
minden városlakónak, hogy a legjobb tudásuk
szerint és egyéni élethelyzetüknek megfelelően alkalmazkodtak a kialakult helyzethez. Köszönöm, hogy tudomásul vették a döntéseinket
és intézkedéseinket, illetve megfogadták a tanácsainkat. Hálás vagyok az együttműködésükért és türelmükért.
Tisztelt Kitüntetettek!
Köszönjük mindannyiuknak az értünk, a városért végzett kiemelkedő munkájukat, köszönjük, hogy példát mutattak nekünk tisztességből,
szorgalomból, emberségből, külön örülünk,
hogy Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag, teljes egyetértésben
döntött a kitüntetések adományozásáról. Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete
és a magam nevében jó egészséget és sok boldogságot kívánok mindnyájuknak!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azzal a meggyőződéssel köszönöm meg figyelmüket, hogy mi, tiszaújvárosiak továbbra
is békességben, egymást tisztelve fogunk tudni élni, és közösen dolgozni a hazánkért, a városunkért.
Adja az Isten, hogy így legyen!”
Az ünnepi beszédet követően Dr. Fülöp György
Pap Zsolt és Molnár István alpolgármesterekkel közösen adta át a képviselő-testület által
adományozott ágazati kitüntetéseket. (Lásd lapunk 6., 7., és 8. oldalát!)
F.L.
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Tiszaújváros kitüntetettjei
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Tiszaújváros képviselő-testülete 31 személynek adományozott önkormányzati ágazati kitüntetést.
Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Tiszaújváros képviselő-testülete 31 személynek adományozott ágazati kitüntetést, melyet az érintettek akkor a koronavírus-járvány miatt nem vehették át. A városvezetés mindenképpen méltó körülmények
között kívánta átadni az elismeréseket, ezért
állami ünnepünk, augusztus 20-a előestéjén
rendeztek kitüntetés-átadó ünnepséget.
Demblovszkyné Kapitány Zsuzsanna
tanító
Első és eddig egyetlen munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás
Iskolájában 1984-től dolgozik. Jelenleg napközis feladatot ellátó tanítókén végzi munkáját, de osztályfőnöki megbízatást is teljesített
pályája során. Tanítványaival bensőséges és
őszinte a kapcsolata. Kiemelt figyelmet fordít
a rábízott csoport közösségé formálására. Szívügyének tekinti a hagyományőrzést, a hagyományok ápolását, de nyitott az új közösségi értékek megteremtésére is. Empatikus személyiségével, ötletes feladatokkal a tanulásban lemaradókat is képes ösztönözni, hatékonyan segíti a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását. A nevelőtestület aktív tagja, kollégái szívesen dolgoznak vele. A kötelező és
vállalt feladatait maximális körültekintéssel,
pontosan, precízen, nagyfokú felelősségtudattal végzi.
Kimagasló és lelkiismeretes szakmai munkája
elismeréseként a „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Petróné Nyíri Zsuzsanna
zenetanár
1991-től tagja a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája tantestületének,
hegedű és szolfézstanárként. Több éve a zeneismereti tanszak vezetője. Növendékeivel vonószenekart alapított, melynek vezetőjeként,
karmestereként éveken keresztül a hangversenyek állandó fellépői voltak. Több növendéket
készített fel zenei pályára, akik közül többen

is tanári hivatást választottak. Munkáját precízen és következetesen végzi. Emberi magatartása példaértékű, elhivatott, gyermektisztelő- és szerető személyiség, fogékony és nyitott
mindenre. Kollégáival nagyon jó a kapcsolata, segítőkészsége, emberszeretete példaértékű.
A tantestület megbízható, fontos tagja. Lelkiismeretes, magas fokú szakmai felkészültség,
kreativitás, tudatosság és előrelátás jellemzi.
Kiemelkedő színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben részesült.
Viszóczki Anett
tanító
2001-ben szerzett diplomát általános iskolai tanító és könyvtár szakon, majd szociológus képzettséget szerzett, 2017-ben pedagógus szakvizsgát tett tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területen. Folyamatosan bővíti tudását, beépíti a mindennapi pedagógiai munkájába, melynek során a kompetencia alapú oktatás megvalósítására törekszik. Differenciált feladatadással egyaránt segíti a tehetséges és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlődését.
Rendszeresen szervez osztálya számára közösségi programokat, gyermekközpontú, következetes munkáját hihetetlen energiával és lelkesedéssel végzi. Szívügye a tehetséggondozás, jelentős szerepet vállalt a Hunyadi iskola akkreditált tehetségpont címének elnyerésében.
Munkaközösségi vezetőként lelkiismeretes, pontos, kollégái mindig számíthatnak rá. Együttérző,
önzetlenül segítőkész személyiség, igazi közösségi ember.
Lelkiismeretes, kimagaslóan magas szakmai
munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben részesült.
Pipoly István
tanár
1979-ben szerzett magyar-orosz szakos diplomát, majd német szakos nyelvtanár lett. Folyamatosan és széleskörűen bővítette ismereteit.
Pályafutását a tiszaszederkényi 1. sz. Általános
Iskolában kezdte, jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában 1991 óta dolgozik.

Nevelő-oktató munkája során kiemelkedően alkalmazza azokat az ismereteket, képességeket,
melyeknek birtokában van, következetesség
jellemzi. Szívesen foglalkozik tehetséges tanulókkal, de nagy gondot fordít a tanulási nehézségekkel küzdők fejlesztésére, felzárkóztatására is. Kiváló osztályfőnök és társasági ember,
meghatározó tagja a tantestületnek, a diákokkal és szüleikkel is közvetlen, jó kapcsolatot
ápol. Udvariassága és lelkiismeretessége példaértékű, nagyfokú empátia jellemzi.
Kimagaslóan lelkiismeretes, magas szintű szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros
Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Mészárosné Zólyomi Gabriella
tanár
Diplomáját 1981-ben szerezte, 1980-ban kezdett el tanítani a tiszaszederkényi 1. sz. Általános Iskolában, mint magyar-ének szakos tanár, majd gyógypedagógusi képesítést szerzett az ELTE Bárczi Gusztáv gyógypedagógusi karán. 2011-től az Arany János Iskola, majd
a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tanára. Szinte hivatásként végezte a
nehéz helyzetben élő gyermekek sorsának alakítását, segítését. Vallja, és gyakorlatban bizonyítja, hogy a nevelés és az oktatás sokat tehet
a hátrányok csökkentésében. Gyógypedagógusként a lemaradók esetében egyéni fejlesztést, differenciálást, felzárkóztatást végez. Osztályfőnökként a szociális érzékenység, segítőkészség és következetesség jellemezte. Egész
pályafutását a gyermekszeretet és a pedagógiai
munka iránti elhivatottság jellemzi. Megbízható, szerény és őszinte, emberi magatartásában
példamutató pedagógus.
Negyven éven át kifejtett nagyfokú hivatástudattal, lelkiismeretesen végzett, magas szintű
szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben
részesült.
Oroszné Kolosai Zsuzsanna
tanító
Pályáját 1980-ban kezdte Sárospatakon, majd
Tiszaújvárosban az akkori 4. sz. Általános Isko-

lában folytatta, mint rajz-népművelős szakkollégiumot végzett tanító. Pályája elején a tanítás
mellett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat
is ellátott. Kiemelten fontos feladatának tekinti
a tehetségek felismerését és ápolását, differenciálással, felzárkóztatással igyekszik segíteni a
hátrányok leküzdését és a gyorsabban haladók
fejlesztését. Munkája során mindig arra törekedett, hogy megismertesse diákjaival az alkotómunka értékét, az alkotás örömét. Osztályfőnökként a tanulókat közösséggé formálja, megőrizve a keresztény értékeket. Alapos, következetes nevelő-oktató, szakmai és emberi kapcsolataiban nyitott, munkatársai mindig számíthattak a segítségére.
Negyven éven át végzett kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Simonné Varga Katalin
tanár
Pedagógusi pályáját 1981-ben kezdte, magyar-történelem szakos tanárként. 1986-tól tanított Tiszaújváros oktatási intézményeiben, a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában a kollektívának megalakulásától kezdve
tagja volt. Osztályfőnöki, korábban munkaközösség-vezetői és mentori feladatokat látott el.
Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak
alkalmazására, egymás elfogadására és tiszteletére nevelte. Sokoldalú, a református iskola
ügye mellett elkötelezett emberként, tevékenységével, hozzáállásával, hitével erősítette a közösséget. Felismerte a tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeket és megfelelő segítséget nyújtott tanulói számára. Szociális érzékenység jellemezte, nyitott volt a diák, a szülő, az intézményvezetés, a munkatársak visszajelzéseire, felhasználta azokat szakmai, emberi fejlődése érdekében. 2017-ben „Kazinczy –
Plakett”, 2018-ban „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben részesült.
Emberi kvalitásai és az elmúlt évtizedekben
végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben részesült, melyet már nem
vehetett át, mert tavasszal elhunyt.
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Erdélyi Lajos Péter
tanár
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium volt intézményvezetője 1976-ban kezdett el dolgozni az akkori leninvárosi 4. sz. Általános Iskolában technika tanárként. Elsők között végezte el a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem számítástechnika szakos általános iskolai tanári képzést. Szakmai fejlődése érdekében 1992-től a
helyi középiskola tanára lett, ahol innovációinak köszönhetően beindult a képzés és a számítástechnikát a tudásalapú tárgyak közé emelték.
Néhány év múlva az informatika tantárgy hivatalosan is a közismereti tárgyak közé került.
Sikeresen teljesítette a mestervizsgát, küldetésének tekinti, hogy a megszerzett tudását, tapasztalatát átadja környezetének. 2016-ban nevezték ki intézményvezetőnek. Hitvallásában
központi szerepe van az együttműködésnek és
a konstruktív problémamegoldásnak. Felelősségtudat, etikus magatartás, nyitottság, felkészültség és hitelesség jellemzi.
Az oktató-nevelő tevékenység területén végzett több mint negyven éves, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Tóth Réka
tanár
Magyar-történelem szakos pedagógus, 2010től tagja a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tantestületének. Munkájában alapos, következetes, továbbképzéseken való részvétellel törekszik a
korszerű ismeretek elsajátítására. A Tiszaszederkényi Művelődési Ház által szervezett Csütörtöki töri ismeretterjesztő rendezvénysorozat rendszeres előadója. Osztályfőnökként szeretettel, megértéssel vezeti tanítványait, figyelemmel kíséri tanulmányi munkájukat, segít
problémáik megoldásában és szervezi közösségi életüket. 2016-tól a diákönkormányzat működését segítő, irányító pedagógus, de fontos
számára a pedagógusközösség összetartása is.
Kollégáival együttműködő, segítőkész, az oktató-nevelő tevékenység területén végzett szakmai munkája pedig magas színvonalú.
Elhivatott tanári munkája, valamint a történelem tantárgy oktatásában elért kimagasló eredményei elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben részesült.
Kóródi Dávid
tanár
1996-ban gépészmérnöki diplomát szerzett a
Miskolci Egyetemen, majd - az akkori Brassai pedagógusaként - mérnöktanári képesítést a
Budapesti Műszaki Főiskolán. Munkáját nagy
elhivatottsággal, lelkiismeretességgel, a diákok iránti elkötelezettséggel és szeretettel végzi. Az elektrotechnikai technikusképzés nagy
munkabírású, precíz tagja, egyik tartópillére, a
felnőttoktatások és felnőttképzések programjainak egyik kidolgozója. A műszaki informatikus és villanyszerelő képzések módszertani és
tartalmi fejlesztője, a helyi szakmai programok
egyik alkotója, valamint négy kiváló szakmai

tankönyv társszerzője. Munkatársaival közvetlen és segítőkész, udvarias. Az iskolai rendezvények állandó szervezője, segítője.
Több mint két évtizedes lelkiismeretes szakmai
és közösségi munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Luczné Bodnár Edit
óvodapedagógus
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában
1990-től dolgozik. 2018-ban a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének megbízásából tutori feladatok ellátására kapott megbízást, melynek keretében a tehetséges fiatalok
felkarolásában, támogatásában vett részt. 2000től a Tiszaújváros Körzetközpontú Közoktatási
Társulás keretein belül vezette a körzeti munkaközösséget, melynek 24 település volt tagja. Kezdeményezésére és szakmai segítségével a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában is tehetséggondozó műhelyek indultak el.
Innovatív, jó ötletekkel rendelkező, módszertani megújulásra kész óvodapedagógus, pályázati tevékenysége kimagasló. Nagyfokú hivatástudattal, elkötelezetten végzett szakmai, pedagógiai munkájára a tervszerűség, céltudatosság
és megbízhatóság a jellemző. Munkája révén
meghatározó személyisége Tiszaújváros köznevelésének.
Több évtizedes kiváló szakmai munkája, emberi, pedagógusi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben részesült.
Losonczi Benjáminné
óvodapedagógus
1981-től dolgozik a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában, jelenleg a Tündérkert óvodában. A Tiszaszederkényben eltöltött 35 év
nagyban hozzájárult a Szederinda óvoda arculatának kialakításához. Sokirányú és széleskörű pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Szakmai ismereteit rendszeresen bővíti, frissíti,
hogy minél több elméleti és gyakorlati ismeretet szerezve, azt felhasználva elősegítse az óvodáskorú gyermekek testi-lelki-mentális fejlődését. Intenzíven és hatékonyan tudja segíteni
a felzárkóztatást igénylő gyerekek iskolai életmódra történő felkészítését. Elkötelezett a néphagyományőrzés óvodai alkalmazásában, kiváló művelője a kézműves technikáknak, több kiállítása nyílt már. Megbízható, munkáját nagy
szorgalommal, pontossággal és hozzáértéssel
végzi, gyermekszeretet és hivatástudat jellemzi.
Több évtizedes, kiemelkedően magas színvonalú szakmai munkája, pedagógusi elhivatottsága elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Szántó Jánosné Rácz Rita
óvodapedagógus
Óvodapedagógusi pályáját 1998-ban kezdte, városunkban 2008-tól dolgozik, jelenleg
a Tiszaújvárosi Református Óvodában végzi óvodapedagógusi tevékenységét. A gyermekeket együttműködésre, egymás elfogadására, tiszteletére neveli, erősíti pozitív énképük
alakulását. Munkavégzésére a pontosság, átgondoltság és alaposság jellemző. Mindennapi nevelőmunkáját a gyermekszeretet, a hivatástudat és a családok iránti tisztelet hatja át.
Tudását, tájékozottságát folyamatosan fejleszti. Több évig volt munkaközösség-vezető, jelenleg óvodavezető-helyettesi feladatokat lát
el. Empatikus emberi magatartásával, szakmai
elkötelezettségével egyaránt kivívta munkatársai és a szülők megbecsülését is.
Kiváló szakmai munkája, emberi pedagógusi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros
Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben részesült.
Fedorné Oláh Rita
elektrofiziológiai szakasszisztens

Kóródi Dávid életműdíjat kapott.

Ünnep � 7.

Pályafutását 1992-ben kezdte az akkor még Leninvárosi Rendelőintézet sebészetén, mint helyettesítő asszisztens, majd a fül-orr gége szakrendelésre került, ahol elektrofiziológiai as�szisztensi speciális szakképesítést szerzett. Később szemészeti, illetve állandó helyettes as�szisztensi feladatokat látott el, majd 2010-től a

Szendreiné Nagy Rita Gabriella 30 évvel ezelőtt a TIFO üzemorvosi rendelőjében kezdte
pályafutását.
kardiológiai szakrendelésre került, ahol azóta 2009-ben helyettesítő mentőtisztként került Tiis nagy szakértelemmel és a betegek felé meg- szaújvárosba. Megszerette az állomás közösnyilvánuló kiváló empátiás készséggel végzi ségét, ezért kérte ide áthelyezését. 2010-től kimunkáját. 2015-től a belgyógyászat-angiológi- vonuló mentőtisztként teljesít szolgálatot. A
ai szakrendelés asszisztensi feladatait is ellátja. mentőmotoros szolgálathoz szakmai képzések
Kedvességével és segítőkészségével sok rászo- és sikeres vizsga után csatlakozott. Fontosnak
ruló beteget segített át a kezdeti nehézségeken. tartja szakmai tudásának fejlesztését, továbbaTöbb évtizedes, megbízható, kimagasló szak- dását, szakoktatói diplomát is szerzett és menmai tevékenysége, segítőkészsége elismerése- tőápolókat tanított a miskolci szakiskolában.
ként „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvá- Aktív közösségi ember, állandó résztvevője larosért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
ikus oktatásoknak, mentési bemutatóknak, szívesen segíti a fiatalabb dolgozók munkáját taSzendreiné Nagy Rita Gabriella
pasztalatainak átadásával.
asszisztens
Több évtizedes áldozatkész, betegcentrikus
munkája elismerésként „Humanitás Szolgá1990-ben szerzett felnőtt szakápolói képesítést, latában Tiszaújvárosért” Évi díj kitüntetéspályafutását a TIFO üzemorvosi rendelőjében ben részesült.
kezdte. 1999-től a rendelőintézetben helyettesítő asszisztens, majd a sebészeten helyezkeMolnár Istvánné
dett el. Mindig is szerette a sebészeti munkát,
médiatáros könyvtáros
az elsősegély jellegű feladatellátást. Nyugodt,
empatikus személyisége és megnyugtató orgá- 1979-től dolgozik a jelenlegi Tiszaújváronuma a balesetet szenvedett, sérült, rémült em- si Művelődési Központ és Könyvtár Hamvas
berekre gyógyírként hat. Kedvességével, segí- Béla Városi Könyvtárában. Az eltelt évek sotőkészségével nagymértékben hozzájárul mind rán a könyvtári munkafolyamatok szinte mina betegek, mind a hozzátartozók megnyugtatá- den területén dolgozott. 15 éve médiatáros
sához, a rájuk váró beavatkozásokban való ak- könyvtárosként a hangtári szolgáltatásokat látja
tív részvétel feltételeinek megteremtéséhez és el, a zenei és a videó dokumentumok gyarapíelfogadásához. Munkakapcsolatai nyugodtak, tását, nyilvántartását, kölcsönzését végzi. Felakiegyensúlyozottak, nagy tapasztalattal és szé- data a folyóirat-állomány gyűjteményszervezéleskörű szakmai ismerettel rendelkezik. Empa- se a megrendeléstől az érkeztetésen és raktárotikus, betegcentrikus, segítőkész, munkáját hű- záson keresztül a köttetésig. Aktívan részt vesz
séggel, odaadással végzi, mindig a betegek ér- az olvasószolgálati munkában, mellette pedig
dekeit tartva szem előtt.
titkársági adminisztratív feladatokat is végez.
25 éves megbízható, kimagasló szakmai tevé- Szakmai tapasztalatai, ismeretei magas színvokenysége, segítőkészsége elismerésként „Hu- nalúak, tárgyismerete széleskörű. Megbízható,
manitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” Évi hatékonyan és önállóan dolgozik. Rendszerező
díj kitüntetésben részesült.
képességet, pontosságot igénylő munkáját körültekintéssel, kifogástalanul végzi. PéldamuDr. Rejtő Márta Ilona
tató alapossággal és körültekintéssel dolgozik.
szemész főorvos
Négy évtizedes, magas szintű felelősségérzettel és hivatástudattal végzett szakmai munkája
1972-ben pályakezdő orvosként Debrecenben elismeréseként „Tiszaújváros Közművelődéa szemészeti osztályon helyezkedett el. Tevé- séért” Életműdíj kitüntetésben részesült.
kenységét mindig áthatotta a segítőkészség,
az elesettek szeretete, a segíteni akarás. SzakDucsai Zoltán
vizsgájának megszerzése után 12 éven keresztanár
tül háziorvosi feladatokat látott el, majd az afrikai kontinensen tette próbára emberségét és 2015-ben szerzett testnevelő tanár diplomát.
szakmai ismereteit. Dolgozott Addis Abebá- A főiskola elvégzése óta matematika-testneveban, Etiópia fővárosában is. Hat év után dön- lés szakos pedagógusként tanítja városunk fiatött úgy, hogy a különleges körülmények kö- taljait. 1996-tól a Tiszaújvárosi SC edzőjeként
zött fejlesztett tudását ismét itthon szeretné ka- is tevékenykedett, 1997-ben részese volt a Timatoztatni, így Csongrád megyébe tért vissza szaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub megalaszemész szakorvosként. 2000-től a Tiszaújvá- pításának, majd 2005-ben elnökké választották,
rosi Városi Rendelőintézetben vállalkozó sze- mely tisztséget a mai napig betölti. Feladatait
mész szakorvos. Empatikus, segítőkész, kol- példaértékű pontossággal, gondossággal végzi.
legiális, széleskörű szakmai ismerete rendkí- Sportvezetőként országos és szövetségi szinvüli munkabírással párosul. 2010-ben Magyar ten is elismerik tevékenységét, amit maximáKöztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetés- lis szakmai tudásával, valamint emberi értékeben részesült.
ivel vívott ki. Szívügye a sportszeretet átülte20 éven keresztül tanúsított megbízható, kima- tése a fiatal nemzedékek lelkébe, fiatalok szágasló szakmai tevékenysége és segítőkészsé- zaival ismertette meg a kosárlabdázás szépsége elismeréseként „Humanitás Szolgálatában gein kívül az egészséges, aktív életmód alapjaTiszaújvárosért” Életműdíj kitüntetésben ré- it is. Több évtizede részese Tiszaújváros sporszesült.
téletének, számtalan alkalommal gazdagította
településünk hírnevét sportolóként, edzőként,
Molnár Gábor
sportvezetőként.
mentőtiszt
A sport népszerűsítése érdekében végzett lelkiismeretes munkája és a sport terén végzett ki1995-ben lépett be az Országos Mentőszolgá- magasló szakmai tevékenysége alapján „Tiszalathoz. 2003-ig mentőápolóként teljesített szol- újváros Sportjáért” Évi díj kitüntetésben régálatot, ekkor mentőtiszti diplomát szerzett. szesült.
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tani rá. Munkája és munkatársai iránti szeretetét, hűségét, ragaszkodását bizonyítja, hogy több
mint 2 évtizede ugyanott dolgozik. Előzékeny,
udvarias magatartásának köszönhetően mindig
jó kapcsolatot alakított ki az érkező vendégekkel, sportolókkal. Elsődleges szempont számára,
hogy a Sportcentrumba érkező vendégeket mindenkor tiszta, rendezett környezet fogadja, és kifogástalan kiszolgálást kapjanak.
Színvonalas és lelkiismeretes munkája elismeréseként „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban” Évi díj kitüntetésben részesült.
Kovács Máté
rendőr őrnagy

Olasz Gyula nevéhez fűződik többek között a röplabda újjáélesztése városunkban.
rán is rendelkezésre áll. A munkaköréhez kapOlasz Gyula
csolódó szakmai feladatokat önállóan, szakszetanár
rűen látja el. Fegyelmezett munkavégzése során mindig betartja a vonatkozó munkavédelmi
1987-ben az akkori 6. sz. Általános Iskolában szabályokat, előírásokat. Feladatai ellátásakor
kezdett el dolgozni, majd 2006-tól az Eötvös segítőkész, szorosan együttműködik munkatárJózsef Gimnázium, Szakgimnázium és Kollé- saival. Precíz, pontos, megbízható munkaerő.
gium tantestületének tagja. Edzői munkája mel- Magas színvonalú szakmai munkája elismerélett testnevelést, technikát, etikát, dráma és tánc seként „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatástantárgyat is oktat. Működteti a Club ’96 Fiata- ban” Évi díj kitüntetésben részesült.
lok Egyesületét. Munkája megbízható, minden
esetben lehet rá számítani, kapcsolata kollégáBánrévi Róbert
ival és diákjaival példaértékű. Az intézményi
rendszerkezelő gépész
röplabdacsapatok edzőjeként elismerésre méltó tevékenységet végez a sport megszeretteté- Munkaviszonya 1999-ben jött létre az akkori
séért, az egészséges életmód kialakításáért, az Tiszaújvárosi Termálfürdő Kft.-nél, mely a cég
etikus versenyszellem betartásáért. 2017-ben a jogelődje, majd a gazdasági társaságok átalakuleány röplabdacsapat megkapta a „Tiszaújvá- lását követően 2004-től a TiszaSzolg 2004 Kft.ros Sportjáért” Évi díj kitüntetést. 2019 január- nél rendszerkezelő gépész munkakörben dolgojában az Eötvös nyerte az első „Légy Te is baj- zik. Munkáját mindig a szakmaiság, pontosság,
nok!” villámtornát, majd áprilisban a leány csa- körültekintés jellemezte. Feladatkörébe tartozik
pat aranyérmet, a fiú csapat pedig bronzérmet a fürdő technikai berendezéseinek kezelése, elnyert a B-kategóriás röplabda V-VI. korcsopor- lenőrzése, a medencék töltése-ürítése, a vízmitos Diákolimpián.
nőség biztosítása, az időszakos karbantartások
Az oktató-nevelő tevékenység területén vég- és az üzemzavarok elhárításában való részvézett magas színvonalú edzői munkája elismeré- tel. Magas szakmai felkészültséggel bír, számos
seként „Tiszaújváros Sportjáért” Évi díj ki- műszaki fejlesztés ötletgazdája. Folyamatosan
tüntetésben részesült.
szem előtt tartja a vendégek elégedettségét, kollégáival szemben segítőkész, munkáját elkötelePalástiné Dékány Rita
zetten, felelősen és példamutatóan végzi. Pozipályázati referens
tív személyiségének köszönhetően munkahelyi
környezetében csapatösszetartó szerepet tölt be.
2003-ban kezdett el dolgozni a Tiszaújvárosi Több mint húsz éves kimagasló, lelkiismeretes
Polgármesteri Hivatalban a Pénzügyi, Fejlesz- szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújvátési és Városüzemeltetési Osztályon adóügyi rosért a Közszolgáltatásban” Évi díj kitüntemunkatársként. 2013-ban a Jogi és Igazgatási tésben részesült.
Osztály Pályázati Csoportjának vezetője lett,
2017-től pedig pályázati referens munkakörben
Lippainé Károly Éva
tevékenykedik. Figyelemmel kíséri a pályázati
szakács
kiírásokat, tájékoztatást ad a tisztségviselők, az
önkormányzati intézmények és gazdasági tár- Közalkalmazotti munkaviszonya 1987-ben
saságok vezetői részére. Részt vesz a pályázati kezdődött a jelenlegi Tündérkert óvodában.
dokumentációk elkészítésében. Felügyeli és fi- Szakács képesítést szerzett, jelenleg is ebben a
gyelemmel kíséri a már benyújtott, illetve meg- munkakörben dolgozik. Alapfeladata az étlapvalósult pályázatok utóéletét. Kiválóan képzett, ban szereplő ételek elkészítése és a konyhán
nagy munkabírású, hivatása iránt elkötelezett dolgozó munkatársak munkájának felügyelete,
szakember. Nagy gondot fordít szakmai fejlő- irányítása. Munkáját mindenkor a legjobb tudésére. Feladatait szakmai megalapozottság- dása szerint, lelkiismeretesen, pontosan és pregal, nagy pontossággal és felelősséggel végzi. cízen végezte. Empatikus személyiségének köEmberi tulajdonságaira a szorgalom, a pontos- szönhetően a gyerekekkel és munkatársaival is
ság, az együttműködő készség és a tenni aka- kitűnő kapcsolatot tart fenn. Munkájában körás a jellemző.
vetkezetes, rendszerető, határozott egyéniség.
Tiszaújváros önkormányzata, intézményei és Magatartásával elősegítette az intézményi felgazdasági társaságai pályázati rendszerének adatok mindennapi gördülékeny megoldását.
működtetésében nyújtott kiemelkedő teljesít- Több mint harminc éves, színvonalas és lelkiménye, szakmaszeretete, példamutató helytál- ismeretes munkája elismeréseként „Tiszaújválása elismeréseként „Tiszaújvárosért a Köz- rosért a Közszolgáltatásban” Életműdíj kiszolgálatban” Évi díj kitüntetésben részesült. tüntetésben részesült.
Vékony István
parkgondozó-gépkocsivezető

Borbély Józsefné
takarító

2009-től dolgozik a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél. Feladatai sokrétűek és
szerteágazóak. A kertészeti részlegvezető által meghatározott napi tevékenységeken kívül
gépkocsivezetőként is dolgozik. Feladatai közé
tartozik a közterületfenntartási és karbantartási, téli-nyári közterülettisztítási munkákban való részvétel, Tiszaújváros parkjainak gondozása, valamint a képzettségének megfelelő kön�nyű- és nehézgépek kezelése. Munkájára bármikor lehet számítani, nem várt események so-

1998-tól, a Sportcentrum átadásának időpontjától a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
dolgozója. Tevékeny résztvevője volt annak a
folyamatnak, amely során a régi sporttelep helyén Magyarország egyik legmodernebb sportcentruma elkezdte működését. Hosszú évekig a
játékcsarnok-edzőterem-uszoda épületegyüttes
tisztaságáról gondoskodott, néhány éve pedig a
labdarúgó-atlétika klubház takarítójaként dolgozik. Feladatait pontosan, lelkiismeretesen végzi, minden alkalommal lehetett és lehet számí-

2004-ben került a rendőrség hivatásos állományába. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon a
Közrendvédelmi Osztály, Őr- és járőrszolgálati Alosztályán 2006-ban kezdte meg szolgálatát járőrként. 2012-ben kiemelkedő munkavégzése eredményeként a Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály állományába alosztályvezetői beosztásba nevezték ki. Több alkalommal látta el megbízás alapján, a Rendészeti Osztályon az osztályvezetői feladatokat, koordinálta és irányította az osztály alárendeltségébe tartozó négy alosztály munkáját. Problémamegoldó képességével, hatékony kommunikációjával és közösségi kapcsolattartásával
az állampolgárokban a rendőrség iránti bizalmat erősíti. Megbízhatóság, szorgalom jellemzi, nagy teherbírású vezető. A rendészeti szakterületen végzett kiemelkedő szakmai munkája
eredményeképpen 2018. július 1-jén osztályvezetői beosztásba nevezték ki.
Tiszaújváros és térsége közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedően magas színvonalú
munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közbiztonságáért” Évi díj kitüntetésben részesült.
Czeglédi Mihály
címzetes tűzoltó törzszászlós
Több mint 25 éve teljesít szolgálatot a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon. Beosztott tűzoltóként kezdte, majd gépjárművezető lett, később különleges szerkezelővé nevezték ki, de az évek során képesítést szerzett több
gépjárműtípusra is. Szolgálati feladatai ellátása
során mindig pontos, precíz. Tudását folyamatosan fejleszti, szakmai felkészültsége, gyakorlati tapasztalata átlag feletti. Vezetési rutinja,
helyismeret kimagasló. Parancsnokaival szemben tisztelettudó, csoporttársai minden helyzetben számíthatnak rá, a fiatalabb kollégák betanításában lelkiismeretesen, folyamatosan és
aktívan részt vesz. Hivatásos szolgálata kezdetétől munkáját példamutatóan, becsülettel végzi. Tűzoltói pályafutása során több esetben bizonyította rátermettségét, szakmai felkészültségét és megbízhatóságát.
Több mint két évtizedes, lelkiismeretes és kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
„Pintér Ferenc Díj” Életműdíj kitüntetésben
részesült.
Csorba László
beosztott tűzoltó
Tűzoltói pályafutását 1995-ben a Tűzoltó és
Műszaki Mentő Kft.-nél kezdte, melyet 2013ban a FER Tűzoltóság Kft.-nél folytatott. Munkája során folyamatosan képezte magát, számos szerkezelői, kisgépkezelői vizsgát tett.
Híradóügyeletesként megbízható, kiválóan kezeli a tűzoltóság magasból mentő járművét. A
tűzoltókészülékek karbantartását és a tűzoltó
vízforrások felülvizsgálatát önállóan, nagyfokú precizitás mellett végzi. Szakmai felkészültsége, gyakorlati tapasztalata kiemelkedő, rátermettségét több bevetésen is bizonyította. Megfontolt, munkáját mindig alaposan, pontosan,
nagy gondossággal végzi. Tudásával és szakmai tapasztalatával jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a létesítményi tűzoltóság személyi
állománya teljes értékű csapatként állhasson
készenlétben az ipari üzemek védelmére.
Több mint két évtizedes kiemelkedő szakmai
munkája elismeréseként „Pintér Ferenc Díj”
Életműdíj kitüntetésben részesült.

felvételvezető. Néhány év máshol töltött szakmai tapasztalatszerzés után visszatért Tiszaújvárosba külsős munkatársként, majd 2013tól ismét főállású munkavállalója lett a társaságnak, mint vágó. Kreatív, precíz, pontos, a
munkájára mindig igényes. Kellő időt szán az
egyes produkciókra, mindig a legjobb minőségre törekszik. Ő végezte a Derkovits Művelődési Központ 50., valamint a fúvószenekar
40 éves évfordulójára készült filmek utómunkálatait. Szerkesztői szemmel és gondolkodásmóddal vágja a filmeket, televíziós anyagokat.
A társaságnál folyó tevékenységek közül más
feladatokra is nyitott, ennek köszönhetően a Tiszaújvárosi Krónika készítésének fortélyaiba is
belekóstolt, megtanulta a tördelést, így alkalmanként tördelő-szerkesztői feladatokat is ellát. Munkája során halk szavú, kollégáival toleráns, türelmes, együttműködő. Ötleteit szívesen megosztja munkatársaival.
Kimagasló teljesítménye elismeréseként „Lovas Lajos Díj” Évi díj kitüntetésben részesült.
.
Juhász Istvánné
kisgyermeknevelő
1989-től dolgozik a városban. Munkáját az akkori 5. sz. Bölcsődében kezdte, és folytatta 2000-től a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ Napsugár bölcsődéjében. Az eltelt időszak alatt kisgyermeknevelőként mindig meleg,
szeretetteljes gondoskodással, maximális segítőkészséggel és kezdetektől fogva magas színvonalú szakmai tudással látta el feladatát. A gyermekek gondozása során rendkívül következetes, nem csak a gyermekek megfelelő ellátására, testi nevelésére fordít nagy hangsúlyt, hanem
a gyermekek életkorának és egyéni sajátosságainak megfelelő mentális fejlesztésére is. Szakmai
életútja, több évtizede végzett kiemelkedő munkája és emberi hozzáállása példaértékű.
Több évtizedes kimagasló színvonalú szakmai
munkája elismeréseként „Tiszaújvárosért a
Szociális Ágazatban” Életműdíj kitüntetésben részesült.
Polgári Beáta
ápoló
2007-től dolgozik az Ezüsthíd Gondozóházban, majd 2018-tól az Ezüsthíd Idősek Otthonában lát el csoportvezetői tevékenységet. A
napi ápolási tevékenység mellett részt vett az
idősek otthona kialakításában, a szakmai munka elindításában, megszervezésében. Közreműködött az intézmény szakápolási tevékenységének kialakításában. Munkája megbízható és precíz, szakmai feladatok végzésében, az
ápolási és gondozási feladatok irányításában és
kontrollálásában tervszerű és céltudatos. Empatikus és humánus magatartásával elősegíti az igénybevevők lelki egyensúlyának megteremtését. Szakmai felkészültségével példát
mutat, az intézmény orvosával együttműködve koordinálja az idősek otthonában biztosított
egészségügyi alapellátást. Feladatait elhivatottsággal, rendkívüli szorgalommal és alapossággal végzi. Kardinális feladatnak tartja az ápolói
utánpótlás kérdését, aktívan részt vesz az ápoló és gondozó szakmai gyakorlati oktatásban.
Magas színvonalú szakmai munkavégzése elismeréseként a „Tiszaújvárosért a Szociális
Ágazatban” Évi díj kitüntetésben részesült.

Nyerges Adrienn
vágó, tördelő
1998-ban került a Tisza Média Kft.-hez, mint

Nyerges Adrienn mindig a legjobb minőségre törekszik.
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Kóma, újraélesztés, altatás

A korosztályomból sokan ismerik Esvég „Lapát” Árpádot.
Számos helyi zenekarban játszott, és zenerajongóként azt
hiszem ő volt az első a városban, aki megvette az SOD kultikus nagylemezét, valamint rengeteg Motörhead albumot.
Az utóbbi években elvesztettem vele a kapcsolatot, és most,
amikor néhány hete írtam neki, nem jó híreket hallottam felőle. A történet egy egyszerű megfázásnak indult tavaly télen, amiből tíz nap kóma, lélegeztetőgép, négy újraélesztés,
és másfél hónap altatás lett.
- Mondhatjuk, hogy jártál a másik oldalon. Hogyan kezdődött
a történet?
- Akkoriban, 2018-ban, Hollandiában dolgoztam, és év végén
hazajöttem az ünnepekre a családomhoz, Újtikosra. Előtte minden alkalommal, amikor hazajöttem, allergiás, köhögéses tünetek jöttek ki rajtam néhány hétre, ez nálam általános dolog volt.
Így akkor sem gyanakodtam, nem foglalkoztam vele, úgy gondoltam, hogy csak a szokásos allergia, vagy megfázás miatt köhögök. Az ünnepek után, 2019. január 18-án elindultam vissza
Hollandiába egy transzfer buszban. Ebből az útból viszont már
csak kevés dologra emlékszem. Ami így utólag beugrik, hogy
amikor elindultunk, itt még hó volt, ködös, fagyos volt az idő.
Még az is megvan, hogy Brnoban megálltunk egy benzinkútnál,
és ott meglepődtem, hogy Brnoban vagyunk, mert előtte Ausztrián keresztül jártunk, és nem tudtam, hogy most Berlin felé megyünk. Aztán Prága magasságában nagyon rosszul lettem, és bevittek egy kórházba. Arra még emlékszem, hogy a sofőrrel beszélek, és mondja, hogy most itt hagy, és ha rendben vagyok,
négy óra múlva jön egy másik autó, az kivisz Hollandiába, ha

„Tévedésből még az első kórház információit adták
meg nekik, így hiába hívták őket, ott nem tudták
kit keresnek. Amikor már sokadjára telefonáltak,
azt mondták nekik, hogy meghaltam.”

nem, akkor majd ő jön vissza másnap délelőtt, és hazahoz. Aztán onnantól kezdve elvágták a filmet.
- Január 19-én hajnalban Prágában kórházba kerültél. Ezután
mi a következő biztos emléked?
- Az első magamhoz térésem, ami dokumentált, az márciusban
volt. Március 4-én ideadták a telefonomat úgy, hogy a nővérke
akkor le is fotózott vele. Ez az első nap, amiről biztosan mondhatom, hogy akkor már tudatomnál voltam. Lassan elkezdtem
összerakni a dolgokat. Intenzív osztályon vagyok, gégemetszést
csináltak rajtam és úgy lélegeztetnek, mindenhol csövek lógnak,
orrszondán keresztül etetnek. Nagyon nehéz volt a kommunikáció, mert a gégecső miatt nem tudtam beszélni. A legtöbb ápoló amúgy is csak cseh nyelven tudott, én pedig angolul és németül csak beszélni tudok, leírni nem tudtam, mit akarok mondani,
meg erőm sem volt hozzá. Amikor kivették a lélegeztető tubust,
akkor két-három naponta, amikor olyan ápoló jött, aki tudott angolul vagy németül, velük tudtam beszélni. Ekkor mesélte el az
egyik lány, hogy tíz napig kómában voltam, négyszer újra kellett
éleszteni, és másfél hónapig altattak. Amúgy csak nagyon mini-

Kint még kell a bot a stabil járáshoz.

málisan beszéltek hozzám. Ha kérdeztem, akkor válaszoltak, de
nem ültek le elmondani elejétől végéig az eseményeket. Utólag,
már itthon, a cseh nyelvű zárójelentésből próbáltam lefordítani,
pontosan mi történt. Ezek szerint tüdőgyulladást kaptam, a gyulladás ráment a szívizomra, ami miatt keringési problémáim lettek, emiatt pedig lecsökkent a vérben az oxigénszint, és ez okozta az emlékezetkiesést, majd a kómát.
- Mi történt március 4-e után?
- Elkezdtük intézni, hogy hazakerülhessek. Voltak nálam a nagykövetségről, ők intézték a biztosítást és a számlát, de végül ez
egy hosszú folyamat lett. A nagykövetség csak az itteni önkormányzattal volt hajlandó kommunikálni, nem vették fel a kapcsolatot a családommal. Minden e-mail, levél, üzenet az újtikosi
önkormányzathoz jött. Persze ez sok félreértéshez, és pontatlan
információkhoz vezetett - anyáméknak teljesen mást mondtak,
mint nekem. Ők itthonról próbáltak intézkedni, hívták a Vöröskeresztet, a betegszállítókat, az OMSZ-t. Az OMSZ csak a határtól hozott volna haza, így került képbe a Máltai Szeretetszolgálat. Ez addig húzódott, hogy március 19-én kiraktak az intenzív osztályról, és átvittek egy másik kórház elfekvőjébe, hogy
ott várjam meg a hazaszállítást. Már április volt, mikor a máltaiak felvették velem a kapcsolatot, hogy jönnek értem. De tévedésből még az első kórház információit adták meg nekik, így hiába hívták őket, ott nem tudták kit keresnek. Amikor már sokadjára telefonáltak, azt mondták nekik, hogy meghaltam. Végül a
követség szólt megint, hogy itt vagyok, jönni kellene értem, miért nem jelentkeztek, és akkor mondták, hogy ők ezt a hírt kapták. Sikerült kisakkozniuk, hogy nem a Bulovka, hanem a Bohnice kórházba kell jönni értem, és április 8-án elindultunk haza. Reggel kilenckor indultunk, és este hétre értünk Debrecenbe a Kenézybe. Ott bevittek a sürgősségire, és felvettek a belgyógyászatra.
- Milyen állapotban voltál, amikor hazahoztak?
- Annyira gyenge voltam, és nem volt erőm, hogy naponta kétszer felültem, és ennyi. Csehországban addig eljutottam, hogy ha
az ágy fejrészét megemelték, akkor fel tudtam ülni, és kimászni
az ágy szélére, mert vizitkor mindig ki kellett ülni az ágy szélére. De nagyon rossz volt, szédültem, nem bírtam tartani magam.
Úgy ültem, hogy mereven néztem előre egy pontra, mert ha felemeltem a fejem, akkor forgott minden. Visszafekvésnél annyit
tudtam csinálni, hogy eldőltem, de a lábamat már nem bírtam
felemelni, visszarakni az ágyra. Júniusig még oldalra fordulni
sem tudtam az ágyban, addig végig háton feküdtem.
- Debrecenben mi történt?
- Két hétig folyt belém az infúzió, és próbálták beállítani a
gyógyszereimet. A cseh papírokat nem fordították le, de el tudták olvasni, milyen gyógyszereket adtak, és azoknak az itthoni
megfelelőjét kaptam. Voltak megvizsgálni a rehabról, és gyógytornász segítségével el tudtam érni, hogy az ágy végére kötött
kötéllel fel tudtam húzni magam. A tolókocsiba még nem tudtam átülni, de ki tudtam ülni az ágy szélére, aztán vissza tudtam
feküdni. Ezután hazaküldtek. Úgy volt, hogy egyből átvesznek
a rehabra, ami nem történt meg, csak két hónap múlva, addig itthon feküdtem. Ez a két hónap annyiban volt jó, hogy erősödtem
egy kicsit - azért mégsem a kórházi kosztot kellett enni. Amikor
júliusban bekerültem a rehabra, akkor már teljesen jól tudtam
ülni magamtól. Fel tudtam ülni, ülve át tudtam tornászni magam
egyik ágyról a másikra, de a tolószékbe még mindig nem tudtam
átülni. Hat hétig voltam a rehabon. Az már komoly hely volt, ott
tényleg tudják, hogy kell lábra állítani az embereket. Az első nap
elértem azt, hogy egy transzfer nevű készülékkel át tudtam ülni
a tolószékbe. Másnap már a bordásfalnál fel tudtam állni, nem
sokkal később pedig két korlát között néhány lépést meg tudtam
tenni. Utána jött a járókeret, és a hatodik héten már két karmankóval gyakoroltam a járást. Azzal nagyjából száz métert tudtam
menni a terápia végén, így engedtek haza. Itthon tornagyakorlatokat csinálok, és most már bottal - mert azért kell még a stabilitás -, de sétálok. Most ebben a nagy melegben reggel sétálok,
délután pedig szobabiciklizek, mert ha elesnék kint, akkor nem
hiszem, hogy vissza tudnék állni lábra. Szerencsére még nem
estem el egyszer sem, de mindenképpen kapaszkodnom kellene
valamibe, vagy segítség kellene, hogy visszaálljak lábra. Ki kell
majd próbálnom előbb-utóbb. Még most nem érzek magamban
annyi erőt, de egyszer majd le kell ülnöm a földre, és meg kell
próbálnom egyedül lábra állnom.
- A napokban lesz egy éve, hogy hazajöttél a hathetes rehabról,
most hogy állsz erőnlétben?
- Házon belül már bot nélkül tudok sétálni. Kint kell a bot, mert
irgalmatlanul sántítok, és így nem vagyok stabil. Például séta
közben csak úgy tudok megfordulni, ha megállok, és lassan fordulok, tehát menet közben ez még nem megy. A szobabicikli a
kardió miatt jó. Most amikor megcsinálom az előírt napi másfél kilométer sétát, akkor már nem kapkodom a levegőt, hanem
egyenletesen lélegzek. A bot azért is jó, mert megesik még, hogy
séta közben mintha egy kapcsolót kikapcsolnának bennem, kimegy belőlem az erő, és csak vánszorogva tudok hazajönni.
Nem szabad túltolni a dolgokat, mert akkor napokig nem tudok
kijönni az ágyból a fájdalom miatt.
- Most már több mint másfél év eltelt, hogy kórházba kerültél
Prágában. Azóta nem tudsz dolgozni. Milyen segítséget kapsz?
- A 27.000 forintos rokkantsági segélyt kapom, de azt is csak
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2019. március 4. - az első biztos emlék.

Az ötvenes karból ez maradt - az izomzat nagy részét elvesztette a betegség miatt.

„Nem tudok elgyalogolni a buszmegállóig sem, így
nem tudok elmenni Tiszaújvárosba. De ha tudnék
is, 27.000 forintból ezt nem lehet megcsinálni.”

szeptembertől, tehát az első fél évben semmit nem kaptam. Ez
a 27.000 forint nagyon kevés, és most már ezt sem biztos, hogy
megkapom. Most voltam felülvizsgálaton, és két héten belül
közlik majd írásban az eredményt. Jelenleg 80%-osra vagyok
leszázalékolva, és ha most nem kapom meg a 67%-ot, akkor ez
a segély is elúszik. Szeretnék munkát vállalni, de így, ebben az
állapotban még a buszmegállóig sem tudok elgyalogolni. Napi 8
órát még ülni se tudok, nemhogy állni, és akkor utána még hogy
kerülök haza? Mennék én, elegem van az egészből, de még nem
tartok ott erőnlétben.
- Mi kellene most ahhoz, hogy tovább tudj fejlődni erőnlétileg
és izomzatilag?
- Kondigép kellene, vagy konditerembe kellene járnom. Itt Újtikoson nincs konditerem, a legközelebbi Tiszaújvárosban van.
Nem tudok elgyalogolni a buszmegállóig sem, így nem tudok
elmenni Tiszaújvárosba. De ha tudnék is, 27.000 forintból ezt
nem lehet megcsinálni. Heti három edzés, és az ahhoz való étrend - fehérjedús ételeket kellene ennem, vitaminokat, táplálékkiegészítőket - ezt nem tudom finanszírozni. Tehát most csapdában vagyok, mert így nem tudok fejlődni egészségileg, és ha
nem fejlődök, esélyem sincs, hogy elinduljak és dolgozzak. Hülyén hangzik, hogy ehhez konditerembe kell mennem, mert az
emberek fejében az van, hogy ott a felesleges energiáikat vezetik le, meg azért csinálják, hogy jól nézzenek ki. Nekem pedig
csak az alap élethez kellene, hogy visszafejlesszem a lábaimon
és a karjaimon az izmokat, hogy el tudjak majd járni munkába.
- Ha valaki segíteni szeretne, hol tud elérni?
- A facebookon fent vagyok, ott fel tudják venni velem a kapcsolatot.
Surányi P. Balázs

10. � Aktuális

Alkohol, speed, kokain, aztán még több alkohol. Elfojtott problémák, út a kisvárosi
életből a nagyvárosi forgatagba, aztán vis�sza - tökéletes recept az önpusztításra. Péter
pokolból pokolba került, sokszor közel a halálhoz. Nagyon nehéz volt elfogadnia, hogy
nem ő, hanem az alkohol irányítja az életét,
de amikor végül mégis beismerte ezt, onnantól egy új életet kapott.
- Mi történt az intenzív osztály után?
- Kijöttem a kórházból, és nézegettük a lehetőségeket. Találtunk egy helyet Szigetváron, Minnesota-modell alapon működő terápia, és az volt feltüntetve, hogy fél évig tart.
Azt mondtam, hogy szó sem lehet róla, hogy
fél évet eltöltsek ott az életemből, nagyon nem
akartam menni. Erre a szüleim és a testvéreim
azt mondták, hogy vagy elmegyek erre a terápiára, vagy innentől kezdve elengedik a kezemet, és igyam magam a halálba. Akkor már nagyon féltem az ivástól, mert tudtam, hogy rossz
vége lesz, de nem tudtam abbahagyni. 2018
március elsején vittek el Szigetvárra. Nagyon
nem akartam menni, arra gondoltam, megint
egy kórház, megint ott kell lenni, és nem bíztam benne, mert ha itt az addiktológián nem
tudtak kigyógyítani, akkor majd ott az ország
másik végén kifognak? Mit tudnak ők, amit itt
nem? Meg is volt a tervem, hogy majd miért
hagyom ott tíz hét után. Addig kitisztul a fejem,
és mondhatom majd, hogy megpróbáltam, csak
nem működött.
- Aztán mégis működött.
- Úgy kezdődött a terápia, hogy nagyon sokat
kellett olvasnom, és magamról írnom. Két hónap után pedig elkezdett átalakulni a gondolkodásom, ahogy egyre többet tanultam erről a betegségről. Az utolsó ivászataimnál a családom
már sírva, zokogva kérdezte, hogy miért iszok.
Mindig azt mondtam, azért, mert már nincs más
választásom. De ott Szigetváron rájöttem, hogy
van más választásom. Mindig van más választás. Ott annyira sokat kellett írnom magamról,
és annyira mélyre kellett ásnom, hogy nekem

„Két hónap után pedig elkezdett átalakulni a gondolkodásom, ahogy egyre többet tanultam erről a betegségről.”
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Mindig van más választás 2.
ott körvonalazódott az egész történet, hogy miért lettem alkoholista. Gyerekkoromtól kezdve
a ki nem mondott, a megoldatlan problémákat
magamba fojtottam, és ezekre nagyon jól lehet
szert használni, meg inni, hogy ezeket az érzéseket elnyomjam. Nagyon sok mindent megtanultam az Anonim Alkoholistáktól Szigetváron. Előtte egy évvel már voltam AA gyűlésen,
elmentem megnézni, de akkor még olyan agyrém volt róla a fejemben, hogy ez valami borospince, ahol majd iszogatunk, mert az alkoholisták azok isznak. Ehelyett beültünk egy terembe, körbeültünk egy asztalt, és egyszerűen nem
értettem, hogy hogy lehet valaki alkoholista, ha
már tíz éve nem iszik. Ezt nagyon nem tudtam
összerakni. Azt hittem az alkoholista az iszik,
azért alkoholista. Fogalmam sem volt, hogy ez
egy betegség, ami velem marad, még ha nem is
iszok. Végigcsináltam a hat és fél hónapot Szigetváron, és az a terápia nagyon nagy fordulópont volt. E nélkül a terápia nélkül nem tudtam volna kijózanodni. Nekem kellett ez a rengeteg írás, olvasás, önéletrajzok. Hétvégén filmeket kellett néznünk, és az elején nagyon nehéz volt, hogy legalább tíz érzést leírjak a filmről, ami megfogalmazódott bennem a film láttán. Fogalmam sem volt, nem voltam tisztában
a saját érzéseimmel. Először leírtam, hogy jó
volt a film, de még egyszer nem nézném meg.
Akkor mondták, hogy azért ettől több kellene,
és elém raktak egy listát, amin kétszáz érzés
volt felsorolva - aggódás, düh -, én meg csak
olvastam, hogy ennyiféle dolgot tud érezni egy
ember? Bennem addig az volt, hogy valami jó,
vagy nem jó. Valamit vagy szeretek, vagy nem.
Ez a terápia felnyitotta a szememet, hogy van
választásom, és az a kulcsa az egésznek, hogy
a gondolkodásmódomat kell megváltoztatni, és
ezáltal az egész életemet kell megváltoztatni.
- Mit gondoltál, amikor megtudtad azt, hogy az
alkoholista azt jelenti, hogy egész életedre alkoholista vagy, hiába nem iszol, mondjuk tíz
évig, ha tíz év után megiszol egy sört, abban
a pillanatban ugyanoda süllyedsz, ahol abbahagytad?
- Először nem hittem el. Amikor ittam, nagyon lent voltam érzelmileg. Tudom, hol jártam, amikor ittam, és azt is tudom, hogy most
egy nagyon jó életet kaptam józanul, és tudom,
hogy nem akarok oda visszamenni. Az Anonim Alkoholisták első lépése az, hogy beismerjük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben, az életünk irányíthatatlanná vált.
Ez egy nagyon nagy mérföldkő, mert az egóm
nagyon tiltakozott az ellen, hogy beismerjem,
ha iszok, akkor az alkohol irányít, nem én. Azt
mondtam, hogy én csinálom ezt az egészet, tehát én irányítom az alkoholt, nem ő engem. Baromi nehéz volt beismerni, hogy ha az első kortyot megiszom, onnantól kezdve borul minden.

Egy alkoholistát csak egy alkoholista ért meg igazán.
De lassan összeraktam, hogy normális ember
nem csinál olyat, hogy hajnal kettőkor kigyalogol a benzinkútra piáért. Az alkohol irányított engem. A legnagyobb felismerés pedig az
volt, hogy ezekre az elfojtott érzésekre - harag,
düh, csalódás -, ezekre baromi sokat lehet inni.
Igazából a hiba bennem volt, az alkohol csak
egy eszköz volt arra, hogy elnyomjam az érzéseimet.
- Már két és fél éve nem ittál. Most hogy telnek
a napjaid?
- A legfontosabb dolog, amit megtanítottak a
terápián, hogy megtervezzem a napomat. A terápián, mint egy iskolai órarend, úgy éltünk,
be volt táblázva a nap, felkeléstől lefekvésig,
és ez nekem nagyon sokat segített. Rendszert
vitt az életembe. Nem katonás órarend szerint,
de most is eltervezem, hogy délelőtt ez lesz,
délután az lesz. Mi alkoholisták azt mondjuk,
hogy ez egy egyszerű program bonyolult embereknek. Mert mi nagyon tudjuk csavarni a
dolgokat az alkoholista gondolkodásmódunkkal. Ha reggel felkelnék, és itt ülnék, hogy teljen valahogy az idő, akkor az nekem haszontalanul telik, és lehet, hogy egy idő után úgy alakulna a gondolkodásom, hogy nem is rossz ez a
semmittevés, ha meg semmit nem csinálok, akkor ennyi erővel ihatok is.
- Több, mint húsz évig jártad a poklot, most
szabadnak érzed magad?
- Szabad vagyok. Szabad innom is, meg szabad
nem innom is. Szabad vagyok, mert én döntök
az életemről, nem az alkohol, és ami nagyon
fontos számomra, amióta nem iszok, amióta józanodok, azóta ismertem meg igazából a páromat. Mert addig csak elvoltunk egymás mellett.

„Szabad vagyok, mert én döntök az
életemről, nem az alkohol.”

Sosem beszélgettünk igazából azelőtt. És ez nagyon fontos, mert most már oda tudok figyelni
minden kis apró dologra, amik azelőtt fel sem
tűntek. Sokszor észre se vettem, hogy megbántottam. Nagyon hálás vagyok, hogy megszabadultam ettől a tébolydától, mert ez sok gondot
elűzött a fejemből.
- Aki most még iszik, de gondolkodik azon,
hogy abba kellene hagyni, de nem látja a végét, úgy gondolja ez egy végtelen folyamat, mit
mondanál neki?
- Az Anonim Alkoholisták közössége azért működik ilyen jól, mert egy alkoholistát csak egy
alkoholista ért meg igazán. Hiába beszélt nekem a belgyógyász, a háziorvos, hogy be fogok sárgulni, meg fogok halni, nem igazán tanúsítottam neki jelentőséget, nem értettem, és
nem is tűnt hitelesnek. De amikor egy alkoholista elmondja a saját történetét, mert ő is megjárta a poklot, vagy még mélyebben volt, mint
én, és mégis kijött a gödörből, akkor neki elhiszem, hogy van remény.
Surányi P. Balázs

A Tisza TV műsora
Augusztus 26. szerda
18:00 HétHatár: Ünnepeltünk: Augusztus 20. - Kezdődik az
iskola, de hogy? - Szabadtéri kertmozi - Időközi választás Horgászok a Dísztó partján - Szederkény vendégei voltunk Foci összefoglalók
18:15 Hétről-Hétre: Újra az iskolapadban - Mamma mia 2. Unicef futás a gyermekekért - Foci kapcsolás élőben: Tiszaújváros - Kisvárda II. - TUG koncertek - Hangstúdió, próbaterem zenekaroknak
Augusztus 27., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése
18:00 A Tiszaújváros - Kisvárda II. labdarúgó mérkőzés
közvetítése felvételről

Hirdetés � 11.
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Diétás étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az
érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 2020/2021.
nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplálkozást
igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell benyújtania.
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának címzése:
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Helye:
Szabó Anna
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

Alkalmazotti
és külső étkezők

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

Gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmények igénybevétele
A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit.
Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.
A 2020/2021. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén
ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (161.000 Ft) személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át
(2020-ban 139.185 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés
esetén az ingyenes étkezés megállapítása
iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették,
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult,
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe,
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a
62.701 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetén az 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes
képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2020/2021. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában,
általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.

Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a
szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell
benyújtania, melyhez csatolni szükséges a
kérelemben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfő 8.00 – 16.00-ig, szerdán 8.00 –
17.00-ig, pénteken 8.00 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról.
www.tik.tiszaujvaros.hu
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan
információ kérhető az alábbi telefonszámokon:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2020/2021.
nevelési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes étkezést, a kérelmet 2020. augusztus
20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamatosan. Szeptember 1. után benyújtott kedvezményeket a beadást követő
naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, illetve a napi térítési díjat maximum egy tanévre áll módunkban megállapítani. Étkezési igényét,
valamint kedvezményre vonatkozó jogosultságát minden tanév elején újra be kell
nyújtani. Ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

12. � Közlemények
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Ülésezik az önkormányzat

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Tokaji Edit
a 4. sz. választókerület képviselője
2020. augusztus 26-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig,
illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104

Közérdekű telefonszámok

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal
(49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244, (49) 341-168

Elmaradnak
a rendelések

Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy 2020. augusztus 29én a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben áramszünet miatt a rendelések elmaradnak.
A rendelési szünet érinti:
- a felnőtt háziorvosi szolgálatot,
- a gyermek háziorvosi rendeléseket,
- a védőnői szolgálatot,
- a fogászati ellátást, és
- a fiziko- és balneoterápiás részleget is.
Az akut betegek ellátása az orvosi ügyeleten történik.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató
A Hamvas Béla Városi Könyvtár
TÁJÉKOZTATÁSA
A könyvtár az augusztus 20-ai hosszú hétvégén zárva tart.
NYITÁS: augusztus 25. (kedd) 10.00 óra.
A Hamvas Béla Városi Könyvtár
és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
2020. AUGUSZTUS 31-éig
SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!
A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS
NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan.
(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

Elmaradt előadások
jegyei
Kedves Közönségünk!
A 2020. március 21-ei Fitt-Dance Gála és a 2020. március 25ei A Pál utcai fiúk című előadás elmaradt.
A Fitt-Dance Gála jegyei 2020. augusztus 24. (hétfő) - augusztus 31. (hétfő) között válthatók vissza.
A Pál utcai fiúk előadás jegyei a 2020. szeptember 23-ai előadásra ÉRVÉNYESEK, vagy visszaválthatók 2020. augusztus
24. (hétfő) - augusztus 31. (hétfő) között a jegypénztár nyitvatartási idejében.
A megadott határidőn túli visszaváltást nem áll módunkban
teljesíteni!
Megértésüket köszönjük!
Derkovits Művelődési Központ

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő testülete 2020. augusztus 27-én,
csütörtökön 10 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2020.
évi üzleti tervére
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
3. Javaslat önkormányzati kitüntetés adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a környezetvédelemről szóló 2/2019. (I.31.) önkormányzati rendelet
módosítására
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Non-

szeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
10. Javaslat településrendezési döntés
meghozatalára, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára, illetve településrendezési szerződés
megkötésére
11. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2019. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról
12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ elmúlt időszakban
végzett tevékenységéről
14. Beszámoló a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2018-2019. évi
tevékenységéről
15. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Pénzügyi előadó munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő pénzügyi előadó
munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozott időre szóló kinevezéssel 2021. 08. 31-ig.
Pályázati feltételek:
• mérlegképes könyvelő
• közgazdasági érettségi
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a költségvetési szervnél
szerzett tapasztalat, szakirányú főiskolai
végzettség
Feladatok:
• intézményhez beérkező számlák iktatá-

sa, rögzítése
• számlák kontírozása
• adatszolgáltatási feladatok
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény
a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (
XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt, (visszaigazolás
megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot

• a borítékon fel kell tüntetni az 10052/2020. számot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. 08. 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020.
08. 25.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros,
Bethlen Gábor u. 7.
Telefon:
Bánréviné Zán Tamara: 06-49/548-383
Stefánné Andrea: 06- 49/ 548- 308
Molnárné Tóth Anita
mb. igazgató

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal az ingyenes szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban
a Tisztelt Szülőket/Törvényes Képviselőket az alábbiakról tájékoztatja:
Jogszabály alapján minden általános és
középfokú iskola 2020. június 26. napjáig megszervezi a tanulók felügyeletét. A
2020. június 16-a és június 26-a közötti
időszakban iskolai felügyeletet igénybe
vevő tanulók számára intézményi gyermekétkeztetést kell biztosítani. Ezen tanulók esetében az ingyenes szünidei
gyermekétkeztetés 2020. június 29. napjától 2020. augusztus 31. napjáig valamennyi, azaz 45 munkanapon keresztül
vehető igénybe.
Azok a gyermekek, akik az iskolai felügyeletet 2020. június 16-a és június 26a közötti időszakban nem veszik igénybe,

ingyenes szünidei gyermekétkeztetésben
részesülhetnek 2020. június 16. napjától
2020. augusztus 31. napjáig valamennyi,
azaz 54 munkanapon keresztül.
A gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetést a Központi Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az
„Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) biztosítjuk.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében
a déli meleg főétkezés helyben történő
elfogyasztással biztosított. Amennyiben
az étel helyben történő elfogyasztását a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel
elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő

által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az
elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető
2020. június 15. napjáig, ezt követően a
nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
lehetséges. Ha a Szülő/Törvényes Képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és
benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. augusztus

AUGUSZTUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

24. hétfő

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.45-12.15

Szociális étkezők

25. kedd

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

26. szerda

Hunyadi Iskola

8.00-11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Központi Étterem

12.00-13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Gondozóház

10.00-11.00

Szociális étkezők

Széchenyi Iskola

8.00 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Online időpontfoglalás
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzet megszűnését követően anyakönyvi és hagyatéki ügyekben ismét lehetőség van online időpontfoglalásra az idopont.tiszaujvaros.hu oldalon keresztül, vagy telefonon a 49/548-029-es telefonszámon. Az ügyfélforgalom
feltorlódásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy vegyék igénybe a szolgáltatás adta lehetőséget.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

profit Kft., Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 2020. évi
üzleti terveire
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására
5. Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének elfogadására,
valamint egyéb víziközmű-vagyonnal
kapcsolatos döntésre
6. Javaslat az iskolaegészségügyi feladatok ellátására vonatkozó személyes közreműködői szerződések, illetve megállapodások megkötésére
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évre
vonatkozó munkatervének véleményezésére
8. Javaslat a Kőszegi György úti ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
9. Javaslat energiatakarékossági és gépé-

27. csütörtök

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk! Arcmaszk használata ajánlott!
Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletértelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Hirdetés� 13.

2020. augusztus 21.

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik lakossági apróhirdetése,
amennyiben azt a Tisza TV Képújságában
legalább 5 napra (2500 Ft)
legkésőbb kedden 12 óráig
feladja.
A TISZAÚJVÁROSI NIKODÉMUS IDŐSEK OTTONÁBA

SZAKKÉPZETT
SZAKÁCSOT
FELVESZÜNK.
ÉRD.: 06-30/785-5294 ;
email :
nikodemus.tiszaujvaros@
reformatus.hu

14. � Sport plusz
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„30 nap 200 km. Nagy élmény volt, főleg miattatok, akik segítettek bármilyen módon, köszönöm! 370.000 forinttal járultatok hozzá mások
életének kicsit könnyebbé tételéhez, gratulálok
és tényleg köszönöm! Augusztus 16-án (vasárnap) pedig gyertek kocogni minél többen!” - ezzel a facebook bejegyzéssel zárta jótékonysági
kampányát a tiszaújvárosi tűzoltó, Németi Gergő, aki az UNICEF-hez csatlakozva szervezete
meg futóakcióját.
Aki akar segíteni, az tud is. A tudás pedig nem csupán a pénz függvénye. Gergő júliusban úgy döntött,
30 napon át fut a nélkülöző gyermekekért. Minden
nap posztolta, hol, merre rója a kilométereket, így
aki akart futótársként csatlakozhatott hozzá. Ezzel
hívta fel a figyelmet jótékonysági kampányára. Miközben ő futott, szépen gyűlt a pénz is, hiszen aki
felfigyelt rá és segíteni akart, az tudott, adakozhatott az UNICEF-nek Gergő kampányát támogatva.
Vasárnap legalább 30 futótárssal és kerékpáros kí-

sérettel futotta le az utolsó 5 kilométert, így sokadmagával teljesíthette a kitűzött célt.
- Nem gondoltam, hogy ilyen sok ember elkísér,
még Miskolcról is jöttek, hihetetlen. Amikor elkezdtem ezt az egészet, 15 ezer forintnak is örültem volna, ha összejön, de már a kitűzött 150 ezres cél is
megvolt az első napokban, ez közben kétszer is meg
lett emelve, s végül 370.000 forintot gyűjtöttünk az
UNICEF-nek, ami minden elképzelésemet felülmúlta. Bevallom, fárasztó volt az elmúlt 30 nap, de sokat
lendített rajtam és energiát adott, hogy mindig jött
velem valaki futva vagy kerékpáron. A legnehezebb
dolgom a meleggel volt, így inkább reggel, vagy késő este indultam lehetőleg, összeszedtem futás közben sok szúnyogcsípést, de volt darázscsípésem is
egy-kettő. Volt, hogy nagyon elfáradtam, néha jobban, mint kellene, de mindig a szemem előtt lebegett
a cél és mentem tovább. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki támogatott, örülök, hogy támogathattam
egy ilyen szuper dolgot - nyilatkozta lapunknak Németi Gergő.
berta

A jótékonysági futók utolsó közös 5 kilométere, a csapat élén Németi Gergővel.

Ezüstös reménység, éremeső
TRIATLON. Beindult a triatlonélet. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) sportolói a hétvégén két helyszínen is rajthoz
álltak.
A triatlonosok Olimpiai Reménységek Versenyét augusztus 16-án rendezték meg a lengyelországi Bialystokban. Hazánkat a Tiszaújvárosi Triatlon Klubtól két sportoló is képviselhette
a rangos viadalon, melyen 750 méter úszás, 20
km kerékpározás és 5 km futás várt a mezőnyre. A junior lányoknál nagyszerű versenyzéssel
Bóna Kinga ezüstérmet szerzett, míg az ifjúsá-

gi fiúk között Vágási Zoltán harcolt ki egy értékes ötödik helyet.
*
A hétvégén megrendezett aquatlon országos
bajnokságon az újoncoktól a szeniorokig minden korosztállyal képviseltette magát a TTK,
melynek sportolói egy abszolút harmadik hel�lyel és tíz éremmel térhettek haza.
Az 1. Mátra Aquatlon országos bajnokságot
augusztus 15-én a Heves megyei Ecséden a felnőtt, szenior, U23-as és ifjúsági korcsoportos
résztvevőkre a sprint táv, azaz 750 méter úszás
és 5 kilométer futás, míg a fiatalokra csökkentett penzumok vártak.

Aranyos lett az újonc leány csapat.
Az elit férfiak versengésében a pécsi színekben
versenyző Kovács Márton nagy csatában előzte meg a budaörsi Kiss Gergelyt és nyert, míg
a harmadik helyet a tiszaújvárosi Sinkó-Uribe
Aurél érdemelte ki.
Felnőtt nők, elit abszolút: 1. Horváth Karolina (Budaörsi TK) 25:40, 2. Kovács Zsófia (Budaörsi TK) 25:48, 3. Sárszegi Noémi (Pécsi
Sport Nonprofit Zrt.) 26:10

Kinga ezzel az eredménnyel igencsak letette névjegyét a triatlon asztalára.

A TTK érmesei
Felnőtt férfiak, elit abszolút: 3. Sinkó-Uribe
Aurél 24:03

Újonc 2. kcs., leányok: 2. Bán Petra
Újonc leány csapat: 1. TTK
Serdülő kcs., leányok, egyéni: 3.
Csapat: 2. TTK
Serdülő kcs., fiúk: 3. Hajdu Máté
Ifjúsági kcs., leányok, csapat: 2.TTK
U23-as kcs., férfiak: 2. Sinkó-Uribe Aurél
Felnőtt nők, 3-as kcs.: 3. Némethné Prill Katalin
Felnőtt férfi csapat: 3. TTK
Szenior férfiak, 2-es kcs.: 3. Rácz Róbert
Szenior férfiak, 4-es kcs.: 1. Vígh Sándor
Szenior férfi csapat: 2. TTK

2020. augusztus 21.
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Második győzelemre első vereség

LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB III Keleti csoportjának legutóbbi fordulóiban kétszer is hazai mérkőzést játszott a Termálfürdő FC Tiszaújváros. A kék-sárgák először
szerdán a DVSC II ellen arattak 3-1-es győzelmet, majd a hétvégén 1-0-ra kikaptak az
Eger együttesétől. A Gerliczki tanítványok
így 7 ponttal az 6. helyen állnak a bajnokságban.
Nehéz időszak várt a tiszaújvárosi labdarúgókra,
ugyanis az elmúlt héten kétszer is pályára léptek
a fiúk. Előbb szerdán a DVSC II várt Gelsiékre. A találkozón a tapogatózás percei után gyorsan vezetéshez jutott a hazai gárda. A 8. percben Benke szerzett labdát saját térfelén, indította Kristófit, aki két védővel a nyakán 14 méterről a vetődő Hrabina mellett a hálóba lőtt 1-0.
Nem sokkal később, a 13. percben egyenlítettek a vendégek, egy bal oldali szögletet követően Kusnyir 3 lépésről vágta a léc alá 1-1. A félidőben újabb gól már nem esett, így a döntés
a második 45 percre maradt. A vendéglátók ismét visszavették a vezetést, ugyanis az 50. percben Kristófi beadását Gelsi fejelte 7 méterről a
debreceniek kapujába 2-1. A mérkőzés hátralévő részében is aktívabb, harciasabb volt a hazai együttes és a hajrában szerzett újabb találattal végképp eldöntötte a találkozó sorsát. Vámos tört be a büntetőterületen belülre három védőt is becsapott és 13 méterről a hosszú sarokba
lőtt 3-1. A 90 percet elemezve elmondható, hogy
teljesen megérdemelten nyerte meg meccset a
kék-sárga alakulat, hiszen sokkal jobban és eredményesebben játszott, mint hajdúsági ellenfele.
Tiszaújváros - DVSC II
3-1 (1-1)
Tiszaújváros, 200 néző. V.: Valu.
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Szilvási, Vincze, Kristófi, Gelsi, Vitelki (Kulcsár), Csernák (Burics),
Benke (Bene A.), Lőrincz, Tóth M., Vámos.
Edző: Gerliczki Máté.
DVSC II: Hrabina – Kusnyir, Kovács, Sárosi,
Sármány, Juhász (Bökönyi), Nikitscher, Lakatos, Bévárdi (Szabó), Fűzfői (Bene Á.), Gellén.
Edző: Szatmári Csaba.

Gerliczki Máté: Az látszik az első három forduló után, hogy könnyű mérkőzés nem lesz ebben
a bajnokságban, így minden pontnak, minden
három pontnak nagy jelentősége van. A mérkőzés bizonyos időszakaiban remekül futballoztunk, sőt, voltak nagyon látványos megmozdulásai is a fiúknak. Megérdemelten nyertük meg
a nehéz mérkőzést.
Szatmári Csaba: Gratulálok a Tiszaújvárosnak! Úgy érzem nem érdemeltünk vereséget,
mindent megtettünk, hogy ponttal vagy pontokkal távozzunk.
A szerdai siker után immár 7 ponttal a tarsolyában a bajnokságot 2 győzelemmel és egy vereséggel indító Egert fogadta a kék-sárga együttes.
A találkozó első félidejének elején a vendégek
alakítottak ki több helyzetet, de Tóth Cs. mindegyik alkalommal hárítani tudott. A házigazdák
csak kevésszer jutottak el az egri kapuig, és veszélyes lehetőséget nem is tudtak kialakítani a
hevesiek kapuja előtt. Ha lövésig el is jutott a hazai csapat, azt Nacsa könnyedén védte. A félidőben így 0-0-t mutatott az eredményjelző. A második 45 perc elején a tiszaújvárosiak átvették az
irányítást és többször is odakeveredtek az egriek
kapuja elé. A játékrész közepén azonban alább
hagyott az iram és úgy tűnt nem születik gól a
mérkőzésen. A 75. percben aztán megtört a jég,
Pál gyötörte középre a labdát, melyet a hazai védők asszisztálása mellett Boros lőtt 7 méterről
az újvárosi kapuba 0-1. A hátralévő időszakban
a házigazdák igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy sikerüljön egyenlíteni, de
gólt már nem sikerült szerezniük. Gerliczki Máté együttese így a 4. fordulóban elveszítette veretlenségét. A tiszaújvárosi csapat 7 ponttal a 6.
helyen áll a bajnokságban. A kék-sárgák augusztus 23-án, vasárnap Sajóbábonyban lépnek pályára, majd augusztus 26-án szerdán hazai környezetben játszanak a Kisvárda II együttesével.
Tiszaújváros - Eger
0-1 (0-0)
Tiszaújváros, 200 néző. V.: Muhari.
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Burics, Szilvási,
Vincze (Csernák), Kristófi, Gelsi, Vitelki (Pap),
Benke (Bene), Lőrincz, Tóth M., Vámos. Edző:
Gerliczki Máté.

A jól megtermett egri legények uralták a légtért - is.

Kirstófi lövése után rezdült a DVSC hálója.
Eger: Nacsa - Hegedűs, Vaskó, Nemes, Vajda (Géringer), Gresó (Pataki), Kis, Boros, Pál,
Debreceni (Valkay), Katona. Edző: Sütő Szilárd.
Gerliczki Máté: A mostani mérkőzés során úgy
érzem legfeljebb egy döntetlen volt benne a játék képében, ám a végén nem sikerült pontot
szereznünk. A vendégek sikere megérdemelt,
a következő fordulóban Sajóbábonyban igyekszünk javítani.
Sütő Szilárd: A héten a harmadik bajnoki mérkőzésen vagyunk túl, ilyenkor az akarati tényezők hatványozottabban kell, hogy előjöjjenek.
A játékosok, ahogy eddig, ma is mindent megtettek a győzelemért, így megérdemelten hoztuk el a három pontot Tiszaújvárosból.
A 3. forduló további eredményei:
Sényő - Mezőkövesd II. 5-0
SBTC - Putnok 2-0
Tiszafüred - Tállya 4-1
BSE - Hatvan 1-1
Cegléd - Gyöngyös 2-0
Kisvárda II. - Jászberény 1-3
Sajóbábony - DVTK II. 0-0
1. Tiszakécske 		
2. Jászberény		
3. Zugló			
4. Eger			
5. Cegléd		
6. Tiszaújváros		
7. Putnok		
8. Sényő			
9. Tiszafüred 		
10. Füzesgyarmat
11. Kisvárda II.		
12. SBTC		
13. DVSC II.		
14. Hatvan		
15. Tállya		
16. Sajóbábony 		
17. DVTK II.		
18. BSE			
19. Gyöngyös 		
20. Mezőkövesd II.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Eger - Zugló 0-2
Tiszakécske - Füzesgyarmat 3-0
A 4. forduló további eredményei:
Putnok - Mezőkövesd II. 3-0
DVTK II. - Kisvárda II. 3-4
DVSC II. - Sajóbábony 5-0
Jászberény - Cegléd 1-0
Gyöngyös - Tiszakécske 1-7
Füzesgyarmat - BSE 3-0
Tállya - SBTC 0-0
Sényő - Zugló 1-2
Következik az 5. forduló
2020. augusztus 23., vasárnap 17:30
Mezőkövesd II. - Tállya
SBTC - Hatvan
Tiszafüred - Füzesgyarmat
BSE - Gyöngyös
Cegléd - DVTK II.
Kisvárda II. - DVSC II.
Sajóbábony - Tiszaújváros
Zugló - Putnok
Eger - Sényő
19:00 Tiszakécske - Jászberény

Az NB III. Keleti csoport állása
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Bronz, ezüst, arany
ASZTALITENISZ. Több hónap kényszerszünet után az asztaliteniszezők számára is elkezdődött a versenyszezon.
A Miskolci Egyetem asztalitenisz szakosztálya augusztus 16-án rendezte meg az Egyetemi Körcsarnokban a 28. MEAFC Vándorkupa
versenyt, amelyen igen népes mezőny gyűlt össze.
A Tiszaújvárosi SC utánpótlás asztaliteniszezői ezúttal is remek eredményeket értek el. Az U15-ös korosztályba tartozó Fónagy-Árva Péter a felnőttek mezőnyében a 3. helyet szerezte meg, így a megyéből egyedüliként felállhatott a dobogóra. Az újonc korú Fónagy-Árva
Zsófia a felnőtt női mezőnyben a döntőig menetelt és végül az ezüstérmet sikerült begyűjtenie. Az ifjúsági korosztály versenyét pedig a
serdülő korú Köllő Ábel nyerte meg nagyon magabiztos játékkal.
A képen a Fónagy-Árva testvérek láthatók a Miskolci Egyetemi Körcsarnokban.
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Sakkmozaik
SAKK. Augusztus 14-én a Borsod-Abaúj-Zemplén-Megyei Sakkszövetség közgyűlésén kiosztották a sakkbajnokság érmeit. Az
ezüstöt a tiszaújvárosi csapat érdemelte ki.
Augusztus 20-23. között Szerencsen rendezik
a 30. Zemplén kupa nemzetközi sakkversenyt,
melyen a TSC 9 fővel vesz részt.
További hír, hogy szeptembertől ismét várják
a sakkozni szeretők jelentkezését, a helyszín
a Sportcentrum zászlós terme, ideje hétfőn és
pénteken 17:00-19:00 óra.

16. � Nyár

Kertmozi a város szívében

2020. augusztus 21.

Péntek délután folytatódott az a rendezvénysorozat, mellyel
a szervezők enyhíteni próbálnak a járvány miatti bezártság
érzésén, és kicsalogatják a városlakókat a szabadba. A kertmozi ötlete - hasonlóan a gasztro-korzóhoz - nagyon bejött,
megmozgatta az embereket.
Az első filmen nagyjából 120 néző lehetett a Tiszaújváros szelfipont mögötti területen, nem számolva azt a gyereksereget, akik
azt játszották, hogy a domboldalon gurultak le a fűben. El is felejtettem, milyen mókás dolog ez, kár, hogy fehér pólóban jöttem. Háromnegyed nyolckor aztán kicserélődött a közönség, ellepték a negyven felettiek a parkot, és a nyolcórai kezdéskor már
jóval 200 felett volt a nézőszám. A mozi után Molnár István alpolgármesterrel beszélgettem.
- Mennyire borította fel az eredeti nyári programtervet a járványhelyzet?
- A Derkovits Művelődési Központ kollégáival közösen nagyon
sok rendezvénnyel készültünk a nyárra, ismert vendégszereplőkkel, új programokkal, de végül mindent felül kellett írni. Egy
ideig arról szóltak a híradások, hogy augusztus 15-e után majd
engedélyezik az 500 fő feletti rendezvényeket, sokáig erre készültünk, de nem így lett. Ismét át kellett strukturálni a dolgokat, és meg kellett találni az egyensúlyt, hogy megfeleljünk az
éppen hatályos jogszabályoknak, és járványügyi előírásoknak.
Rengeteget ötleteltünk, és végül arra gondoltunk, hogy több kisebb rendezvényt szervezünk, ilyen volt például a gasztro-korzó. A majális, és a gyermeknap pedig mozgásban volt, hogy ne
hozzunk össze tömeget. Próbáltuk visszahozni a régi hangulatot, hogy azért mégis érezhessük a közös ünneplés örömét a bezártság ellenére.
- Az 500 fővel, és a 1,5 méter távolság előírásával nagyon beszűkítették a lehetőségeket.
- Nem volt könnyű. Gondolkodtunk, hogy mit lehetne még csinálni, és akkor beugrott ez a kertmozi, szabadtéri mozi ötlete.
Egyeztettünk polgármester úrral, a Derkovits Művelődési Központtal, és a High End Buliszervíz tulajdonosával, Bodnár Tiborral, aki egy 5x3 méteres LED kivetítőt, és profi hangosítást
hozott. Azért, hogy beleférjünk a járványügyi előírásokba, szabadtéri helyet választottunk, piknik jellegű összejövetelt - hozzon mindenki egy plédet, és legyen egy batyus kertmozi.
- Milyen szempontok alapján választottak filmeket?

„Azt mondtuk, hogy máskor is lehetne ilyen a nyári időszakban, így nem kell bent ülni a moziteremben, hanem kint vagyunk.”
Majerusz Lászlóné

A gyerekekhez Mary Poppins, a felnőttekhez Freddie Mercury szólt.
- Ebben az évben kevés új film készült a járvány miatt. Arra - Ha lesz folytatás, milyen filmeket látnának szívesen?
gondoltunk, hogy mivel ez nem vásznas-projektoros, hanem - Ez nehéz kérdés - mondta Szentirmai Károlyné -, mert az újabb
LED-falas mozi lesz, így két filmet is le tudunk vetíteni, mert filmeket nem ismerem. Ha végignéz a mostani közönségen, akez nappali fénynél is nagyon jól látható. A félhatos vetítésre kor azt mondanám, hogy nem lehet nagyon régi filmet választaegy családi filmet, a Mary Poppins visszatér-t választottuk, itt ni, mert lehet, hogy ami nekünk kedvenc lenne, vagy szórakoza gyerekekre gondoltunk elsősorban, hogy nekik is jó, érdekes tató, azt a fiatalság már nem értékelné. Ha két filmet is bemutatfilm legyen. Az esti filmnél bajban voltunk, mert nagyon szé- nak, akkor lehetne azt is csinálni, hogy az egyiket a fiataloknak,
les lehetőségeink voltak. Mehettünk volna a fekete-fehér ma- a másikat a mi korosztályunknak vetítenék. De ez az ötlet is jó,
gyar film vonalon - Hyppolit a lakáj, Meseautó -, aztán vannak amit most csináltak, hogy az egyik film a gyerekeknek, a másik
ugye a klasszikusok - Dirty Dancing, Ghost, Pomádé -, lehetett pedig egy sztár életéről szól.
volna akció vagy sci-fi - Bosszúállók, Star Wars -, nagyon sok - A történelmi filmek is érdekesek lennének - mondta Simon Péfilm van, amit szerintünk mindenki szívesen megnézne. Végül a terné. - Régebbi filmek, mint a Liliomfi, nekünk az az igazi,
nyár-kert-mozi-csillagok-zene vonalon gondolkodva egy zenés Darvas Iván, Ruttkai Éva, de a fiatalok lehet, hogy nem értékeléletrajzi filmet, a Bohém rapszódiát választottuk.
nék. A mai filmek közül még a Kincsem jutott eszembe, az ma- Rengetegen eljöttek, tele volt a park. Lesz folytatás?
gyar film, és népszerű. Nem a Harry Potter generáció vagyunk.
- Örülök, hogy nagyon jól sikerült, és sokan voltak, reméljük, a Közben nem messzire tőlünk négy fiatalember állt meg, és tajárványügyi helyzet megengedi, hogy legyen folytatás. Nagyon nácskoznak, hogy vajon mi történik itt.
úgy tűnik, lesz második hullám, de azon dolgozunk, hogy ezek- - Kertmozi van, a Freddie Mercury film fog menni - mondom nekel a programokkal elviselhetőbbé tegyük ezt a nehéz időszakot. kik. - Hová valósiak vagytok?
A Bohém rapszódia kezdése előtt láttam a legjobb ötletet, három - Indiából vagyunk itt, Pandzsáb tartományból - mondja Preet,
hölgy kempingszékeket hozott - legközelebb én is ez csinálom majd angolról egy kicsit átvált magyarra. - Nem régen vagyunk
majd -, most a fűben ülve kérdeztem őket.
Tiszaújvárosban, egy műanyaggyártó cégnél dolgozunk.
- Hogy tetszik ez a kertmozi rendezvény, jó már kicsit kijönni a - Hogy tetszik eddig a város?
bezártságból?
- Nagyon szép, szeretjük Tiszaújvárost, át szoktunk sétálni Sze- Éppen most beszélgettünk róla, és dicsértük az ötletet - mondta derkényből, és mindig találunk valami érdekeset. Ez a mozi is
Majerusz Lászlóné. - Azt mondtuk, hogy máskor is lehetne ilyen jó ötlet.
a nyári időszakban, így nem kell bent ülni a moziteremben, haSurányi P. Balázs
nem kint vagyunk. És jó filmeket választottak.

Pandzsábi vendégeinkkel arról beszélgettünk, hogy Freddie is indiai származású.

