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Az okos város stratégiáról egyeztettek 

Május elsejei retro - Tiszaújváros anno

Településünk modernizációjáról, a di-
gitális technikák adta lehetőségekről 
egyeztettek Tiszaújváros és a Jabil Cir-
cuit Magyarország Kft. vezetői a mi-
nap. 

Az okos várossá válás kezdeti, közös lé-
péseiről egyeztettek egy online meetin-
gen, ahol nem csak az okos járdák és 
zebrák kerültek szóba, hanem a szemlé-
letformálás is. 
- Másfél hónappal ezelőtt keresett meg 
a Jabil új menedzsmentje, azzal, hogy 
szeretnék, ha szorosabb lenne az együtt-
működés a cég és az önkormányzat kö-
zött - mondta dr. Fülöp György polgár-

mester. - Márciusban 5000 darab FFP2-
es maszkot kaptunk a cégtől és több más 
dologban is egyeztettünk már. Most ar-
ról, hogy az okos város stratégia men-
tén szeretnénk még szorosabbra fűz-
ni az együttműködést. Arra gondolunk, 
hogy okos zebrát, okos járdát, vagy más 
olyan dolgot építünk, amelyek megköny-
nyítik az itt élő emberek mindennapja-
it. Van ennek egy másik része is, ez pe-
dig a szemléletformálás, az, hogy közös-
ségként tegyünk valami nemes célért. Én 
úgy gondolom, hogy a cég vezetése elkö-
telezett amellett, hogy szorosabbra fűz-
zék a kapcsolatot a várossal, aminek én a 
város polgármestereként nagyon örülök. 
Okos pad szolgáltatja a netet a szelfipont 
mellett és most már három okos zebra is 

segít a közlekedésben. Az elsőt 2019 ta-
vaszán telepítették. 
- Könnyebben látják az autósok este, ha 
valaki áll a zebránál - mondta Eszter -, 
én nagyobb biztonságban érzem így ma-
gam. 
- Minél több helyen lenne jó ilyet látni - 
mondta Ondecs Miklós -, én a másik ol-
dalról is látom a dolgot, hiszen autózom, 
és ha sötét van, vagy rosszak a látási vi-
szonyok, akkor nagy segítség az autó-
soknak is. 
Az okos zebrák érzékelik, ha gyalogos 
közeledik a gyalogátkelőhelyhez, az ér-
zékelő pedig beindítja az úttestbe épí-
tett lámpákat, melyek villogással jelzik a 
gyalogos közeledtét. 

Járványhelyzet
Szerdára 1130-cal nőtt az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány 
kezdete óta összesen 785 967 főre nőtt a beazonosított fertő-
zöttek száma Magyarországon. Elhunyt 128, többségében idős, 
krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 173 főre emelkedett. 
A gyógyultak száma 538 965 fő, az aktív fertőzötteké pedig 218 
829. 4374 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 
511-en vannak lélegeztetőgépen. 
A járványgörbe elindult lefelé, a hivatalos információk szerint 
az elmúlt héten újabb 22 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit 
regisztráltak az illetékes hatóságok, és újabb 2 beteg került kór-
házba a tüneteik súlyossága miatt. 83-an meggyógyultak, így je-
lenleg 67 az aktív esetek száma.  
A második és a harmadik hullámban több városlakó is elhunyt. 
Rájuk emlékezve gyászmisét tartottak péntek este a római kato-
likus templomban. (Részletek a 3., 4. és 16. oldalon.)

Megérkeztek 
a vezetékek

Hétfőn leállította a fűtésszolgáltatást a TiszaSzolg 2004. Kft. 
A Juhar közbe pedig kedd reggel megérkeztek azok a korsze-
rű előszigetelt csövek, melyek kiváltják a régi, elöregedett ve-
zetékeket. 
A rakományt - 100 darab 12 méter hosszú vezetéket - a Nikodé-
mus Idősek Otthona melletti füves területen depózták. Folyta-
tódhat tehát - vagy, ha úgy tetszik, újraindulhat - a rekonstrukci-
ós program. A munkálatok jövő hétfőn kezdődnek el. 

Interaktív játéktér

Elkészült  a városközponti parkban a Yalp Sona, az a 3,20 mé-
ter magas boltív, mely beépített hangszóróival és érzékelőjével 
lehetővé teszi az azonnali interakciót. Nem kell mást tenni, csak 
addig nyomni egy gombot, amíg el nem jutunk a kívánt játé-
kig, majd élvezhetjük a játékot. Erre már a hétvégén lehetősé-
gük lesz a tiszaújvárosiaknak, a Városgazda Kft. beruházásának 
- melyet a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány 15 millió forint-
tal támogatott - műszaki átadását május 6-án, azaz ma tartják.
A holland gyártású „játszótér” ideális kicsiknek és nagyoknak, 
felnőtteknek és gyerekeknek, komplett családoknak vagy éppen 
társaságra vágyóknak.
Kialakítása lehetővé teszi a mozgáskorlátozottak bevonását is a 
játékokba. 
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Ondecs Miklós

A járványhelyzet miatt idén sem ünnepelhettük a hagyományos módon május elsejét. A Derkovits Művelődési Központ 
azonban megpróbálta felidézni a régi majálisok hangulatát. Cikkünk az 5. oldalon. 

Az okos zebrák egyike a Szent István úton. 
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„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, 
és utoljára az én porom felett megáll.”

(Jób 19:25)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Cseterki enikő
nyugalmazott pedagógus

életének 71. évében 2021. május 1. napján 
rövid szenvedést követően elhunyt. 

Búcsúztatása 2021. május 11. napján 12:30 órakor lesz 
a tiszaszederkényi református temetőben.

Tisztelettel kérjük a járványügyi előírások betartását, 
és hogy a közvetlen részvétnyilvánítástól 

eltekinteni szíveskedjenek.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. 

Fia, testvére és családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték, szerették, hogy drága édesanyánk,  

Nagy LászLóNé

szül. TassoNyi iréN
 méltósággal viselt súlyos betegséggel küzdve 2021. 04. 

30-án eltávozott közülünk. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. 05.10-én 11 órakor 

lesz a Tiszaújváros Városi Köztemetőben.
Gyászoló gyermekei és családjuk

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
imre sáNdorNé 

iLoNka NéNi 
életének 93. évében 2021. május 2-án elhunyt. 

Hamvasztás utáni búcsúztatásáról később gondoskodunk. 
Temetése - a járványhelyzet miatt - szűk családi körben 

történik.
A gyászoló család 

Akiket szeretünk, sosem feledjük,
mindig itt lesznek körülöttünk.

Némán, láthatatlanul, de mindig közel.
szívünkben drága emlékükkel.

Megrendülten, fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető férj, 
legdrágább édesapa, rokon, jó barát, szomszéd, ismerős

máThé József
életének 67. évében 2021. 04. 16-án 

méltósággal viselt szenvedés után elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása és urnasírba helyezése 

2021. május 07-én pénteken 14 órakor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben.

Tisztelettel kérjük, hogy az egyéni részvétnyilvánítástól 
tekintsenek el a járványügyi helyzet miatt.
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük!

 A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot május 9-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len G. út 17., tel.: 49/540-688), majd május 10-től (hétfőtől) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 

Egyházi hírek 
Római katolikus
A szentmisék a megszokott időpontokban: vasárnap 11.00, 
szerda 8.30, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 óra. 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30 kor vannak szentmisék.
Májusban a szentmisék után közösen végezzük a májusi li-
tániát. 
Május 7. péntek első péntek. Kérjük, jelezzék az irodában a 
környezetükben élő idős, beteg testvéreinket, akik szeretnék 
szentgyónásukat, szentáldozásukat elvégezni.
Keresztelések egyéni megbeszélés alapján történnek. 
Első áldozók és bérmálkozók szülei számára rövid megbe-
szélés május 21-én 17.00-kor. Első áldozás időpontja május 
23. 11.00, bérmálkozás időpontja május 30. 11.00 óra. Fel-
készítők: minden pénteken bérmálkozók 15.00, első áldozók 
16.00 a plébánia szabadtéri közösségi terén.
Az altemplom nyitvatartása: hétfő - zárva, keddtől vasárna-
pig: 09.00 –19.00. Az altemplomot egyidejűleg legfeljebb 3 
fő, orrot és szájat takaró maszkban látogathatja! 
Plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csü-
törtök, péntek: 15.30-17.30. Szájmaszk használata kötelező! 
Előtérben kézfertőtlenítés!

Görög katolikus
Pénteken 8.00 Szent Liturgia, 17.30 Akathisztosz Hym-
nosz (Dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához). Szomba-
ton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 
11.00 Szent Liturgia. Hétfőn 17.30 paraklisz. Kedden 7.50 
Szent Liturgia. Szerdán 17.00 vecsernye litiával, utána utre-
nye (mennybemenetel ünnepének előestéje).
Tisztelettel kérünk minden görögkatolikust egyházközségünk 
támogatására (adomány, egyházfenntartási hozzájárulás, per-
sely). Számlaszámunk: 12035803-00165588-00100006.

Református
Istennek hála templomainkban már összegyülekezhetünk. 
Egymás iránti felelősségünk érdekében Magyarország Kor-
mánya hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így 
az előírt higiéniai és biztonsági szabályokat szigorúan betart-
juk. Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készül-
jenek Istent dicsőítő alkalmainkra. A városi alkalmat élőben 
is közvetítjük az ismert internetes médiafelületeinken (face-
book és Youtube)
Tiszaújváros
• 2021. május 9-én úrnapi istentisztelet 11 órától.
Tiszaszederkény
• Úrnapi istentiszteletünk 2021. május 9-én, 10 órakor kez-
dődik.
Konfirmációi felkészítő: 2021. május 9-én, vasárnap 15 óra.

Baba született
Városunk ifjú polgára 

Molnár Luca, 
aki 2021. 04. 13-án 11:00-kor 

3270 grammal 
és 53 centiméterrel született. 
A boldog és büszke szülők, 

Molnár-Vaskó Edit 
és Molnár Ferenc 

ezúton is nagyon köszön mindent 
dr. Cziáky Tamás 

szülész-nőgyógyász főorvosnak.

Művelődési központ 
és könyvtár

Tisztelt Érdeklődők!
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár május 4-től 
megváltozott nyitvatartással, a kormányrendeletnek megfelelő-
en védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára újra látogat-
ható. 18 éven aluli látogatók csak védettségi igazolvánnyal ren-
delkező felnőtt kísérővel léphetnek be.
A védettségi igazolvány és a személyazonosság igazolására al-
kalmas hatósági igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, veze-
tői engedély) bemutatása kötelező. A maszk viselése minden in-
tézményegységben továbbra is kötelező!
A nyitvatartásról az intézmény elérhetőségein tájékozódhatnak.
Kedves Könyvtárhasználók!
Május 4-től nyitvatartási időben (kedd - péntek) a védettségi 
igazolvánnyal rendelkező olvasóink a könyvtárhasználati szabá-
lyoknak megfelelően minden szolgáltatásunkat igénybe vehetik.
A védettségi igazolvánnyal NEM rendelkezők számára a könyv-
tár bejáratánál biztosítjuk a dokumentumok visszahozatalának 
lehetőségét, valamint az elérhetőségeinken előre leadott igények 
esetén a kölcsönzést is.
A jelenleg kölcsönzésben lévő dokumentumok lejárati határide-
je 2021. május 31., a türelmi idő lejárta után késedelmi díjat szá-
molunk fel.
„Könyvet házhoz” szolgáltatásunkat a továbbiakban a mozgá-
sukban korlátozott személyek számára biztosítjuk.
Együttműködésüket köszönjük!

Erény
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik májusi so-

rozatunk. A megfejtéseket a hónap vé-

gén várjuk e-mailben a kronika@ti-

szatv.hu címre, vagy postai úton a 3580 

Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2021. május 6.



Támogatásokról döntött a polgármester
A katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosí-
tásáról szóló törvény alapján a kép-
viselő-testület feladat- és hatáskörét 
gyakorolva Tiszaújváros polgármeste-
re legutóbb a testület eredetileg ápri-
lis 29-ei ülésére tervezett témaköreiben 
hozott döntéseket. 

Pénzügyi döntések

A „Napraforgó Alapítvány a sajátos ne-
velést igénylő gyermekekért” alapve-
tő célja között szerepel az Éltes Mátyás 
Iskola eszközkészletének bővítése, a ne-
velő-oktató munka feltételeinek javítá-
sa, korszerűsítése, ezért minden évben 
jelentős eszközvásárlást hajt végre, me-
lyek kimondottan a gyermekek fejlesz-
tését célozzák meg. Az alapítvány 2009-
ben játszóteret telepített az iskola udva-
rára, a fából készült elemek a karbantar-
tás ellenére mára használhatatlan állapot-
ba kerültek, el kellett távolítani azokat. A 
játékelemeket szeretnék 10 új, fémvázas 
eszközzel pótolni, illetve az esési tereket 
homokkal kitölteni. A várható összkölt-
ség 2.749.145 Ft, melyhez az Inno-Comp 
Kft. egymillió forintos támogatást nyújt. 
Az alapítvány kérelmét akceptálva, a pol-
gármester az önkormányzat költségveté-
séből - elszámolási kötelezettség mellett 
- ugyancsak egymillió forintos támoga-
tást ítélt meg a működési céltartalék ter-
hére.
Az FC Tiszaújváros kérésének teljesí-
tése nem járt plusz kiadással, a polgár-
mester hozzájárult ahhoz, hogy a 2020. 
április 1. és a 2021. március 31. közötti 
időszakra az önkormányzat által biztosí-
tott 12.500.000 Ft létesítményhasználatra 
fordítható támogatási összegből fel nem 
használt 7.752.179 Ft összeget működé-
si célra fordíthassa a klub. 
További sportos döntéseket is hozott dr. 
Fülöp György. A Tiszaújvárosban műkö-
dő sportegyesületek a zavartalan műkö-
dés feltételeinek megteremtése érdeké-
ben pályázati forrást is igénybe vesznek, 
és egyre több esetben érkezik kérés arra 
vonatkozóan, hogy a pályázatok benyúj-
tásához szükséges önrész biztosítása vál-
jon lehetővé az önkormányzat által nyúj-
tott működési támogatásból terhére. A 
döntés értelmében az egyesületek a jövő-
ben kérelemre, a polgármesteri engedé-
lyezést követően ezt megtehetik. 
Mégpedig hamarosan. A Phoenix KK 
ugyanis pályázatot nyújtott be a szövet-
séghez a játékcsarnok padlóburkolatá-
nak cseréjére. Az FC Tiszaújváros pedig 
abbéli szándékát jelezte, hogy a Sport-
centrum centerpályájához tartozó (de in-
formációnk szerint a szomszédos füves 
pályán zajló mérkőzések megtekinté-
sére is alkalmas), 400 fős, fedett lelátót 
építtetne. Az építési hatósági eljárások 
lefolytatásához szükséges a Sport-Park 
Kft. - mint az ingatlan tulajdonosának - 
hozzájáruló nyilatkozata, melyhez a pol-
gármester hozzájárult.

Élelmiszercsomagok, 
civil pályázat

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont intézményvezetőjének kezdeménye-
zésére az elhúzódó járványhelyzetre te-
kintettel a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat nyilvántartása alapján rászo-
ruló egyének, családok számára ismétel-
ten élelmiszercsomagot osztanak. Figye-
lembe véve a koronavírus-járvány követ-
keztében a családokra, egyénekre nehe-
zedő anyagi terheket, a polgármesteri ha-
tározat értelmében az intézmény adatbá-
zisa alapján 218 szociálisan rászoruló, 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
problémákkal küzdő egyén, család 5.500 

Ft értékű, helyi élelmiszer-boltokból be-
szerzett élelmiszercsomagot kap, össze-
sen 1,2 millió Ft értékben. 
Tiszaújváros önkormányzata 2007 óta 
működteti - jelenlegi formájában - a civil 
szervezeteket támogató pályázati pénz-
ügyi alapot. A járványhelyzet ezt a rend-
szert is „megroggyantotta”, a kihirde-
tett, majd meghosszabbított veszélyhely-
zet, illetve azzal összefüggő intézkedé-
sek miatt. Ezek jelentősen korlátozták, s 
korlátozzák jelenleg is a civil szerveze-
tek tevékenységét is. A hatályos, 2011-es 
keltezésű testületi határozat értelmében 
minden év decemberében kell kihirdet-
ni a pályázatot, majd a következő év feb-
ruárjában kell hozzárendelni a keretösz-
szeget, melyet márciusban kell feloszta-
nia a testületnek. A veszélyhelyzet miatt 
ez az eljárási folyamat nem történt meg, 
s most a polgármester új pályázati kiírás-
ról határozott. Ebből kikerültek a konkrét 
hónap szintjén meghatározott időpontok, 
továbbá kisebb módosítások történtek, 
és némiképp változott a pályázati doku-
mentációhoz tartozó pályázati lap és civil 
adatlap is. A szándék azonban továbbra is 
az, hogy maradjon a jelenlegi ütemezé-
sű eljárás, ám ettől - tekintettel a jogsza-
bályokra - a Polgármesteri Hivatal eltér-
het. A (pályázati kiírást lásd lapunk 12. 
oldalán!)

Távozás

A nők kedvezményes teljes jogú öregsé-
gi nyugdíjának igénybevételéhez szüksé-
ges 40 év jogosultsági ideje alapján, ké-
relmére, nyugállományba vonulására te-
kintettel a polgármester 2021. decem-
ber 30-ai hatállyal megszüntette Micski-
né Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda intézményvezetője 
közalkalmazotti jogviszonyát. A felmen-
tési időt május 2-ától december 30-ig ha-
tározta meg a polgármester, míg a mun-
kavégzés alól szeptember 1-jétől mente-
sítette az intézményvezetőt. 
Micskiné Bodó Erzsébet 1980. július 17-
én állt munkába az egykor 5. sz. Napkö-
zi Otthonos Óvodában, és azóta folyama-
tosan városunk óvodai köznevelésében 
tevékenykedik ódapedagógusként, majd 
vezetőként. Dr. Fülöp György köszöne-
tét fejezte ki Micskiné Bodó Erzsébetnek 
Tiszaújváros óvodai nevelésében vég-
zett több mint négy évtizedes kimagasló 
szakmai és vezetői munkájáért, nagyfo-
kú hivatástudatáért, példamutató emberi 
helytállásáért. 

Átszervezés

A Tiszaújvárosi Református Egyházköz-
ség Presbitériuma kinyilvánította azon 
szándékát, hogy a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskolát és a Tiszaúj-
városi Református Óvodát szeptember-
től egyesíteni kívánja. Az egyházközség 

a polgármesternek írt levelében arra tett 
ígéretet, hogy fenntartóként mindkét in-
tézményben biztosítja a magas színvona-
lú nevelő-oktató munkát, a szakmai önál-
lóságot és a hagyományok továbbvitelét.
Az intézményeknek helyet adó ingatla-
nok tulajdonosaként az önkormányzat-
nak véleményezési joga van a döntés 
előtt. Dr. Fülöp György úgy foglalt ál-
lást, hogy amennyiben a tervezett átszer-
vezést valamennyi véleményalkotásra jo-
gosult közösség támogatja, úgy tudomá-
sul veszi a döntést.

Fejlesztési területek 
lehetnek

A polgármester - módosítva a Helyi Épí-
tési Szabályzat tervezési folyamatát - ki-
emelt fejlesztési területté nyilvánított 6 
területi egységet. Ebből háromról már 
2020 szeptemberében előzetes „döntés” 
született, mivel a tervezett fejlesztések 
összhangban vannak a város, illetve a la-
kosság igényével, nem sértik az önkor-
mányzat városfejlesztési érdekeit. (Pél-
dául panzióépítés.)
Az újabb három területtel hasonló a hely-
zet. A Lévay és Örösi úti kereszteződés-
nél a dohánybolt és a lottózó áttelepíté-
se érdekében módosulhat a szabályozási 
terv. A Sajó út végén a módosítás révén 
egy garázstelep kialakítása valósulhatna 
meg, mely iránt igencsak nagy a lakos-
sági igény. A Castello Cukrászda melletti 
terület átsorolása - keleti határának kito-
lása - az épület, ezáltal a cukrászda szol-
gáltatásának bővítésére nyújthatna le-
hetőséget, egészen pontosan egy street-
food részleg kialakítására. 
A mostani döntés az építési szabályzat 
tervezési folyamatát befolyásolja, mely-
nek eredményeképpen egy végleges mó-
dosítási javaslat készül, melyről a ve-
szélyhelyzet megszűnését követően a 
képviselő-testületnek kell döntenie. 

Ferenczi László

Óvatos nyitások, 
indul a sebészet

Gyászmisével emlékeztek meg a koronavírus tiszaújváro-
si áldozatairól péntek este a római katolikus templomban. 
A második és a harmadik hullámban több városlakót is el-
vesztettünk.  

A járványgörbe elindult lefelé, a hivatalos információk szerint 
az elmúlt héten újabb 22 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit 
regisztráltak az illetékes hatóságok, és újabb 2 beteg került kór-
házba a tüneteik súlyossága miatt. 83-an meggyógyultak, így je-
lenleg 67 az aktív esetek száma.  
A központi korlátozások enyhítésének köszönhetően ismét fo-
gad látogatókat az Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthona, a 
lakók pedig korlátozás nélkül elhagyhatják az intézményt.
A korlátozások enyhítése több önkormányzati intézmény és gaz-
dasági társaság működését is érinti. 
- A kollégáinkkal mindannyian egyetértettünk abban, hogy sze-
retnénk, ha a nyitás a lehető legbiztonságosabb módon történ-
ne, úgy, hogy az a körülményekhez képest a legkevésbé legyen 
diszkriminatív. Ez több esetben is rendkívül összetett kérdés, 
kollégáink jelenleg is dolgoznak a fokozatos és biztonságos nyi-
tás előkészületein, melyhez a városlakók együttműködését és 
türelmét is kérjük - mondta dr. Fülöp György polgármester a 
hétfői prevenciós ülésen.
 A jövő héttől újraindul az egynapos sebészeti ellátás, a rende-
lőintézet dolgozói megkezdték az induláshoz szükséges előké-
születeket. 
- A rendelőintézet, mint járóbetegellátás folyamatosan működött 
eddig is, ami be volt zárva, az az egynapos sebészet, itt minisz-
teri utasításra kellett abbahagynunk a betegek ellátását. Most 
azonban jött a feloldás, tehát az egynapos sebészet újból kezd-
heti működését. Egy kolléganőnk felvette a kapcsolatot az orvo-
sokkal és azokkal, akik a várólistán szerepelnek, terveink sze-
rint a jövő héten hétfőn már kezdődnek is a műtétek. Zömében 
szemészeti műtétek, de lesznek traumatológia műtétek is. Köz-
ponti rendelkezés értelmében vagy csak védettségi igazolvány-
nyal lehet jönni a műtétre, akinek nincs védettségi igazolványa, 
annak pedig 48 órán belüli negatív PCR tesztet kell hoznia ma-
gával, illetve itt a műtét előtt csinálunk neki még egy gyorstesz-
tet is, ezek az egynapos sebészeti műtétek feltételei - nyilatkozta 
Nagyné Kántor Judit, a rendelőintézet főigazgatója.

berta

A döntésre váró előterjesztéseket dr. 
Juhos Szabolcs jegyző ismertette.

Ritkán telik meg a vendégszektor, de jól jönne a fedett lelátó. 
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A prevenciós bizottság hétfőn tekintette át a járványügyi 
helyzetet.

A koronavírus tiszaújvárosi áldozatainak emlékére gyász-
misét tartottak a római katolikus templomban. 



Nem volt nehéz az érettségi  
Ismét eltelt egy év, újra elindultak az 
érettségi vizsgák. Egy évvel ezelőtt még 
mindenki bízott abban, hogy a tavalyi 
nehéz helyzet nem ismétlődik meg. Bár 
benne volt a levegőben, mégis remény-
kedtünk, hogy szeptembertől visszaáll 
minden a régi kerékvágásba. Aztán jött 
a november, amikor újra digitális okta-
tásba kényszerültek a középiskolások. 
Bár hónapról hónapra várták, hogy ta-
lán mégis visszaülhetnek az iskolapad-
ba, de nem így történt. Az Eötvös gim-
názium öt végzős osztályának százhúsz 
diákja, csakúgy, mint a tavalyiak, idén 
is otthon készültek fel az érettségire. 

- Szerencsére a tanárainkra mindig szá-
míthattunk az online felkészülés során 
- mondta Kovács Zsófia. - Persze kellett 
hozzá szorgalom is, de azt gondolom, 
hogy meg lehetett csinálni. Én idejében 
elkezdtem a tanulást, és úgy érzem, sike-
rült jól felkészülnöm. 
Hétfőn magyar nyelv és irodalomból ad-
tak számot a végzősök. Négy óra állt ren-
delkezésükre, hogy kihozzák magukból 
tudásuk legjavát.  

- Véleményem szerint egy rutinszerűen 
megoldható feladatsort kaptak a diákok. 
- mondta Remeczki Adrienn, a Tiszaújvá-
rosi Eötvös József Gimnázium magyarta-
nára. - Az első részben Adamikné Jászó 
Anna írását kellett elolvasni, ami 1848 
szónokairól szólt és az ehhez kapcsoló-
dó feladatsort kellett megoldani. Egy új 

feladattípus volt benne, de azt gondolom, 
hogy alapvetően megoldható volt. Az ér-
velési feladat témája közel állt a diákok-
hoz, mert arról kellett írniuk, hogy video-
játékozni vagy társasjátékozni szeretnek 
jobban a mai fiatalok. Akik nem ezt vá-
lasztották, azoknak egy kérvényt kellett 

írni az iskola igazgatójához, amiben egy 
természetjáró szakkör indítását kezdemé-
nyeznék. A magyar írásbeli második ré-
szében Mikszáth Kálmán Szük Pali sze-
rencséje című novelláját kellett értelmez-
ni vagy Arany János és Tóth Árpád egy-
egy létösszegző költeményének az össze-
hasonlító elemzését kellett elkészíteni. Ez 

utóbbit kevesebben választották, inkább a 
Mikszáth-novella állt közelebb a diákok-
hoz. Összességében azt gondolom, hogy 
ennek a feladatsornak a tanárok és a diá-
kok is örültek, amit viszont nagyon sajná-
lunk, hogy idén sincs lehetőség a javítás-
ra, nem érettségizhetnek szóban a diákok.   
Kedden következett a matematika írásbe-
li középszinten három, emelt szinten négy 
órán át oldhatták meg a feladatokat. A kö-
zépiskolás tananyagot szinte teljes egé-
szében lefedték a feladatok.  Számtani so-
rozatok, százalék- és valószínűségszámí-
tás, de a halmazok és a szögekkel kapcso-
latos feladatok is előkerültek. Nem ma-
radhattak el a szöveges feladatok sem, és 
az egyenletrendszerek világába is bele-
kóstoltak a vizsgázók. 
- Szerintem teljesen megoldható feladat-
sor volt matekból - mondta az iskola-
épületből kilépve Bence. - Volt egy pár 
olyan feladat, amit kifejezetten könnyű-
nek éreztem, és voltak olyanok is, amiken 
kellett gondolkodni, de szerintem nem 
volt nehéz.  
A vizsgázók egészsége érdekében több-
folyosós beléptetési rendszeren keresz-
tül engedik be az érettségizőket és testhő-
mérsékletet is mérnek, ha lázat mutatna a 
hőmérő, a tanuló nem mehetne be az is-
kolába, nem érettségizhetnek. Ilyen eset-
tel szerencsére az elmúlt napokban nem 
találkoztak az Eötvösben. A gimnázium-
ban mindössze egy tanuló nem jelent meg 
az írásbeli érettségin, aminek informáci-
óink szerint, nem egészségügyi oka volt.

ema  

Óriásit alakítottak a végzős fiatalok szülei

Kártyázhatunk

Szombattól újabb lazítások léptek érvénybe. A kijárási tila-
lom kezdete éjfélre változott, az üzletekben tizenegy óráig 
lehet vásárolni, a vendéglátóhelyek belső terei is kinyithat-
tak, de csak azoknak, akik igazolni tudják a védettségüket.

- Jó az elképzelés, de a kártya nem védettségi kártya, hanem iga-
zolás arról, hogy kaptunk oltást. A kettő nem ugyanaz - mondta 
Varga József. - Nekem is van kártyám, de nem élek vele. Várok 
még, szerintem korai volt a nyitás, óvatosságra intenék minden-
kit ezzel kapcsolatban, mert ennek nagy böjtje lehet.
Óvatosak a vendéglátósok is, többen is maradtak csak a terasz-
nyitásnál, mert nem tudják biztonsággal ellenőrizni a védettsé-
get, büntetést pedig nem szeretnének kapni.
 A Hamvas Béla Városi Könyvtár is kinyitott, keddtől péntekig 
várják az olvasókat.
- A könyvtár épületébe csak azok léphetnek be, akiknek van ol-
tási kártyájuk - tudtuk meg Kázsmér Ágnestől, a könyvtár veze-
tőjétől. - Természetesen azt szeretnénk, ha senki nem maradna 
ki a szolgáltatásból, ezért azoknak, akik nincsenek beoltva, a kü-
szöbös kölcsönzést találtuk ki. Előre leadhatják rendelésüket te-
lefonon vagy e-mailben, és mi az ajtóban átadjuk nekik, illetve 
elvesszük a visszahozott könyvet. A könyvek házhoz szállítását 
viszont csak a mozgásukban korlátozott olvasóink igényelhetik. 
Rendezvényeket egyelőre nem tervezünk, de a szederkényi fiók-
könyvtárban újraindulnak azok a klubfoglalkozások, ahol meg-
oldható a kiscsoportos jelenlét, ilyen a Társasjáték délután vagy 
az Amigurumi klub.
A Derkovits Művelődési Központ is egyelőre csak a teraszára 
szervez kisebb programokat.
A pünkösdi hétvégétől, május 22-től újra várja a vendégeket a 
Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő gyógyfürdő részlege is. 
- A fürdőt csak azok vehetik igénybe, akiknek van védettségi 
kártyájuk - nyilatkozta lapunknak Kósa-Tóth Zoltán, a Tisza-
Szolg 2004 Kft. ügyvezetője. - Ezt nagyon komolyan fogjuk el-
lenőrizni. A 18 éven aluli gyerekek pedig csak a védettségüket 
igazolni tudó szülővel léphetnek be a fürdő területére. A strand 
nyitási időpontját is tudjuk már, június 26-tól várjuk a fürdeni, 
pihenni vágyókat. 
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Nem a járványkezelésről szól és nem is a nemzeti konzultációt hirdeti ez a városszéli óriásplakát. Egy kis meglepetés az egyik ballagó gimis osztály szülői közösségétől. Nagyot alakítot-
tak, így a város szeme láttára búcsúzik osztályfőnökétől, Csuhai Csillától a 12. H. osztály.

Remeczki Adrienn

Magyarérettségi után.

Új tájékoztató rendszer segíti a könyvtár olvasóit.



Május elsejei retro - Tiszaújváros anno
Május első napjának minden kultúrában 
különböző jelentése van. Sokan a tavaszt, a 
természet újjászületését ünneplik ezen a na-
pon, de Magyarországon is van pogány ere-
detű hagyománya, a májusfa állítása. Az 
ipari forradalom végén, amikor a munkások 
a 12-16 órás munkanapok helyett elkezdték 
követelni a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 
óra szórakozás hármasát, akkor a munkás-
osztály ünnepévé, mára pedig a Munkások 
Nemzetközi Napjává vált.

- A mostani vírushelyzetben még nem lehet 
gyülekezni, nem lehetnek rendezvények, de 
mégis szerettünk volna majálist szervezni a 
városnak - mondja Bognár Imre, a Derkovits 
Művelődési Központ közművelődési szakmai 
igazgató helyettese. - Reggel 8:00 órától zenés 
ébresztővel indult a nap, az erőmű lakótelepen 
kezdtünk, átmentünk Szederkénybe, és itt a vá-
rosban fejeztük be a kört. A Derkovits Műve-
lődési Központ előtt egy retro majális kiállítást 
állítottunk össze, ami április 30-tól május 7-én 
12:00 óráig látogatható. Próbáltuk a régi han-
gulatot lufikkal, plakátokkal felidézni, és visz-
szakerült a Lenin páncélautó is, ami annak ide-
jén itt volt kiállítva a városban. A kiállítás „Ti-
szaújváros anno” része a Helytörténeti Gyűjte-
ményünk tulajdonában lévő régi relikviákból 
áll. Utcanév-táblák, jelvények, zászlók a rend-
szerváltás előtti korból - a táblák mellett pedig 
régi fényképek, ahogy a gyárak épültek, régi 
városrészletek. Nem kimondottan csak majá-
lis, hanem minden, ami Tiszaújváros, példá-
ul olyan fotók, amin a város névváltozásai kö-

vethetőek nyomon, hogyan lettünk Leninváros, 
majd utána Tiszaújváros. Van egy Ablak-galé-
riánk, ami a művelődési ház oldalán látható. Itt 
régi és mostani majálisképek vannak kiállítva. 
Régebbi képek az archívumból, a végén pedig 

újabbak, hogy ne csak múltidézés legyen, ha-
nem összeérjen a múlt és a jelen. Egy korabe-
li plakáton pedig egy május elsejei programlis-
tát olvashatunk, amelyről többek között azt is 
megtudhatjuk, hogy akkoriban a zenés regge-
li ébresztő 6:00 órakor kezdődött. A teraszon 
gyereksarkot csináltunk, ahol rajzolni lehet. 
Arra kérjük a gyerekeket, akik erre járnak, ké-
szítsenek nekünk egy rajzot, melyekből majd 
rajzkiállítást rendezünk a Facebook oldalun-
kon. Van egy májusfánk is, ez a Városház téren 
szokott lenni, de most mindent ide koncentrál-
tunk a művelődési ház környékére.
- A régi május elsejéken rengeteg ember volt 
kint, és mindenfélét lehetett vásárolni - mesé-
li Honti Mihály. - Éppen beszéltük a fiammal, 
hogy nagyon hiányoznak a régi dolgok. Na-
gyon tetszett az, hogy itt a művelődési ház előtt 
az úton végig fel voltak állítva sátrak, amik-
ben vásárolni lehetett. Jó lenne, ha megint len-
ne ilyen. Mindent lehetett kapni, ami csak léte-
zik. A programok közül is mindig volt olyan, 
amire kíváncsi volt az ember, szinte mindet vé-
gignéztük. Van egy olyan történetem, hogy a fi-
ammal néztünk egy zenekart, és a feleségem 
sokáig nem talált minket a tömegben. Amikor 
megtalált, kérdezte hol voltatok, mondom a ze-
nét néztük - mert mindig a zene volt a kedven-
cem. Nagyon tetszett. De minden rendezvény 
jó volt, szerintem mindent újra kellene kezdeni, 
retrósan megtartani, hogy lássák a fiatalok, mi 
volt itt 30-40 éven keresztül. Az üzemi sátrak-
ban is volt lehetőség, nyugodtan leülhettek az 

emberek, beszélgettek, elmondták amit gondol-
tak, jól érezték magukat, megbeszélték a prob-
lémákat.
- Amikor ide kerültem a városba, még volt fel-
vonulás - mondja Siskáné Nagy Ilona. - Akkor 
volt a csernobili katasztrófa, 1986-ban. Akkori-
ban május elsején kirakodóvásár volt az Ifjúsá-
gi Parkban, és műsorszámokkal szórakoztatták 
a közönséget. Minden vállalat programot szer-
vezett a saját dolgozóinak, ahová kisgyermeke-
sek is elmentek. Most már hogy nincs felvonu-
lás, programok sincsenek, és a cégek sem szer-
veznek semmit, talán a TVK szokott kint a La-
za Plázában a saját dolgozóinak, de más cégek 
nem. Most a kirakodóvásár az, ami összegyűj-
ti az embereket. Jó volt itt a kiállításon retrózni 
egy kicsit, kerestük a képeken, hátha találunk 
ismerőst, egyet-kettőt sikerült is, felismertem 
néhányat.
- Kint laktam az erőmű lakótelepen, így a fel-
vonulásokon nem vettem részt - veszi át a szót 
Siska Miklós -, de a majálisokra kijöttem. A 
Bartók Béla úti garázsok mögött voltak felállít-
va a vállalati sátrak - erőmű, TIFO, TVK. Any-
nyira jó volt a hangulat, felszabadultak voltak 
az emberek. Jobban összetartottak, csoportok-
ban voltak, és lehetett látni, hogy élvezik, jól 
érzik magukat.
- 1966-ban jöttem ide, akkor még felvonulások 
voltak, és a parkban a vállalatok megvendégel-
ték az embereket virslivel - mondja Sós Imré-
né. - Később már csak kirakodóvásár volt, most 
pedig már semmi. Nem is a vásárlás miatt, in-

kább csak szétnézni jártunk ki, a nosztalgia mi-
att. Mára kiürült az ünnep, sajnos nem olyan, 
mint régen, de még lehetne. Vissza kellene hoz-
ni a régi emlékeket, retrósan, a május elsejék 
nosztalgiáját. Lehetnének megint sátrak. Jó ez 
a retrós kiállítás is itt, egy kicsit visszarepít a 
múltba, és jó visszaemlékezni arra az időre. A 
Sajó áruházban dolgoztam, a Lenin szobornál 
néztük a katonákat, ahogy vigyázzban álltak, 
voltak ünnepségek - jó, annak letűnt az idősza-
ka, az nem hiányzik. De most azért lefotóztam 
a Lenin autót és a Leninváros táblát.
- A ’80-as években, tizenéves lányként jó bulik 
voltak a május elsejék - emlékszik vissza Léva-
iné Erika. - Rengeteg fiatal volt kint, ettek, it-
tak a sátrakban, és sétáltak a családok. Jól érez-
ték magukat az emberek, felszabadultak voltak, 
úgy igazából ünnepeltek. Voltak májusfák, la-
cipecsenye, ami nagyon jellegzetes május else-
jés étel volt. A vállalatok sörjegyeket adtak a 
dolgozóiknak, azzal lehetett a sátrakban enni, 
inni. Jó lenne valahogy ezt a május elseje han-
gulatot visszahozni. Emlékszem, még kislány 
voltam, és anyuval kijöttünk szétnézni, az em-
berek transzparensekkel vonultak fel. Nekem 
az jött le abból az időszakból, hogy akkoriban 
jobban megbecsülték a munkás, dolgozó em-
bert. Talán ezt lehetne visszahozni május else-
jébe, hogy elismerjék, és díjazzák az emberek 
munkáját.

Surányi P. Balázs

2021. május 6. Történelem � 5.

Siskáné Nagy Ilona: Kerestük a régi képe-
ken, hátha találunk ismerőst. 

Lévainé Erika: Akkoriban jobban megbe-
csülték a munkás, dolgozó embert.

Honti Mihály: Nagyon hiányoznak a régi 
dolgok. Sós Imréné: Lehetnének megint sátrak.

Utcanév-táblák, jelvények, zászlók a rendszerváltás előtti korból. 

Háború és béke.



ERDÉLYI LAJOS PÉTER
 volt intézményvezető

1976-ban kezdett dolgozni Leninvárosban, a 4. számú Általá-
nos Iskolában gyakorlati tanárként. A ’80-as években megjelent 
a számítástechnika az iskolákban is, ezért elvégezte a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen a számítástechnika szakos 
általános iskolai tanári képzést. 
1984-ben a Tiszalöki Ifjúsági Tábor intézményvezetőjévé ne-
vezték ki. 1987-ben az általános iskolai oktatásba visszakerül-
ve kidolgozott egy helyi tantervet, hogy órai keretekben is tanít-
hassa a számítástechnikát a technika tantárgyon belül.
1992-ben a helyi középiskola tanára lett. Kezdeményezte egy 
informatika tagozatos osztály indítását, majd kidolgozta a helyi 
tantervet és innovációjának köszönhetően beindult a képzés. Ja-
vaslatára sikerült az intézményben önálló informatika munka-
közösséget kialakítani, melynek első vezetője lett. Tudását bő-
vítve elvégezte a Pannon Egyetemen az informatika szakos ta-
nári képzést. 
A nevelőmunkában is meghatározó szerepet játszott, megbízást 
kapott diákönkormányzatot segítő tanári feladatok ellátására. 
Ujjászervezte a Diáknapok rendezvényeit, helyi diákújságot ad-
tak ki Eötvözet néven, hagyományteremtően bevezette az Eöt-
vös bált. 
2005-ben megbízást kapott kommunikációs-informatikai igaz-
gatóhelyettesi feladatok ellátására, ezért elvégezte a Miskolci 
Egyetemen a közoktatási vezető és pedagógus szakot. Teljesí-
tette az új pedagógus életpálya modell megvalósításához szük-
séges mestervizsgát is.
2016-ban kinevezték intézményvezetőnek. 2018-ban beindí-
tott egy dráma-média emelt tantervű, valamint egy angol nyel-
vi emelt tantervű osztályt is. 2020-ban vonult nyugállományba.
Pedagógusi munkáját mindenkor felelősségtudat, etikus maga-
tartás, nyitottság, felkészültség és hitelesség jellemezte.
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2020-ban „Tiszaújváros Közneve-
léséért” Életműdíj kitüntetéssel jutalmazta.
A tiszaújvárosi köznevelés eredményességének javítását célzó, 
a folyamatos megújulásra törekvő, kiemelkedő és példamutató 
több mint négy évtizedes szakmai és vezetői munkája, elhiva-
tottsága elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitün-
tetésben részesült. 

FAKÓ  BARNABÁS 
 volt távhőszolgáltatási üzemvezető

Fakó Barnabás 1974-ben létesített munkaviszonyt a Városgaz-
dálkodási Vállalatnál lakatos munkakörben. 1979-től a B-A-Z 
Megyei Távhőszolgáltató Vállalathoz került jogutódlással azo-
nos munkakörbe. 1992-től szintén jogutódlással alkalmazták a 
Tisza-Távhő Kft-nél, változatlanul lakatosként. 
A gazdasági társaságok átalakulását követően 2004. július 1-től 
a TiszaSzolg 2004 Kft-nél műszaki előadó munkakörben lát-
ta el feladatait. Munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy szak-
mai hozzáértéssel és felelősséggel végezte, ennek köszönhető-
en 2009-től  a TiszaSzolg 2004 Kft-nél távhőszolgáltatási üzem-
vezetőnek nevezték ki, és 2020. december 31-ig ezt a feladat-
kört látta el.
A város üzemeltetése szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
feladatok megvalósításában vett részt szakmai vezetőként:
• „Tiszaújvárosi Orvosi Rendelőintézet hidegenergia ellátá-
sát biztosító távfűtési vezeték, abszorpciós folyadékhűtő és hi-
deg-hőközpont telepítése” projekt,  
• „Tiszaújvárosi távhőellátás hőközponti szabályozásának és 
távfelügyeleti rendszerének fejlesztése” projekt, 
• Tiszaújvárosi távhővezeték-rekonstrukciók megvalósítása.
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
távhőszolgáltatás területén végzett kimagasló tevékenysége 
megbecsüléseként több elismerésben is részesítette.
2007-ben Lorántffy Zsuzsanna emlékplakettet, 2013-ban „Ti-
szaújvárosért a Közszolgáltatásban” Életműdíj kitüntetést vehe-
tett át.
Tiszaújváros közszolgáltatásában több mint négy és fél évtize-
des kiemelkedő és példamutató szakmai és vezetői tevékeny-
sége, nagyfokú szakmaszeretete, emberi helytállása elismeré-
seként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült. 

IVÁNYINÉ BURAI ÉVA 
 tanító

1980-ban a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán 
szerzett tanítói oklevelet pedagógia és orosz szakkollégiumi 
képesítéssel. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Is-
kolába 1981-ben került, és innen is vonult nyugállományba 
2020-ban.
Ismereteit folyamatosan és széleskörűen bővítette, különös 
figyelmet fordítva a módszertani megújulásra. Képzései és 
rendszeres önképzése következtében kiváló képességeinek 
köszönhetően a tantárgyai tanításához szükséges ismereteket 
rendkívül magas színvonalon sajátította el. 
Együttműködve a szaktanárokkal komoly szerepet vállalt az 
iskola matematikai előnyprogramjának kidolgozásában és be-
vezetésében, majd az előnyprogram emelt szintű matematikai 
képzéssé alakításában. 
A tanítási órákon sokféle tanulásszervezési módot, technikát 
alkalmazott, mint a kooperatív tanulás, információs- és kom-
munikációs technológiai eszközök széles köre és az élmény-
pedagógia számos eleme. Felismerte a tanulókban a tehetség 
ígéretét, és tudatosan segítette annak kibontakozását. Tanórai 
és tanórán kívüli keretek között is kiemelkedően fejlesztette, 
gondozta a tehetségeket. 
Osztályfőnöki tevékenységét is kiválóan végezte. Jó konflik-
tuskezelő képességgel rendelkezik. A tanítványaival, azok 
szüleivel és a kollégáival kiváló kapcsolatot ápol.
Kiemelkedő szakmai teljesítményét Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban Tiszaújváros 
Közneveléséért évi díj kitüntetéssel jutalmazta.
Tiszaújváros köznevelésében végzett közel négy évtizedes lelki-
ismeretes és kimagasló szakmai munkája, a matematikai előny-
program és emelt szintű képzés kidolgozásában és bevezetésé-
ben szerzett elévülhetetlen érdemei, gyermekszeretete és emberi 
helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatában Díj” ki-
tüntetésben részesült. 

KURUCZ ERZSÉBET ILDIKÓ 
tanár

1980-ban szerzett népművelő és földrajz szakos tanári diplo-
mát a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. A 
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában 1983 óta 
egészen a 2020. évi nyugdíjazásáig dolgozott. Hivatását jel-
lemzően napközis csoportok vezetőjeként gyakorolta, komoly 
eredményeket felmutatva a pedagógia ezen területén.
Munkavégzésére nagy szorgalom és igyekezet volt jellemző. 
Szaktudását, módszertani kultúráját az évek folyamán számos 
tanfolyamon, továbbképzésen frissítette, fejlesztette. Tanári 
életútja során az önképzés és a másoktól való tanulás is az is-
meretbővítés jellemző eszköze volt, ugyanakkor ő maga is szí-
vesen osztotta meg tudását másokkal. A megszerzett ismerete-
ket kiválóan alkalmazta napi munkája során.
Foglalkozásain sokféle munkaszervezési módszert alkalma-
zott. A gyerekek sokat dolgoztak önállóan vagy csoportokban, 
a feladatok összeállításánál figyelembe vette egyéni képessé-
geiket, tudásszintjüket. Igyekezett mindenkit a megfelelő mó-
don fejleszteni, tehetségüket gondozni. Következetesen elvár-
ta a közösségi élet szabályainak a betartását. 
A problémákat kiválóan felismerte és megoldásukra töreke-
dett.
Jó szellemű közösségi ember. Aktív szerepet vállalt az isko-
la tanórán kívüli életének szervezésében. Különösen nagy el-
hivatottsággal tervezte és koordinálta az egészséges életmód-
dal kapcsolatos programokat, de a természet- és környezetvé-
delmet is a szívügyének tekintette.
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 2016-ban Tiszaújváros Köz-
neveléséért évi díj kitüntetéssel jutalmazta.
Tiszaújváros köznevelésében végzett közel négy évtizedes ki-
emelkedő, gyermekközpontú pedagógiai tevékenysége, elhi-
vatottsága, a pedagógus életpálya melletti példamutató elköte-
lezettsége elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” ki-
tüntetésben részesült.

MÉSZÁROSNÉ ZÓLYOMI GABRIELLA
 tanár

Diplomáját 1981-ben szerezte az egri Ho Si Minh Tanárképző 
Főiskolán. 1980-ban kezdett tanítani a tiszaszederkényi 1. szá-
mú Általános Iskolában, mint magyar-ének szakos tanár. Az ott 
eltöltött csaknem 33 év alatt a szakmai-módszertani felkészült-
ségen túl nagy jelentőséget kapott a különös vagy egyéni bánás-
módot igénylő tanulók esélyteremtő oktatása-nevelése.
2008-ban gyógypedagógusi képesítést szerzett az ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. 2011-től az Arany János Ál-
talános Iskola, majd a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola tanára lett.
Munkáját nagy szorgalommal és hozzáértéssel végezte. Az isko-
lai nevelés minden pedagógiai területén nagy tapasztalattal ren-
delkezik. A tanulók munkájával szemben mindig igényes volt és 
igyekezett önállóságra nevelni. A tehetséges tanulókat motiválta 
a magasabb célok elérésére. Osztályfőnökként a szociális érzé-
kenység, segítőkészség és a kövezetesség jellemezte.
Gyógypedagógusként a sajátos nevelési igényű tanulók eseté-
ben egyéni fejlesztést végzett. A magatartási, tanulási nehézség-
gel küzdő gyermekekhez való hozzáállása, az irányukban meg-
mutatkozó pedagógiai attitűdje példaként szolgál minden peda-
gógus számára.
A gyermekeken keresztül pozitív hatással volt a szülőkre is. 
Egész pályafutását a gyerekszeretet és a pedagógiai munka irán-
ti elhivatottság jellemezte. Aktívan tevékenykedett az intézmé-
nyi rendezvények, vetélkedők, ünnepek szervezésében is. 
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2020-ban „Tiszaújváros Közneve-
léséért” Életműdíjjal jutalmazta.

Tiszaújváros köznevelésében végzett négy évtizedes kiemelke-
dő szakmai munkája, a mentális és szociális problémákkal küz-
dő gyermekek felzárkóztatásában szerzett elévülhetetlen érde-
mei, emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgála-
táért Díj” kitüntetésben részesült.

NAGY JÁNOS
 karbantartó  és  tűzvédelmi megbízott

A Bükkvidéki Vendéglátó Vállalatnál állt alkalmazásban, ami-
kor 1983. augusztus 15-étől részmunkaidőben munkát vállalt a 
Városi Tanács Rendelőintézetében karbantartóként. 1984. május 
1-jétől a rendelőintézet dolgozója lett főfoglalkozású karbantar-
tóként. 
Munkáját mindig lelkiismeretesen végezte, állandó feladatai 
mellett további feladatokat vállalt munkaidején kívül, amellyel 
segítette a rendelőintézet tevékenységét. Munkavégzése elisme-
réseként 1995-ben munkatársi cím adományozásában részesült. 
1997-ben tűzvédelmi megbízotti képesítést szerzett, majd meg-
bízást kapott a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet tűzvédelmi 
feladatainak ellátására. Ezt a tevékenységet is nagy felelősség-
gel és szakértelemmel végezte.
Munkáját hivatásnak tekintette, vezetői, a rendelőintézetben 
dolgozó munkatársak mindig számíthattak gyors és szakszerű 
munkavégzésére. Kiemelkedő problémamegoldó készséggel, 
kimagaslóan szerteágazó szakmai gyakorlattal rendelkezett, me-
lyet jól kamatoztatott mindennapi munkájában. 
Kimagasló szakmai hozzáértésével nagymértékben segítette a 
rendelőintézet technikai berendezéseinek hatékony és zavarta-
lan működését, a műszaki feladatok gördülékeny megoldását. 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet működését segítő techni-
kai feladatok ellátásában végzett több mint három és fél évtize-
des kiemelkedő szakmai tevékenysége, szakmaszeretete és elhi-
vatottsága elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” ki-
tüntetésben részesült.

(folytatás a 7. oldalon)

Évtizedek Tiszaújváros szolgálatában
6. � Elismerés 2021. május 6.

Nyugállományba vonulása alkalmából újabb 10 személy részesült Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetésben. Az átadóünnepséget május 4-én tartották. 



OROSZNÉ KOLOSAI  ZSUZSANNA 
 tanító

Tanítói diplomáját 1980-ban szerezte Sárospatakon a Comenius 
Tanítóképző Főiskolán.
1983-ban kapott tanítói állást az akkori 4. sz. Általános Iskolá-
ban, a mai Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Isko-
lában, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 
Pályája elején a tanítás mellett gyermek és ifjúságvédelmi fel-
adatokat is ellátott. Aktívan részt vett az iskolában indított rajz 
és vizuális kultúra tagozat alapjainak lerakásában, mint rajz-nép-
művelő szakkollégiumot végzett tanító. Nagy hangsúlyt helye-
zett szakmai fejlődésére, melyhez hozzájárultak a tanfolyamok 
és a szakmai-módszertani továbbképzések. 
Kiemelten fontos feladatának tekintette a tehetségek felismeré-
sét és támogatását. Kiállítások állandó szervezője volt, ahol be-
mutathatta tanítványai munkáit. Megyei és országos rajzpályá-
zatokon diákjaival mindig kimagasló eredményeket ért el.
Osztályfőnökként igyekezett az osztályt közösséggé formálni. 
Mindent megtett, hogy megtalálja a megfelelő motiváló eszkö-
zöket a tanulók eredményes tanításához. Alapos, következetes 
nevelő-oktató tevékenységének köszönhetően tanítványai biz-
tos alapokkal, kötelességtudó hozzáállással léptek a felső ta-
gozatba.
Szakmai és emberi kapcsolataiban nyitott. A tanulókkal, a szü-
lőkkel és a kollégáival is mindig közvetlen, korrekt, jó viszonyt 
alakított ki. Munkatársai mindig számíthattak a segítségére.
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2008-ban „Tiszaújváros Közoktatá-
sáért Oklevél” évi díjjal, 2020-ban „Tiszaújváros Köznevelésé-
ért” Életműdíjjal jutalmazta.
Tiszaújváros közoktatásában végzett közel négy évtizedes lel-
kiismeretes és kimagasló szakmai munkája, a rajz és vizuális 
kultúra tagozat alapjainak lerakásában és fejlesztésében szerzett 
elévülhetetlen érdemei, szakmaszeretete és emberi helytállása 
elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatában Díj” kitüntetésben 
részesült. 

RÁCZ JÁNOS 
volt konyhavezető

Közalkalmazotti jogviszonya 1995-ben kezdődött a Vásárhe-
lyi Pál Általános Művelődési Központban, mint konyhaveze-
tő. 2006-ban áthelyezéssel került az Eötvös József Gimnázi-
um, Szakképző Iskola és Kollégium konyhájára szintén kony-
havezetőként. 2008-ban a Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ megalakulását követően is ebben a munkakörben te-
vékenykedett.
Alapfeladata volt a konyhák, tálalókonyhák zavartalan felada-
tellátásának megszervezése, a konyhán dolgozó munkatársak 
munkájának felügyelete és irányítása. 
Gondoskodott az étlapok elkészítéséről az egyes korosztályok 
tápanyagszükségletének megfelelően, a táplálkozástudomány 
elvárásainak megfelelő egészséges és korszerű, változatos étke-
zésről.

Tevékenysége kiterjedt a gimnázium konyhája mellett a Szede-
rinda Óvoda főzőkonyha, az Éltes Mátyás Iskola tálalókonyha, 
az „Esély” Napközi Otthon tálalókonyha, és a Tiszaszederké-
nyi Idősek Klubja tálalókonyha folyamatos és zavartalan mű-
ködtetésére is.
Munkáját mindenkor a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, 
pontosan, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és az 
intézmények érdekeit szem előtt tartva végezte. 
Munkájában következetes, rendszerető, határozott egyéniség. 
Magatartásával elősegítette az intézményi feladatok mindenna-
pi zavartalan és hatékony megoldását.
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2012-ben Tiszaújvárosért a Köz-
szolgáltatásban évi díj kitüntetéssel jutalmazta.
Tiszaújváros közétkeztetésében végzett két és fél évtizedes szín-
vonalas és lelkiismeretes munkája, példamutató szakmaszerete-
te, elhivatottsága és emberi helytállása elismeréseként „Tiszaúj-
város Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült. 

SIPOSNÉ JANTEK MÁRIA
 tanító

Sárospatakon a Comenius Tanítóképző Főiskolán végzett tanítói 
szakon 1982-ben. Ettől az évtől a 6. számú Általános Iskolában, 
majd 1987-től Tiszaszederkényben a Vásárhelyi Pál Általános 
Művelődési Központban gyakorolta hivatását. 2013-tól nyugdí-
jazásáig a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 
tantestületének volt a tagja.
Kedves, szerény, visszafogott, de hivatásában magabiztos, a 
gyermekközpontú nevelés iránt elkötelezett pedagógus. Min-
dig fontosnak érezte szakmai megújulását, a legfrissebb peda-
gógiai módszerek megismerését, amit a tanítási órákon hasz-
nosított.
Elhivatottsága, gyermektisztelő és szerető személyisége kitar-
tó következetességgel párosult. Nagy elhivatottsággal végezte a 
nehéz helyzetben élő gyermekek nevelését és oktatását. Nagy-
fokú empátiával segítette a szociális hátrányokkal küzdő tanuló-

kat. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók esetében egyéni diffe-
renciálást, fejlesztést végzett. 
Dolgozott osztályfőnökként, diákönkormányzatot segítő peda-
gógusként, szakszervezeti titkárként. Munkája során kiemelt fa-
ladatának érezte, hogy a gyerekek sokoldalú, harmonikus fejlő-
dését, a személyiségük minél sokrétűbb kibontakoztatását elő-
segítse. 
Pedagógusként a szociális érzékenység és segítőkészség jel-
lemezte. Jelentős többletfeladatot vállalt. Családi délutánokat, 
játszóházakat vezetett, szervezett. Intézményi rendezvények, 
ünnepek, nyári táborok szervezője volt. 
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2013-ban „Tiszaújváros Közneve-
léséért” évi díj kitüntetéssel jutalmazta.
Tiszaújváros köznevelésében végzett három és fél évtizedes ki-
emelkedő pedagógiai tevékenysége, elhivatottsága, a pedagógus 
életpálya melletti elkötelezettsége, a szociális  és tanulási nehéz-
ségekkel küzdő gyermekek segítése terén elért eredményei elis-
meréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben  ré-
szesült.

ZAVARKÓNÉ ÁRVAI VALÉRIA
 óvodapedagógus

Felsőfokú óvónői képesítését a Hajdúböszörményi Óvónőképző 
Intézetben szerezte 1979-ben. Még ebben az évben helyezkedett 
el az egykori 6. számú, ma Szivárvány óvodában, ahol nyugdíj-
ba vonulásáig dolgozott. 1996-ban óvodai menedzser szakosító 
szakvizsgát szerzett a Budapesti Tanítóképző Főiskolán.
Magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkező, a nevelő-
munkájában igényes, a kisgyermekek nevelésében elkötele-
zett, kiváló óvodapedagógus. A Szivárvány óvoda közösségé-
nek meghatározó személyisége volt. Közvetlen, kedves stílusa, 
kiváló szakmai felkészültsége alapján, pályafutása során több, 
fontos szakmai feladatot látott el.
Pályája kezdetén óvodai felügyelőként, majd szaktanácsadóként 
segítette az óvodapedagógusok szakmai fejlődését. A nevelőkö-
zösség és vezetői bizalmát élvezve, több éven keresztül látott 
el óvodavezető-helyettesi megbízatást is. E tevékenységében a 
közvetlenség, az együttműködésre törekvés és a jó kapcsolatte-
remtő képesség volt jellemző.
A pályára készülő óvodapedagógusok felkészülését mentorként 
segítette az óvónői diploma megszerzésében. 
Pedagógiai tapasztalatait kollégáival szívesen megosztotta. Az 
óvoda és család együttműködése terén példamutató tevékeny-
séget folytatott. 
Kiváló szakmai teljesítményét Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 2016-ban Tiszaújváros Köznevelé-
séért Életműdíj kitüntetéssel jutalmazta.
Tiszaújváros köznevelésében végzett több mint négy évtizedes 
kiemelkedő szakmai és vezetői munkája, elhivatottsága, gyer-
mekközpontú szakmai tevékenysége, példamutató emberi, pe-
dagógusi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” kitüntetésben részesült.

Újra látogathatók az idősotthonok
Múlt csütörtöktől azonnali hatállyal visszavonta a kormány 
a szakosított szociális intézményekben, idősotthonokban a 
látogatási tilalmat. Egy év után oldották fel a tilalmat. Aki-
nek van védettségi igazolványa, az bemehet idős hozzátarto-
zójához, sőt egy 18 évnél fiatalabb gyermeket is bevihet ma-
gával a találkozóra. A részletekről Poropatich Pétert, a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ vezetőjét kérdeztük, 
aki a bejelentés másnapján tartott tájékoztatót az intézmény 
lakóinak és dolgozóinak. 

- Április 29-én visszavonta az országos tisztifőorvos az idősek 
gondozó házában és az idősek otthonában az intézményelhagyá-
si tilalmat és az intézménylátogatási tilalmat, így az Ezüst- híd 
Gondozóházban is. Más szabályok vonatkoznak az oltottakra és 
a még be nem oltottakra. A tájékoztatót péntek délelőtt tartottuk 
a lakóknak. Az az igazság, hogy nekik megvan az örömük, ben-
nünk, szakemberekben azért vannak bizonyos félelmek és fenn-
tartások, de reméljük, hogy mindenféle gond és baj nélkül át 
fogjuk vészelni ezt az időszakot.
- Milyen szabályok léptek most érvénybe?
- Csütörtök délután jelent meg az országos tisztifőorvos határo-
zata, tehát péntektől már látogatható az intézmény. Azoknak a 
hozzátartozóknak, akiknek van oltási igazolványuk, azok tulaj-
donképpen a régi szabályok szerint jöhetnek, mint ahogy koráb-
ban is jöttek, de most csak kézfertőtlenítéssel léphetnek be az in-
tézménybe, illetve lábzsákkal. Nagyon fontos, hogy feloldottuk 
azokat a szabályokat is, amelyek a csomagküldésre és az élel-
miszerküldésre vonatkoztak, tehát most már lehet behozni, nem 
tesszük „karanténba” sem az élelmiszereket, sem a csomagokat 
a küldemény kézbesítése előtt. Azok a hozzátartozók, akik nem 
rendelkeznek oltási igazolvánnyal, csak elkülönítetten, külön 
helyiségben, személyes kontaktus nélkül látogathatják a hoz-
zátartozókat. Felhívom a figyelmet arra, és szépen kérek min-
denkit, hogy látogatás előtt regisztráljanak, ez azért fontos, mert 

csak egyetlen egy helyiség áll rendelkezésünkre, hogy látogatót 
tudjunk fogadni, illetve nekünk minden látogató után fertőtlení-
teni, szellőztetni kell, ezért az oltási igazolvánnyal nem rendel-
kezők csak előzetes regisztráció után jöhetnek az intézménybe.
- Hosszabb időre is elhagyhatják a lakók az otthont?
- Megszűnt az intézményelhagyási tilalom is a védettségi kár-
tyával rendelkezők számára, ezért a lakók mindenféle kötöttség 
nélkül kijárhatnak az intézményből. Amennyiben valaki nem 
rendelkezik igazolvánnyal, és 72 óránál hosszabb időre elhagy-
ja az otthont, csak negatív PCR teszt után térhet vissza az intéz-
ménybe.

Otthonlakók öröme

Gedrus Jánosné Ibolya, az Ezüsthíd Gondozóház lakója:  - Az a 
jó az egészben, hogy hála istennek nincs közöttünk beteg, be va-
gyunk oltva most már, és a látogatók is bejöhettek a hétvégén. 
Azért ez nagy öröm nekünk, mert mi, öregasszonyok nagyon 

várjuk a látogatókat, még az is nagy öröm nekünk, ha kint pihe-
nünk az épület előtt, és elmegy valaki mellettünk és integet ne-
künk, hát ha még be is jöhetnek hozzánk. Reméljük, hogy lassan 
vége lesz ennek az egész járványnak és még szabadabban mo-
zoghatunk, mindannyian nagyon örülünk. 

Soós Zoltánné, a Nikodésmus Református idősek otthona lakó-
ja: Most már nekünk is ki szabad jönni hál istennek. Nagyon 
rossz volt, több mint egy évig nem lehetett kijönni. Nekem  az 
egyik gyerekem messze lakik, Salgótarjánban, a másik Miskol-
con, ők sem jöhettek hozzám, de most már látogathatnak ben-
nünket szabadon, ráadásul ők is be vannak oltva, van védettségi 
igazolványuk. 96 éves vagyok, a Nikodémus otthon legidősebb 
lakója, nagyon sok volt ez az egy év bezártság, de, hogy péntek 
óta kimehetünk, ez a boldogság, mert én még el tudok menni az 
üzletbe egy-két dolgot bevásárolni is.

berta
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Gedrus Jánosné

Soós Zoltánné

A kitüntetéseket dr. Fülöp György polgármester és dr. Ju-
hos Szabolcs jegyző adta át. 



Ötvenöt év emberközelből - Üzemegészségügy
Idén ötvenöt éve, hogy településünket város-
sá nyilvánították. Egy cikksorozatban sze-
retném bemutatni városunk történetét em-
berközelből, olyan interjúkon, elbeszélése-
ken keresztül, amelyeket első kézből, azok-
tól hallhatunk, akik átélték, és emlékeznek 
ezekre az időkre. Dr. Ujj Emília Munkácson 
született, és az észtországi Tartuban végezte 
az orvosi egyetemet.

- Tiszaszederkény-Újvárosban a kezdetek-
ben még szétszórva, lakásokban voltak az or-
vosi rendelők. Aztán 1967-ben, a gimnázium-
mal szemben lévő kockaházban létrehoztak egy 
egészségházat.
- Én egy kicsit később, 1972-ben kerültem ide - 
meséli dr. Ujj Emília -, de még emlékszem erre 
az egészségközpontra. A mostani rendelőinté-
zetet 1976-ban adták át, ugyanakkor az erőmű-
ben, és kint Szederkényben is volt körzeti ren-
delő. Az erőműbe dr. Vilmányi Erzsébet, a fa-
luba pedig dr. Szentgyörgyi Dénes járt ki akko-
riban. Én üzemorvosként jöttem a TVK-hoz, és 
az első hat évet ott töltöttem.
- Doktornő, hol hallott először a TVK-ról, és 
miért döntött úgy, hogy ide költözik?
- Abban az időben működtek nemzetközi épí-

tőtáborok. Gödöllői diákok az Agrártudományi 
Egyetemről eljöttek nyári munkára Észtország-
ba, így ismerkedtem meg a férjemmel. Négy 
évig leveleztünk, és amikor elvégezte az egye-
temet Gödöllőn, Tiszapalkonyára került agro-
nómusnak.
- 1972-ben ifjú házasként nehéz volt itt a kez-
det?
- Az első évben Palkonyán laktunk egy vályog-
házban, a második évben pedig a TIFO kiutalt 
egy 30 négyzetméteres lakást, amit szolgála-
ti lakásként használhattunk, amíg a miénk fel-
épült a Lenin út 9-ben. Az történt, hogy bead-
tuk a lakásigénylést, de a kettőnk fizetése ép-
pen elérte azt a határt, ami miatt nem voltunk 

jogosultak tanácsi lakásra, csak szövetkezeti 
lakásra. Ez a magánlakást jelentette akkoriban, 
be kellett fizetni egy beugró összeget, és ha-
vonta, részletekben fizettük ki a lakást. Annyi 
segítséget kaptunk, hogy két gyermeket vállal-
tunk, így elengedtek 60.000 forintot az árából.
- 1972 és 1978 között üzemorvosként a TVK-
ban töltött hat évet. Hogy működött akkoriban 
az üzemegészségügy?
- Az üzemek dolgozói szét voltak osztva az 
orvosok között, hozzám karbantartók, fizi-
kai munkások kerültek. 1500 dolgozó tarto-
zott hozzám, és ugyanígy a többi üzemorvos-
hoz is. Hiánycikk volt az üzemorvos, gyakorla-
tilag két-három orvos helyett kellett teljes mun-
kát végezni, de ez nem okozott gondot, mert mi 
nyolc órát bent voltunk a rendelőben. A műsza-
kosok jöhettek bármikor, megengedték nekik, 
hogy otthagyják a munkát, és elszaladjanak a 
rendelőbe. Nem kellett előjegyzés, időpont, 
mert mi ott voltunk. A folyosón csak annyi időt 
kellett a betegnek tölteni, amíg az ápolónő ki-
nézett és szólt, hogy tessék bejönni. A TVK-s 
rendelőnek volt saját röntgene, műtője, tehát 
ott magas szintű szakorvosi munka zajlott. Vol-
tak műszerek, kezdve az EKG-tól a szemészeti, 
fülészeti vizsgálatokig, kisebb sebvarrásokat is 
megcsináltunk. Ugyanúgy táppénzeltünk, tehát 

ha egy vidéki dolgozó bejött reggel hatra bete-
gen, akkor megengedték, hogy felvegye a mun-
kát, de nyolckor már ott ült a váróban, amikor 
kezdődött a rendelés. Ez azt jelenti, hogy ez a 
falusi beteg eljutott orvoshoz, az megvizsgál-
ta, még laborba is küldte, mert az is volt, klini-
kai jellegű labor, ahol a vizsgálatokat elvégez-
ték, és felvették táppénzre. Mostanában egy há-
ziorvoshoz nem lehet így bejutni, oda is időre 
kell menni.
- Manapság sokan nem is mennek, csak betele-
fonálnak, hogy írják fel a szokásos gyógyszere-
ket még három hónapra a felhőbe.
- Az automatikusan felhőbe való gyógyszerkül-
déssel azért nem értek egyet, mert az nem biz-
tos, hogy most is ugyanazt a gyógyszert kell 
adni a betegnek, mint egy hónappal előtte. Az 
egyetemen úgy tanítják, hogy rá kell nézni a 
betegre, meg kell vizsgálni. Nálunk ez úgy zaj-
lott, hogy bejött a dolgozó, mert a személyes 
találkozás nagyon lényeges. Láttam rajta az el-
változásokat - sárga a bőre, sárga a szeme, hir-
telen lefogyott vagy meghízott, hideg a keze, 
kék a körme -, nem is kell megszólalnia a be-
tegnek, csak látni kell őt. A tartui egyetemen 
azt tanítottak nekem, hogy a beteg megvizs-
gálása és kikérdezése az már fél diagnózis. De 
nagyon nagy hangsúlyt fektettek a gyakorlati 
képzésre is. Nekem nem okozott gondot vénát 
szúrni, sebet varrni, fogat húzni. Fontosnak tar-
tották, hogy egy orvos önállóan ki tudjon men-
ni körzetbe, vagy akár egy hajóra, bárhová, ön-
álló munkát tudjon végezni. Ezt érzem nagy hi-
ányosságnak itt Magyarországon, mert amikor 
elkezdtem dolgozni, akkor egy kicsit úgy néz-
tek rám, mint egy kakukktojásra, hogy mit aka-
rok én, hogy ilyen önállóan ezt vagy azt csiná-
lom, mert ez nem volt jellemző itt. Viszont dr. 
Szentgyörgyi Dénesre azért emlékszem nagy 
szeretettel, mert ő bátorított engem is, és a kör-

nyezetemben dolgozó üzemorvosokat is. Ak-
kor a TVK-n hat üzemorvosi állás volt, de he-
lyettesítettünk az erőműben, sőt a városba is ki-
mentünk helyettesíteni a körzeti kollégákat.
- Hogy került át a TIFO-hoz 1978-ban?
- Néhány évvel előtte indult a TIFO-ban a 
kombinált üzem, akkor kezdték az olajfinomí-
tást. Ez első kategóriájú tűz- és robbanásveszé-
lyes üzem volt. Addig csak helyettes orvosok 
szaladtak be, és felírták a recepteket, de egy 
ilyen kategóriájú üzemnek állandó orvos kel-
lett. Felhívott dr. Márkus György városi főor-
vos, és azt mondta, mivel már megvolt a szak-
vizsgám, hogy engem szemelt ki erre a mun-
kára. Adott három nap gondolkodási időt, így 
kerültem át. Akkor ott még nem volt labor, de 
szerveztünk egy független képzett laboránssal, 
Vacsi Józsefnével, és utána mindenféle szűrő-
vizsgálatot végeztünk, ami a munkaalkalmas-
ságihoz tartozott. Csináltuk az időszakos vizs-
gálatokat, utána a rendelést, és onkológiai szű-
réseket is rendszeresen szerveztünk. Miskolc-
ról nőgyógyászokat hívtunk, és minden évben 
végeztünk onkológiai nőgyógyászati szűrést 
is. Még a TVK-n elkezdtük az egészségneve-
lés témáját, Szentgyörgyi főorvos kötelezte az 
üzemorvosokat, hogy rendszeresen járjunk ki 
az üzemekbe egészségügyi felvilágosító mun-
kát végezni. Én ezt a TIFO-n ugyanúgy foly-

tattam tovább. Aztán évente kétszer véradást is 
szerveztünk. A dohányzás elleni munkát is ön-
állóan kezdtem, akkor még erről semmi rende-
let nem volt. Meggyőztem a gyár vezetését ar-
ról, ha egy irodában dolgozik egy nem dohá-
nyos és egy dohányos, és a dohányos egész nap 
szívja a cigarettát, akkor ez jobban károsítja a 
nem dohányost, mintha az is szívná. Tehát a 
passzív dohányzás károsabb a szervezetre. Be-
vezették, hogy sem gyűléseken, sem munkahe-
lyeken nem engedélyezik a dohányzást. Persze 
most már a rendelet ezt megkönnyítette, de ak-
kor ez nagyon nehéz munka volt, mert a dohá-
nyosok részéről nagy tiltakozást váltott ki. De 
meggyőztem őket, úgyhogy szerintem ez nagy 
siker volt.
- Sok előadást tartott az alkohol ártalmairól is.
- Alkoholról is, de amikor a szipuzás elindult 
a városban, akkor felkértek minket orvosokat, 
hogy iskoláknak tartsunk erről előadást. Három 
vagy négy orvos vállalkozott erre, és ötödik 
osztályosoknak beszéltünk a szipózásról meg a 
dohányzásról. Ez kampányszerűen folyt, min-
den iskolában. Ami még érdekes, egy egész-
ségnevelési konferencián hallottam azt, hogy 
óvodás korban lehetne arra nevelni a gyere-
keket, hogy segítsenek a másik emberen. Így 
a város összes óvodájában felmérést készítet-
tünk az óvónők segítségével olyan kérdésben, 
hogy mit jelent a segíteni akarás. És bizony az 
jött ki, hogy az óvodások azt mondták legtöbb 
esetben, azért kell segíteni, mert ha mi nem se-
gítünk, rajtunk sem segítenek. Ez egy olyan fel-
mérés volt, hogy lehetne elsősegélynyújtást ta-
nítani óvodában a gyerekeknek, de a kormány 
a mai napig nem látta azt be, hogy ezt a neve-
lést már óvodás korban el kellene kezdeni, az-
tán az iskolában folytatni lehetne az újraélesz-
tés tanításával. Tehát az egészségnevelés, mint 
tantárgy, nem létezik.
- Tizenöt éve Gödöllőn lakik, hogy kapcsolódik 
még Tiszaújvároshoz?
- Ott van az „öröklakásunk” a templom alag-
sorában. Úgy alakult, hogy Gödöllőre kerül-
tünk, de szó sincs arról, hogy ne Tiszaújváros-
ba menjünk vissza. Nagyon szeretem a várost, 
nagyon sok betegem van már lent az altemp-
lomban is, akik a betegeim voltak. Majd szépen 
kávézunk, rendezünk éjszakai bulikat. Most is 
nagyon sok ismerőssel tartom a kapcsolatot, és 
amikor visszamegyek nyaranta, akkor ellátoga-
tok hozzájuk.
- Nyugdíjba vonulásakor, 2006 márciusában a 
Tiszaújvárosi Krónikában azt mondta: utazni 
szeretnék, régi ismerőseimet felkeresni Észtor-
szágban, olvasni, jókat főzni és pihenni.
- Ezt csinálom most is, nagyon sok helyre utaz-
tunk a férjemmel. Azóta Észtországban is vol-
tam, és most megint készülünk a járvány vé-
gén, mert a mai napig tartom az észt barátaim-
mal a kapcsolatot. Nagyon szép ország, jó or-
szág, és összetartó. Úgyhogy megint készü-
lünk, csak legyen vége a járványnak.
- Mit gondol, mikor fog újra beindulni itt az 
élet?
- Azt hiszem, hogy idén nyáron még nem. Majd 
jövőre. Ez a nyarunk ki van lőve, mert még na-
gyon alacsony az átoltottság.

Surányi P. Balázs
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Ujj Emília doktornő és Zelei János szakápo-
ló infúziót kötnek be. 

Farkas Kálmán, a TIFO akkori vezérigazga-
tója emléklapot ad át Ujj Emília doktornő-
nek. 

Balról jobbra: Tóth István és Gulyás István gázmentők, Zelei János szakápoló, dr. Ujj Emí-
lia, Bocsi Józsefné.

A TIFO üzemegészségügyis dolgozói. 

“A műszakosok jöhettek bármikor, 
megengedték nekik, hogy otthagy-
ják a munkát, és elszaladjanak a ren-
delőbe. Nem kellett előjegyzés, idő-
pont, mert mi ott voltunk.”



Régen dédelgetett álom valósult meg.
Egy pályázat keretében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásá-
ból készült el a Derkovits Művelődési Központról szóló nívós 
kivitelezésű, képes-szöveges, kétnyelvű (angol-magyar) kiad-
vány, melynek célja az intézmény népszerűsítése, az intézmény-
ről alkotott kép erősítése, színesítése partnereink, látogatóink 
körében, illetve szakmai konferenciákon, fórumokon.
A fotókon keresztül bepillanthatnak a rendezvények sokaságá-
ba, képet kaphatnak ünnepeinkről, színházi előadásokról, gyer-
mekprogramokról, művészeti csoportokról, ismeretterjesztés-
ről, hagyományőrzésről, partnerkapcsolatokról, az intézmény-
ben folyó sokrétű és szerteágazó tevékenységről, és nem utolsó 
sorban Tiszaújváros színvonalas kulturális életéről. 
A kiadvány korlátozott számban elérhető a Derkovits Művelő-
dési Központ aulájában, illetve elektronikus formában megte-
kinthető az intézmény honlapján, Facebook-oldalán.
Fogadják szeretettel és lapozgassák olyan lelkesedéssel, mint 
amilyen lelkesedéssel készült!

  Derkovits Művelődési Központ

A Tisza TV műsora 
Május 6., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése
HétHatár: Tiszaújváros Szolgálatáért Díj - Járványügy - Ki-

nyitottak az idősotthonok - Oltási kártyával nyithatunk - 
Érettségi - Online ballagás - Okos város - Fűtéskorszerűsítés 

- Kosárlabda 
Hétről-Hétre: Majális most és anno - KEF konferencia: pre-

venció a járvány idején - Filmforgatás Tiszaújvárosban - 
Sárkányhajózás - Labdarúgás 

 Fogadóóra dr. Fülöp György polgármesterrel
Május 10., hétfő

18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK- Agrofeed SZE Győr bajno-
ki  kosárlabda mérkőzés és a 
Tiszaújváros - Putnok bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetíté-

se felvételről 
Május 12., szerda

18:00 HétHatár: Iskolába megyünk - Érettségizünk - Shinop-
farm szállítmány érkezett - Távhőrekonstrukció - Interaktív 

játszótér - Szúnyog ellen - Labdarúgás  
18:15 Hétről-Hétre:  Kikötőnyitány - Retro: Leninvárosban 
voltam óvónő - Indul a szezon, utazzunk, de hova? - Kosár-

labda - Lányfoci
Május 13., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

Lakást keresnek filmforgatáshoz
Hamarosan ismét filmet forgatnak Ti-
szaújvárosban. Rendezője városunk 
szülötte, Dudás Balázs, aki a filmelmé-
leti tanulmányai után 2016-ban vég-
zett a Színház és Filmművészeti Egye-
tem filmrendező mesterszakán. Welco-
me című diplomafilmjével 22 fesztivál-
ról 9 díjat hozott el, és a filmkritikusok 
az év legjobb kisjátékfilmjének válasz-
tották. 2019-ben forgatta a Két Csík 
című kisfilmet, amivel szintén számos 
díjat nyert.

- Tizennégy éves koromig Tiszaújváros-
ban éltem, ott nőttem fel - meséli Balázs. 
- A Kazinczyba jártam általános iskolába, 
majd Miskolcra az Avasi Gimnáziumba. 
Tiszaújváros volt a közegem, ott voltak 
a barátaim, minden meghatározó embe-
ri kapcsolatom, ami aztán elkezdett ke-
veredni Miskolccal a gimnáziumi évek 
alatt. Hol a városban voltam, hol Miskol-
con, ingáztam a kettő között. Nem azért 
mentem Miskolcra, mert meguntam a vá-
rost, hanem egy erős gimnáziumba akar-
tam kerülni, és mint minden tinédzser, a 
szüleimtől is szerettem volna függetle-
nedni.
- Itt töltötted a tizenéves korodat, hogy 
láttad ezt a várost? Nem érezted úgy, 
hogy túl kicsi egy tizenéves számára?
- Nem éreztem kicsinek. Azt ugyan érez-
tem, hogy limitáltak a lehetőségek, de ezt 
nem éltem meg rosszul. A társaságomban 
volt olyan, aki azt mondta, hogy kicsi ez 
a város, meg unalmas, de én tizennégy 
évesen előbb eljöttem, minthogy ezt a 
saját bőrömön tapasztaltam volna. Nem 
voltak olyan nagy intézményesített szó-
rakozási lehetőségek - volt kocsma, meg 
néha sulidiszkó -, de mindig mentünk va-
lahova a haverokkal, lógtunk valahol. Bi-
cikliztünk, lementünk a tóhoz, nem érez-
tem azt, hogy unatkozom. Nagyon so-
kat voltam az utcán, évekig gördeszkáz-
tam, mindig csináltunk valamit, feltalál-
tuk magunkat a városban. Jól elvoltam a 
baráti társaságomban, úgy emlékszem, 
mindig izgalmasan, eseménydúsan tel-
tek a napok.
- Még most is sok barátod, ismerősöd van 
Tiszaújvárosban?
- Egyre kevesebben maradtak a város-
ban. Sokan elkerültek Pestre, vagy ki-
mentek külföldre, szétszóródtak. Azt ta-
pasztalom, most már így harminc évesen, 
hogy akik otthon maradtak, a legtöbbjük-
nek családjuk, gyerekük van. Néha ha-
zamegyek, meglátogatom őket, de már 
mindenki felnőtt.
- Gondolkodtál azon, hogy visszaköltözz?
- Gyakran járok haza. A film története 
is úgy indult, hogy otthon voltam, és el-
kezdtünk sztorizgatni a haverokkal. Elő-
jöttek az emlékek, és kitaláltam, hogy 

felveszem ezeket a történeteket dikta-
fonnal. Amikor az SZFE-n diplomáz-
tam, volt egy filmötletem, diplomamun-
kának szerettem volna megcsinálni, de 
akkor nem volt rá lehetőség. Ezt az ötle-
tet gyúrtam össze a felvett történetekkel. 
Az van most, hogy itt vagyok Pesten, a 
munkám és sok minden ide köt, nem tu-
dok már annyit szabadon mozogni mos-
tanában, de ha a filmen dolgozom, akkor 
mindig lejárok Tiszaújvárosba. Ez azért 
is jó, mert ilyenkor visszajönnek az em-
lékek, és ez is inspirál.
- Mit mondhatunk el a film sztorivonalá-
ról anélkül, hogy spoilereznénk?
- Amikor elkezdett felnőni a baráti tár-
saságom, azon gondolkodtam, hogy itt 
vagyok én, akkor még huszonvalahány 
évesen, a barátaimnak pedig már gyere-
ke van, és a helyi gyárakban dolgoznak. 
Az történt, hogy jött a gyerek, meg kel-
lett komolyodniuk, elmenni dolgozni, és 
fel kellett nőniük. Nem sokon múlt, hogy 
nem ebbe a helyzetbe kerültem én is, és 
elgondolkodtam azon, hogy mi történt 
volna velem, ha maradok. Emlékszem, 
hogy mindenkinek nagy, világmegváltó 
tervei voltak, hogy majd külföldre men-
nek, karriert csinálnak, és senkinek sem 
volt olyan álma, hogy elmegy a gyárba 
dolgozni, és ottragad a városban. A film 
sztorija azzal kezdődik, hogy a fiatal fő-
hős nem hajlandó elfogadni azt, amit a 
felnőtt lét kínál számára, és elvár tőle - 
ezért lázadni kezd, egyre meredekebb 
és törvénytelenebb helyzetekbe sodor-
va magát. A szereplőkön keresztül olyan 
felszabadult, merész, az ostoba társadal-
mi szabályokat felrúgó kalandokat sze-
retnék bemutatni, amikre titkon a saját 
életében is mindenki vágyik.
- Mikor lesz a forgatás?
- Napra pontosan még nem tudjuk, június 
második felében.
- A helyszínek megvannak már? A város 
melyik részein fogtok forgatni?
- A helyszíneket most térképezzük fel, ke-
ressük. Az utcaképekkel nagyjából tisztá-
ban vagyok, ami most nagyon fontos len-
ne, hogy megtaláljuk azt a lakást, ahol 
a főszereplő lakik. Úgy kell elképzelni 
a helyzetet, hogy a fiú az apjával él, hu-
szonéves, és ebben a lakásban, miután 
az anyja kiskorában lelépett, az apja nem 
újított fel semmit, nem nyúlt semmihez. 
Tehát azok a dolgok, berendezések van-
nak a lakásban, amit az anyja és az apja fi-
atal korukban össze tudtak szedni, a ’90-
es évek legelején, és ott megállt az idő. 
Azok a bútorok, az a tapéta, szőnyeg van 
azóta. Egy ilyen lakást szeretnénk találni 
a filmhez. Ebben nagyon várjuk a lakos-
ság segítségét, ha valakinek van ilyen la-
kása, vagy tud ilyen lakásról, szóljon ne-
künk a 70-569-8719 telefonszámon, vagy 
a begyulladva@gmail.com e-mail címen. 

Nagyon nehéz ilyet találni, mert a kiadó 
ingatlanok között nincs ilyen, aki kiadja, 
az előtte felújítja. Első körben egy ilyen 
lakásban szeretnénk forgatni egy-két na-
pot, tehát nem hosszú időre kellene. Azt 
gondolom, a többit hamarabb meg fogjuk 
találni. Kaptunk sok ötletet, tippet. Most 
is megyünk a héten, hogy ezeknek egy ré-
szét felderítsük, megnézzük őket. Az el-
következő hetekben-hónapokban egyre 
többet leszünk a városban, helyszínelünk, 
próbálunk, fotózunk, úgyhogy június kö-
zepéig valószínűleg egyre többet és egyre 
többször leszünk otthon.
- Szükség lesz tiszaújvárosi statisztákra 
is?
- Biztosan lesz, igen, ezzel kapcsolatban 
is fogunk felhívást közzétenni. Lesz há-
zibuli jelenetünk, amihez fiatalokat pró-
bálunk toborozni, de lesz olyan jelenet is, 
ami áruházban játszódik, ahhoz is kere-
sünk majd statisztákat.

Surányi P. Balázs

Huszár Andor 
emlékkiállítás

Huszár Andor emlékkiállítás nyílt a Hamvas Béla Városi Könyv-
tárban. A tárlókban fényképek, oklevelek emlékeztetnek az egy-
kori vállalatvezető életére, munkásságára. Huszár Andor 1965 
és 1988 között állt a Tiszai Vegyi Kombinát élén. Ebben az idő-
szakban épült fel az olefingyár után két polietilén gyár és két po-
lipropilén gyár is. A könyvtár eredetileg novemberre tervezte a 
tárlat megnyitását, de a vírushelyzet miatt most tudták megszer-
vezni. A kiállítás május 18-ig látogatható.  
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Dudás Balázs

A film szereplői: Vargha Norbert, Oláh József, Vilmányi Benett, K. Kovács Tamás és Farkas Marcell.

„ A sztori azzal kezdődik, hogy 
a fiatal főhős nem hajlandó elfo-
gadni azt, amit a felnőtt lét kínál 
számára, és elvár tőle - ezért lá-
zadni kezd, egyre meredekebb és 
törvénytelenebb helyzetekbe so-
dorva magát.”



A Hold hatása földi létünkre
A Hold a Nap után a legismertebb égitest. Az, hogy a Nap 
meghatározó jelentőséggel bír a földi életre, gondolom min-
denki számára egyértelmű. Azonban távolról sem vagyok 
biztos abban, hogy ez a Holddal kapcsolatban is köztudott. 
Néhány érdekes tény bemutatásával erről szeretném a Kró-
nika olvasóit meggyőzni. 

A Hold már csak azért is érdekes égitest, mert közelségénél fog-
va lenyűgözően szép látványt nyújt a távcsöves megfigyelés so-
rán. Amatőr csillagászati múltam legszebb pillanatai kötődnek a 
csodálat és elragadtatás azon megnyilvánulásaihoz, amit a Hold 
első látása kiváltott a távcsöves bemutatások során. 

Theia és árapály
A Hold keletkezésével kapcsolatban számos elmélet született, de 
ezek egyike sem adott kielégítő választ a Föld - Hold rendszer 
működésére. A néhány évtizede megalkotott, és mára általánosan 
elfogadott elmélet szerint a Holdat egy gigantikus kozmikus ütkö-
zés hozta létre. A bolygók kialakulása után nem sokkal, egy nagy-
jából Mars méretű másik ősi bolygó a Földdel történő ütközése 
nyomán keletkezett. Ennek során nagy mennyiségű anyag dobó-
dott ki a Föld köpenyéből, ami egy törmelékkorongot képezve pá-
lyára állt az új Föld körül. Ez magyarázza, hogy a Hold átlagsű-
rűsége sokkal kisebb mint a Földé. Az ütköző bolygót elnevezték 
Theiának. Egyes elképzelések szerint a Földéhez nagyon hasonló 
pályán alakulhatott ki. Lassan a Föld felé mozoghatott, majd érin-
tőlegesen, kis relatív sebességgel ütközhettek. A korong anyaga 
az ütközések miatt hamarosan egy égitestté állt össze, kialakult a 
Hold. Ekkor még kb. 20-szor közelebb volt a Földhöz, mint most.
A legközvetlenebb hatás, amit a Hold a Földre kifejt, az árapály 
jelenség. Ez részben a Hold gravitációs vonzása, részben a Hold 
és a Föld egymás körüli keringése miatt jön létre. Ekkor a Hold a 
Föld felé eső, és átellenes oldalán egy dagálypúpot hoz létre, me-
lyek alá a szárazföldi  részek naponta kétszer aláfordulnak. Ezt a 
tengerparti népek jelentős vízszintingadozásként élik meg. A ko-
rai időszakban a Hold közelsége miatt több ezerszer magasabb 
dagálypúpok keletkeztek, tehát a tenger óriási területeket árasz-
tott el, majd vonult vissza, magával sodorva a szárazföldön kiol-
dott sókat. Így keletkezett az az „ősleves”, melyben az élet kezde-
ti csirái kialakultak és fejlődtek. A fentiek mellett az is elképzel-
hető, hogy az élővilág nem „kényszerült” volna a szárazföldre, ha 
a parti zónákban az árapály időnként „szárazra nem vetette volna” 
az élőlényeket, amelyek fokozatosan alkalmazkodni tudtak az új 
környezethez, és idővel benépesítették a szárazföldet. 

A Hold, mint testőr
 A dagálypúp súrlódása a Föld forgását, és a Hold keringési idejét 
is lassítja, ennek következtében a nappal hossza 6 óráról 24 órá-
ra növekedett, a Hold pedig eltávolodott, és kialakult a kötött ke-
ringése. Ez azt jelenti, hogy a Föld körüli keringése során min-
dig ugyanazt az „arcát” fordítja felénk. Az űrkutatás lehetővé tet-

te, hogy a túlsó oldalt is megpillantsuk. Látható, hogy a túloldal 
sokkal inkább kráterekkel tarkított, mint az innenső, tehát a Hold, 
mint egy védőpajzs, rengeteg aszteroidát felfogott, melyek a földi 
életben komoly károkat okozhattak volna. Jó példa erre a 65 mil-
lió évvel ezelőtti aszteroida becsapódása, mely a dinoszauruszok 
teljes kipusztulását okozta. A Föld stabil évszakváltozásainak, és 
állandó klímájának fő letéteményese a stabil tengelyferdeség. Ha 
a Hold nem létezne, a földtengely hajlása kaotikusan változna; 
0o-tól 85o-ig bármilyen értéket felvehetne, ami a földi éghajlatra 
igen súlyos következményekkel járna. A nagy tömegű Hold stabi-
lizálja a Föld forgástengelyét, és fenntartja a jelenlegi 23,5 fokos 
ferdeségét. Az instabilitásra jó példa a Mars. Külső bolygószom-
szédunk körül nincs nagy tömegű kísérő, ennek hiányában (a mo-
dellszámítások alapján) időnként 40 fokot vagy még nagyobb ér-
téket is felvehet a tengelyferdesége. A földi tengelyferdeség nö-
velésével nőne a különbség az egyes évszakok között. Nagyobb 
területeken lehetne hosszú nyári nappal, illetve hosszú téli éjsza-
ka, jelentős hőmérsékletkülönbségekkel. A sarkvidéki jégtakaró 
nagysága, kiterjedése is élénken váltakozna, és talán a légköri víz-
pára- és a felhőképződés, csapadékhullás jellemzőit is befolyásol-
ná a Hold hiánya. Gyakoribban lehetnének a jégkorszakok, ame-
lyek alkalmanként a Föld nagyobb részére kiterjednének (úgyne-
vezett globális hólabda állapotok). Ez a hektikus klímaváltozás a 
fejlett élet lehetőségét is kizárná, és az emberiség biztosan nem 
jött volna létre. A Mars esetében is csak primitív egyszerű lények 
maradványainak megtalálásában reménykedhetünk, de már ez is 
igazolhatná, hogy az élet nem a Föld privilégiuma.

Élővilág és nőiesség
A Holdnak, mint állandóan változó fényforrásnak komoly befolyá-
sa van az élővilágra, hiszen ősidők óta segíti az emberek és az ál-
latok éjszakai tájékozódását, és szaporodását. Rovarok esetében 
jó példa, hogy a tavakban és folyókban tenyésző több kérész- és 
szúnyogfaj egyedei is a holdjáráshoz kötötten fejlődnek és rajza-
nak. Más rokon fajoknál is megfigyelhető, hogy rajzási időpont-
juk egybeesik, nyilván azért, mert így - a nagyon sokból - több ál-
latnak lehet esélye az életben maradásra. A víziállatok között is so-
kan vannak olyanok - elsősorban a külső megtermékenyítésű szer-

vezetek - amelyek szaporodása összefügg a Hold fényváltozásai-
val. Ha ugyanis egyszerre rakják le petéiket, kisebb az esélye, hogy 
a ragadozók mindet felfalják, érdemes tehát valamely objektív idő-
mérőhöz, pl. a holdjáráshoz igazodniuk. A madarak életét is befo-
lyásolja a Hold fényváltozása. Jellemző példa egy éjszakai madár, 
a lappantyú, amely alkonyatkor indul ennivalót keresni. Indulását 
a Hold járásához igazítja: amikor közeledik a holdtölte, és egyre 
hosszabb ideig van világos, ő is egyre később kezd az élelemgyűj-
téshez. Szaporodási szokásai is a holdritmushoz kötöttek: a tojó 
mindig az utolsó negyed idején rak tojást. A fiókák kb. 18 nap alatt 
kelnek ki, néhány nappal a következő holdtölte előtt, így a szülők 
az erősebb holdvilág mellett több táplálékot gyűjthetnek nekik. A 
vándormadarak éjszakai vonulásuk esetén szintén a Holdhoz iga-
zodnak.
Ősi ezoterikus és bölcseleti tanok szerint a Hold a nőiesség alap-
princípiuma. Ez a Hold szelíd fénye, és változékonysága mellett 
nyilván onnan ered, hogy a holdhónap hossza nagyon jó egyezést 
mutat a női ciklus hosszával. Tudományosan ezt a hatást nem si-
került bizonyítani. Egyrészt a nők menstruációs ideje erős szórást 
mutat, és nem azonos időben következik be, ami a Hold behatá-
sánál elvárható lenne. Az azonban lehetséges, hogy az évezredek 
során a Holdhoz igazodó ritmikus életvitel evolúciósan igazította 
össze a két ciklust. És felmerül a kérdés, egyáltalán hogyan, mi-
lyen úton avatkozhat be Holdunk a nők szervezetébe? A fényével? 
Elektromágneses sugárzással? Vagy valamilyen más, ma még szá-
munkra ismeretlen módon? Amíg ezekre nem kapunk egyértelmű 
választ, legalább szabadon álmodozhatunk minden holdfényes éj-
szakán emberek és égitestek megkapóan különös viszonyairól.

Gyönyörű kincsesbánya
Végül egy remélhetőleg a nem túl távoli jövőbeli alkalmazásról, 
az emberiség tiszta és korlátlan energia ellátásának lehetőségéről 
szeretnék említést tenni. Az árapály erőművek már számos magas 
vízjárású tengerparton szolgáltatnak jelentős energiát. Ma már azt 
is tudjuk, hogy a korlátlan, és tiszta energiát a fúziós erőművek 
fogják biztosítani. A hidrogén fúziója táplálja a Napot, melynek 
során hélium keletkezik. Ilyen fúziót a Földön is elő tudunk állí-
tani, de sajnos csak borzalmas pusztitást előidéző hidrogénbomba 
formájában. A legnagyobb energiájú fúzió deutérium és hélium-3 
izotóp egyesítése révén jöhet létre. Deutérium a tengerek vizében 
gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, azonban a hélium-3 
nagyon ritka, nagyobb mennyiség csak a földkéreg alatt több tíz 
kilométer mélységben található, vagyis számunkra hozzáférhetet-
len. Azonban van egy másik forrás is! A Naprendszerben a leg-
több hélium-3 a Napból származik, és a napszél részeként árad 
a bolygók felé. A Földet leárnyékolja az erős mágneses mezeje, 
de a Hold porába akadálytalanul csapódhatnak be és gyűlhetnek 
fel a hélium-3 atomok. Ezt a feltételezést a lehozott holdkőzetek 
vizsgálata alátámasztotta. Kiszámították, hogy a Föld teljes ener-
giaigényét évi 100 tonna hélium-3 izotóp felhasználásával ki le-
hetne elégíteni. Ezzel a reakcióval semmiféle káros sugárzás, ká-
ros melléktermék nem keletkezik, a képződő hélium fontos ipari 
nyersanyagként felhasználható. A holdport 800 Celsius fokra he-
vítve kiszabadulnak a gyenge kötésben lévő hélium-3 atomok, te-
hát viszonylag könnyen hozzáférhetőek. Cseppfolyósítást köve-
tően már a ma létező teherűrhajók segítségével is vissza tudnánk 
hozni ezt e mennyiséget néhány fordulóval.
Végül Eötvös József idevágó szép gondolatát idézem: „A Hold 
csak gyenge visszatündöklése a Napnak, és mégis sokszor 
emennél inkább gyönyörködtet.”

Szutor István 
csillagászati klubvezető
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A holdképződés fázisai.

A Hold innenső és túloldala.

Holdi tájkép távcsővel. Az ősföld ütközése a Theiával. Árapály erőmű.



Kapitális őzbak

A Tiszaújvárosi Vadásztársaság területén hatalmas őzbakot ej-
tettek el április 18-án - adta hírül a Nimród Vadászújság. A bel-
földi vendégvadász egy rövid délutáni cserkelés alkalmával ej-
tette el a kapitális vadat, Csató Gábor vadászmester kíséretében. 
A pontos lövést követően az őz tűzben rogyott. A helyi szakem-
berek a kiemelkedő paraméterekkel rendelkező őzbak korát 8 
évesre becsülik. A hivatalos bírálaton a trófea 24 órás tömege 
665 gramm és 156,08 pont lett.

„Gyakran beszélünk arról, hogy meg kell menteni a bolygónkat, 
de a helyzet az, hogy mindezt a magunk megmentése érdeké-
ben kell véghez vinnünk. A természet - velünk vagy nélkülünk - 
megújult erővel él majd tovább.” /David Attenborough/
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában április 22-
én a FÖLD NAPJA alkalmából az alsó tagozatos diákok zöld és 
kék ruhába öltözve, flashmobbal hívták fel a figyelmet, hogy a 
bolygónkat védeni, óvni kell. Fontos hangsúlyozni, hogy már 
ilyen kicsi emberként is sokat tehetünk a megmentéséért, meg-
újulásáért. Az interaktív táblán érdekes, izgalmas, szelektív hul-
ladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatot oldottak meg a gyerekek, 
előzetes feladatként pedig plakátot készítettek. Az iskola udva-
rán a sziklakerti növényeket gondozták, az elhalt részeket met-
szőolló segítségével levágták, megkapálták, megtisztították 
a gaztól a virágzó növényeket, végül gondosan meglocsolták, 
hogy új életre kelljenek a törődés által. Hisszük, hogy az embe-
rekhez hasonlóan a növényeink is meghálálják a gondoskodást

*

Iskolai Föld napja 
és nyelvelők

„Magyar csak addig lehetsz, amíg nyelvedet őrzöd”
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola már 5. alka-
lommal rendezte meg Református nyelvelők elnevezésű iskolai 
és regionális - részben online - versenyét, versmondás és anya-
nyelvi ismeretek kategóriában. A cél a magyar nyelv ápolása, 
őrzése, a nyelv iránti tisztelet kialakítása és elmélyítése. Nem 
véletlen, hogy ezt a versengést április 11-ére, a költészet napjá-
ra tervezzük. A digitális tanrend miatt a tantermi oktatásra visz-
szatérve április 19-én vált lehetővé az iskolai forduló megren-
dezése. A verseket videó formátumban, a nyelvi ismereteket pa-
pír alapon kértük a versenyző tanulóktól. Az előző évekhez ha-
sonlóan a regionális fordulóban iskolánk  diákjaink nem vesz-
nek részt, részükre helyi versenyként szervezzük ezt a megmé-
rettetést.
Az iskolai forduló eredményei: Versmondás: I. helyezett: Tirpák 
Bence 4. a felkészítő: Gál Csabáné, II. helyezettek: Ladányi Jáz-
min 4. b és Stumpf Fruzsina Júlia 4.b felkészítő: Boros Gáborné, 
III. helyezettek: Hegedüs Emília 3.a és Ruha Ádám 3. b felké-
szítő: Puhl Zsoltné Markovics Tünde és Csermely-Kiss Emőke. 
Anyanyelvi ismeretek: 3. évfolyam: I. helyezett: Kádár Elise 3. 
a, II. helyezett: Tatár Norbert 3.a, III. helyezett: Lengyel Leven-
te László 3.a, mindhárom tanuló felkészítője: Puhl Zsoltné Mar-
kovics Tünde 4. évfolyam: I. helyezett: Szánóczki Nóra 4. b fel-
készítő: Boros Gáborné, II. helyezett: Hegyi Kinga 4. a, III. he-
lyezett: Bartók Emma 4. a felkészítőjük: Gál Csabáné
A regionális fordulót április 29-én rendeztük meg. Négy álta-
lános iskola majd’ húsz diákja szavalt, nyelvészkedett egy idő-
ben. A veszélyhelyzet miatti változtatások nem szegték a diákok 
kedvét, a hagyományos papíralapú feladatok elkészítése mellett 
öröm volt hallani a szép magyar nyelven verset szavaló a tanu-
lókat. Gratulálunk mindenkinek!

Makkainé Chmara Marianna, igazgató

Nyílnak a határok, várják a turistákat 
Az idegenforgalom és a vendéglátás, ez 
a két szektor várta a legjobban a nyi-
tást, az újraindulást. Óvatosan és foko-
zatosan nyílnak meg a határok is a tu-
ristaforgalom előtt, sokan már lefoglal-
ták nyári vakációjukat.  A legkedvel-
tebb úticélnak most (is) Görögország 
tűnik, a részletekről Termes Nórát, az 
IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati- és 
marketingigazgatóját kérdeztük.   

- A célországok lassan, de sorra nyitnak a 
turistaforgalom előtt. Tervezik már a nya-
rat a magyarok, van már érdeklődés? 
- Tömegekről nem beszélhetünk, akik 
utaznának, de az érdeklődés annál inten-
zívebb. A nyári időszakban már nagyon 
sokan terveznek nyaralást, üdülést, most 
még egyéni utazási igényeket elégítünk ki 
menetrendszerinti, illetve fapados járat-
tal, charter járatokat pedig június máso-
dik felében tervezünk indítani. Valójában 
onnantól gondoljuk azt, hogy be fog in-
dulni a szezon.  A járvány idején gyakor-
latilag teljes lezárás volt, csak egyéni uta-
kat tudtunk szervezni, de az is elenyésző 
létszámban érintette az utazóközönséget, 
szervezett utakat utoljára tavaly augusz-
tusban bonyolítottunk.
- Görögország, Ausztria, Horvátország, 
csak néhány a sok közül, ahol már má-
jusban fogadják a turistákat. Vakcinaiga-
zolvány, negatív teszt, nyugati oltóanyag 
és még sorolhatnám… Mik a belépés fel-
tételei?
- Ez a szabályozás nagyon nehéz és na-
gyon bonyolult, úgyhogy én ebbe nem 
mennék bele, mert nem hogy napról-nap-
ra, de gyakran óráról-órára változik a 
helyzet, természetesen foglaláskor szak-
képzett kollégáink az épp aznap érvényes 
hazai és külföldi szabályozásról mindent 
tudni fognak. Egyelőre néhány egzoti-
kus országról tudnék beszámolni, ahova 
a téli időszakban is lehetett és most is le-
het utazni. Európa mostanában nyit, te-
hát minden nap hallunk egy-egy ország-
ról, hogy milyen feltételekkel lehet utaz-
ni, de azért nem sorolnék fel országokat, 
hiszen tényleg ez óráról-órára változik. 
Nagyon bízunk benne, hogy májusban ez 
teljesen kikristályosodik, akár az Európai 
Unióba történő ki-beutazás, akár a távo-
labbi desztinációkba.
- Vajon lesz, vagy van olyan ország aho-
vá védettségi igazolvány nélkül is belép-
hetünk?
- Nem szeretnék ezzel kapcsolatban olyan 
információkat mondani, aminek tulajdon-
képpen mi sem vagyunk birtokában. Mi 
úgy gondoljuk, hogy a legtöbb ország-
ban vagy a védettségi igazolvány kell, 
vagy pedig negatív teszt. Minden ország 
valamilyen szinten óvintézkedéseket ve-

zet be, de ezek még most vannak kialakí-
tás alatt, úgyhogy egy-két hét múlva már 
biztosan mi is több információval fogunk 
rendelkezni.
- Az utazási irodák kínálnak-e kedvezmé-
nyes utakat, előfoglalásokat az ágazat új-
ra- indulásakor? 
- A téli időszakban már decembertől indí-
tottunk egy előfoglalási akciót, ami már-
cius 31-ig tartott. Nagyon sokan befoglal-
tak utakat és ezek május közepéig ingye-
nesen lemondhatók, ha valaki mégsem 
vállalkozik az utazásra. Most már csak 
egy-egy célterületre fogunk akciós aján-
latokkal készülni. Nagy tömeges last mi-
nute ajánlatokra nem igazán lehet számí-
tani. Nagy előfoglalási akciókra sem, hi-
szen a mediterrán térségben Nyugat-Eu-
rópából, Nagy-Britanniából, Skandiná-
viából nagyon sok chartert kötöttek le és 
szállást is. Éppen ezért már nem jutunk 
hozzá mi sem, olyan kedvezményekkel, 
mint például jó néhány hónappal ezelőtt, 
persze lesznek egyedi akcióink, de hatal-
mas előfoglalási akcióra nem lehet számí-
tani.
- A magyarok hová terveznek nyaralást az 
előfoglalások alapján?  
- Görögország egyértelműen a sláger. 
Utasaink körülbelül 60 százaléka a gö-
rög szigetvilágban és görög szárazföldi 
üdülőhelyekre foglalt be, de természete-
sen minden egyéb mediterrán tengerpar-

ti üdülőhely nagyon népszerű. Spanyol-
országot is sokan keresik, Törökországot 
és Bulgáriát, Horvátországot, Olaszorszá-
got, de egyértelműen Görögország a leg-
népszerűbb. Körülbelül tizenötezer uta-
sunk foglalt már be az idei nyárra. Ez egy 
nagyon szép szám, de ez mindössze a har-
mada az ilyenkor szokásosnak, úgyhogy 
nagyon bízunk benne, hogy az elkövetke-
zendő hetekben nagyot fog nőni az utasz-
számunk.
- Mit gondol, a külföldi turisták mennyire 
merészkednek majd be Magyarországra, 
hiszen hazánknak nem voltak túl jó jár-
ványszámai.
- Valóban nem voltak túl jó járványszá-
maink, most viszont nagyon jó oltottsá-
gi híre van hazánknak, ami Európa-szer-
te elterjedt, illetve az egész világon, úgy-
hogy mi bízunk benne, hogy egy-két hó-
napon belül már látványos lesz a külföldi 
turisták száma Magyarországon is. 
A görögöknél két hét múlva hivatalosan 
is elindul a turistaszezon. A részletekről 
egy évek óta Görögorszában élő magyart, 
Jaskó Emesét kérdeztük.
- Két hete jelentette be a görög kormány 
a teljes nyitás lépéseit – mondta Eme-
se. - Akkor megnyíltak a nagy bevásárló-
központok, a görögöknél most van a hús-
vét ideje, amit otthon, szűk családi körben 
tölthetünk maximum 9 főig, 22 óra után 
kezdődik a kijárási tilalom, ami eddig 21 
óra volt. Május 3-án nyitottak a tavernák, 
az éttermek teraszai, a dolgozók kötelesek 
öntesztet végezni. Május 10-én nyitnak az 
óvodák, az általános iskolák, nekik is köte-
lező kétnaponta elvégezni az öntesztet. A 
május 15-ét nagyon várja már mindenki, 
nem csak a görögök, hiszen azon a napon 
fogadja az ország az első turistákat és ezzel 
a nappal gyakorlatilag feloldódik minden 
korlátozás, szabadon lehet majd mozogni 
megyéből-megyébe, és ekkortól már nem 
lesz kijárási tilalom. Az egészségügyi pro-
tokollok érvényesek nem csak a görögök, 
hanem minden beutazó számára, ezek be-
tartására minden állampolgárnak ügyelnie 
kell. Végre fellélegezhetünk, hiszen véget 
ér az a hathónapos rémálom, ami megke-
serített nagyon sok családot, vállalkozót. A 
görög miniszterelnök szerint az az oka a 
húsvétig tartó korlátozások fokozatos fel-
oldásának, hogy egy biztonságos nyár elé 
nézhessen valamennyi polgára Görögor-
szágnak. Ezek a legfrissebb hírek az Iste-
nek földjéről, amit azért is osztok meg a 
magyarokkal, hiszen én is magyar vagyok, 
évtizedekig ott éltem és tudom, mennyire 
szeretik a magyarok Görögországot, ren-
geteg turista jön hozzánk minden szezon-
ban és nekik szeretnék ezzel üzenni, hogy 
az elsők között nyit a görög turizmus a vi-
lágban, és nagyon várjuk a nyaralókat!

berta
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„Most már csak egy-egy célterü-
letre fogunk akciós ajánlatokkal 
készülni. Nagy tömeges last mi-
nute ajánlatokra nem igazán le-
het számítani.”

Termes Nóra

A görög szigetvilág, ezen belül Santorini kedvelt helye a magyaroknak. 



Táboroztatási támogatás 
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt La-
kosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő té-
rítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendele-
te alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatás-
ban része-sülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töl-
tött nagykorú személy, aki Tiszaújváros közigazgatási terü-
letén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy közép-
fokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Ti-
szaújváros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, 
valamint állami vagy egyházi köznevelési intézmények ál-
tal szervezett nyári táboroztatásban vesz részt, feltéve, hogy 
a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes kép-vi-
selője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve 
folyamatos tiszaújvárosi bejelen-tett lakóhellyel rendelkezik, 
és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője 
életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.

A táboroztatási támogatás értékhatárai és mértéke: 
Családban élő tanuló esetén:
A családban az egy főre jutó 
havi jövedelem (Ft) 

Támogatás mértéke a tábo-
rozási költség

0 - 35.700 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700 50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 - 48.000 30%-a, maximum 10.000 Ft

2. Egyedülálló, gyám által nevelt tanuló esetén 
A családban az egy főre jutó 
havi jövedelem (Ft)

Támogatás mértéke a tábo-
rozási költség

0 - 38.500 70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500 50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 - 57.000 30%-a, maximum 10.000 Ft

A kérelmek benyújtása 2021. június 30. napjáig lehetséges. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra 
történő jelentkezést köve-tően nyújtható be. 
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal épülete (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
épületében (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.), valamint postai 
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályá-
zatot hirdet a 2020/2021-es tanév II. félévére A TISZAÚJVÁ-
ROSI ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FŐIS-
KOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁ-
MOGATÁSÁRA 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2020/2021-es 
tanév II. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati 
feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
•  tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy álla-
milag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 
féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2020/2021-es tan-
év I. félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a fel-
sőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több fél-
év eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).

A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2021. május 31. (hétfő)
Helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelye-
zett Mecénás gyűjtődobozba    
(Kérjük zárt borítékban benyújtani a pályázatot.)
- vagy elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu e-mail címre.
(A koronavírus-járvány miatt az épületben tartózkodás ide-
je alatt az orr és száj takarására alkalmas arcmaszk használa-
ta kötelező!)
Kötelezően benyújtandó mellékletek: 
• pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat  (letölthető a www.me-
cenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; 
weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 
2020/2021-es tanév I. félévi leckekönyv/elektronikus lecke-
könyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt,
• a 2020/2021-es tanév II. félévére szóló hallgatói jogviszony-
ról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támo-
gatás mértékéről és módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

Mecénás ösztöndíj

Pályázat a civileknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja a civil szervezeteket, hogy Ti-
szaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a ci-
vil szervezetek számára. 
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, 
hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatósága érdekében a 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján minden pályá-
zat esetében az összeférhetetlenségről, il-
letve érintettségről nyilatkozni kell. A 
nyilatkozat kitöltése minden pályázat ese-
tén kötelező, annak elmulasztása a pályá-
zat érvénytelenségét vonja maga után. A 
nyilatkozat a pályázati dokumentáció ré-
sze.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. tör-
vény 8. § (1) bekezdése alapján az érin-
tettség fennáll, úgy „Közzétételi kérel-
met” is kötelezően csatolni kell a pályá-
zathoz. 
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pá-
lyázatban leírt és a pályázati eljárásban 
keletkező adatok közérdekű adatoknak 
minősülnek, a pályázat meghatározott 
adatai közzétételre kerülnek a Kormány 
által meghatározott www.kozpenzpalya-
zat.gov.hu központi portálon.

Pályázat célja:
A pályázat a civil szervezetek 2021. má-
jus 1. és december 31. között megrende-
zendő rendezvényeit támogatja, valamint 
az érintett szervezetek 2021. évi működé-
si költségeihez kíván hozzájárulni.

Pályázhatnak:
- civil szervezetek, amelyeket az illetékes 
megyei bíróság tiszaújvárosi székhellyel 
bejegyzett, és Tiszaújvárosban működ-
nek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormány-
zat sporttámogatási alapjából, az önkor-
mányzat által létesített közalapítványtól 
azonos pályázati céllal támogatásban ré-
szesült,
- önkormányzati fenntartású költségveté-
si intézmény,
- azok a szervezetek, amelyek az előző 
évi támogatással a megállapodásban fog-
laltak szerint, szabályszerűen nem szá-
moltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázat-
tal együtt - a pályázati felhívás mellékle-
tében található - a pályázó szervezet be-
mutatására szolgáló civil adatlapot nem 
nyújtják be,
- azok a szervezetek, amelyek tekinte-
tében a közpénzekből nyújtott támoga-
tások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített ösz-
szeférhetetlenség fennáll. 

Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését, vagy az ifjúság tartal-
mas szabadidő-eltöltését, illetve a helyi 
identitás fejlesztését szolgálják,
• helyi identitást fejlesztő, erősítő városi 
kiadványok támogatása, 
• közművelődés területén alkotófolyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A pályázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 

Támogatás formája, támogatható kiadá-
sok:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2021. január 1. és 
2021. december 31. között megvalósuló, 
a támogatott célok között részletezett te-
vékenységének gyakorlásához, illetve a 
2021. május 1-től történő programjának 
megvalósításához nyújt egyszeri, előre 
folyósított, vissza nem térítendő támoga-
tást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés 
kiadási tételei, amelyek az adott program 
megvalósításához, a működéshez igazol-
hatóan kapcsolódnak.
Működési költségek többek között:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció díja,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés. 
Nem támogatható: beruházás, reprezen-
táció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalá-
sa nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, helye 
és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváros 
Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala által erre a célra kiadott pályáza-
ti adatlapon és a kötelező dokumentumok 
csatolásával, papíralapon nyújthatók be. 
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell 
a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, 

a tervezett program, illetve tevékenység 
részletes leírását, a programhoz szüksé-
ges anyagi támogatás mértékét, részletes 
költségvetést, a szervezet fizetési számla-
számát, adószámát, programban résztve-
vő lebonyolító szakemberek nevét. 
A pályázati kiírás évét megelőző naptá-
ri év január 1. napját követően bejegyzett 
civil szervezetek esetében igazolást a bí-
rósági bejegyzésről (bejegyzés másolata 
a pályázó szervezet képviselőjének hite-
lesítésével). 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, 
hogy részesült-e már támogatásban Tisza-
újváros Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testületétől, illetve önkormányza-
ti közalapítványtól, alapítványtól. Továb-
bá arról, hogy van-e jelenleg folyamatban 
pályázata tiszaújvárosi önkormányzati 
közalapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pá-
lyázati projektért felelős kapcsolattartó 
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírá-
sát maximum 1 oldal terjedelemben csa-
tolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, a pá-
lyázó szervezet bemutatását tartalmazó 
formanyomtatvány (civil adatlap), illet-
ve a közpénz nyilatkozat, közzétételi ké-
relem letölthető a www.ugyfelterminal.
tiszaujvaros.hu honlapról, illetve szemé-
lyesen átvehető ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán lehet benyújtani ügyfélfo-
gadási időben.
A benyújtás határideje:
2021. május 31.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2021. júniusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározásra kerül a tá-
mogatásra biztosított összeg, a kiutalás 
feltételei, a felhasználás célja és határide-
je, az elszámolás módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Tisztelt Olvasó!
Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közalapítványnak a személyi jövede-
lemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatko-
zatot szükséges kitöltenie.

 Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával
 a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Leállították 
a távfűtést

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2021. május 
3-án a külső átlaghőmérséklet alakulására tekintettel a fű-
tésszolgáltatást leállítottuk. Kérjük fogyasztóinkat - különös 
tekintettel a fűtéskorszerűsített épületben élőket -, hogy a ra-
diátorszelepeket maximális állásra nyissák ki, hogy a szolgál-
tatás későbbi indításakor ne jelentkezzenek panaszok a szol-
gáltatással kapcsolatban. A zárva maradt radiátor szelep lera-
gadhat, levegő és szennyeződés kerülhet a rendszerbe, amely 
a lezárt szelepeknél elakadva meghibásodáshoz vezethet.

A  távhőszolgáltatás diszpécserszolgálat (24 órás) telefonszá-
ma: (49) 341-627

TiszaSzolg 2004 Kft.

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

12. � Közlemények 2021. május 6.



Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet 

a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
(3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

intézményvezetői  beosztás ellátására.

A megbízás kezdő időpontja: 2021. augusztus 1.
A megszűnés időpontja: 2026. július 31. 
Pályázati feltételek:
- Óvodapedagógusi főiskolai végzettség, 
- Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség,
- Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 4 éves 
szakmai gyakorlat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 27.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hi-
vatal honlapján
(www.varoshaza.tiszaujvaros.hu)”

Elszállított jármű értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekez-
désében és a kerékbilincs közterület-fel-
ügyelet általi alkalmazására, a járművek 
elszállítására, valamint a felmerült költ-
ségekre vonatkozó szabályokról szóló 
55/2009. (X.16.) IRM rendelet 17. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján a közterület-felügyelet által elszállí-
tott járművet ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végre-
hajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 123–129. 
§-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre bocsátott jármű adatai
1./ Gyártmány: MITSUBISHI, típus: Car-
isma 1,6 GLI, forgalmi rendszáma: GNK 
702, kora: 23 év
A gépjármű használt és üzemképtelen. A 
járművön előárverezési joga nincs senki-
nek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár 
a becsérték, melyet szabad licitálás követ. 
A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az leg-
alább a licitküszöb összegével meghalad-

ja az előzőleg tett vételi ajánlatot.
Jármű típusa: MITSUBISHI, típus: Caris-
ma 1,6 GLI  
Becsérték: 20.000.-Ft 
Biztosíték: 1.000.-Ft 
Licitküszöb: 1.000.-Ft 
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a 
gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, 
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés iga-
zolása.
Jelentkezési lap:
Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Beadási határideje, helye: 2021. május 
17. 12:00 óráig, a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatalban.
Az árverés helye: 2021. május 18. 09:00 
óra, Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal.
Megtekintés: Előre egyeztetett időben. Ér-
deklődni lehet Bazsó Gábor munkatárs-

nál, Tel: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@
tujvaros.hu 
Az árverés során a legtöbbet ajánló ár-
verési vevő a teljes árverési vételárat a 
megvett jármű elárverezését követően 
azonnal, a helyszínen köteles készpénz-
ben, egy összegben kifizetni! Ha nem fi-
zeti ki az árverési vételárat, az árverést 
újra kell kezdeni. Ha az újabb árverezés 
során a járművet alacsonyabb áron vet-
ték meg, mint amennyit a fizetést elmu-
lasztó árverező ajánlott, a két ár közötti 
különbözetet a fizetést elmulasztó köte-
les megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifize-
tésével száll át az árverési vevőre. A tulaj-
donjog nyilvántartásba történő bejegyzésé-
nek költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, 
hogy a megvett járművet köteles haladék-
talanul elszállítani!
Az árverésre kérjük hozza magával sze-
mélyi igazolványát és lakcímkártyáját!

dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros jegyzője

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
MÁJUS Helye Ideje Kinek a részére
10. hétfő Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy-ház I. em. 73/4. 07.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és al-
kalmazott befizetés

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

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

11. kedd Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

12. szerda Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klub 07.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

13. csütörtök Kazinczy-ház (Széchenyi Iskola) 07.30 - 16.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Bölcsőde 3.sz.pavilon 09.00 -12.00 Szociális étkezés

18. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők
19. szerda Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 09.00 - 12.00 Szociális étkezők
20. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
25. kedd Kazinczy-ház (Hunyadi iskola) 07.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 07.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
26. szerda Kazinczy-ház I. em. 73/4. 07.30 - 16.00 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és al-

kalmazott pótbefizetés
Kazinczy-ház (Széchenyi iskola) 07.30 - 16.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 15.00 Szociális étkezők
Kazinczy-ház (Központi Étterem) 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

28. péntek Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 Minden étkező
31. hétfő Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 16.00 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát  el-
fogadunk! Maszk használata kötelező!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

A Tiszaújvárosi  Krónikában  is
 megjelenik lakossági  apróhirdetése,  

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

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

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

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

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

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

Nyári óvodai ellátás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy 
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron biztosít-
ja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása 
érdekében az épületek nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

Szederinda Óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2021. 
június 28. – július 23. között

Bóbita Óvodája
(Tiszaújváros, 
Kazinczy út 1.) 

2021. 
június 28. – július 23. között

Szivárvány Óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 

13.)

2021. június 28. – augusztus 
19. között

Tündérkert Óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány 

köz 1.)

2021. július 26. – augusztus 
19. között

Nyitva és összevont ellátást biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

    2021. június 28. - július 
23. között

Tündérkert Óvodája (Tisza-
újváros, Alkotmány köz 1.)

2021. július 26. - augusztus 
19. között

Szederinda Óvodája (Tisza-
újváros, Dózsa u. 9.)

Bóbita Óvodája (Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 1.)

2021. augusztus 23-ától minden épület teljes nyitva tartással 
üzemel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2021. május 6. Közlemények 13.



Az Inno-Comp Kft.
rendszerkezelő munkatársat keres.

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. Termelés gyártósorainak működtetése a termelési prog-
ramban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítá-
si, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
 • Minimum szakmunkás végzettség
 • 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
 • Csapat- és önálló munkára való képesség
 • Jó kommunikációs képesség
Előny:
 • Targoncavezetői jogosítvány: vezetőállásos, vezetőüléses és gyalogkíséretű géptí- 
    pusokra
 • Emelőgép-kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk: 
 • Béren kívüli juttatások
 • Hosszú távú munkalehetőség
 • Stabil munkáltatói háttér
 • Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
 • 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, 
kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
 • 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
 • szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 (70) 935-8875
Jelentkezési határidő: 2021. május 14.

Pünkösdkor nyit 
a gyógyfürdő

Kedves Vendégeink!
Örömmel értesítjük Önöket arról, hogy a Ti-
szaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő hamarosan 
megnyitja kapuit.
2021. május 22-én 9:00 órától a gyógyfürdő 
részlegünk benti medencéi és a kiúszható külté-
ri medence várják Önöket.
2021. június 26-tól pedig a kinti strandmeden-
céink is üzemelni fognak.
A fürdő minden nap 9:00-19:30 óráig tart nyit-
va.
A 194/2021. (IV.26.) kormányrendelet szerint a 
belépés feltétele 18 év feletti felnőttek esetén ér-
vényes Védettségi Igazolvány és személyi iga-
zolvány felmutatása. 18 év alatti gyermekek 
vagy védettségi igazolvánnyal vagy koronaví-
rus ellen védett felnőtt felügyelete alatt látogat-
hatják a fürdőt.
Szájmaszk használata a pénztári belépés előtt 
kötelező.
Köszönjük megértésüket, sok szeretettel várjuk 
Önöket!

Esti permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a május 6-12. kö-
zötti időben Tiszaújvárosban a közterületi vadgesztenyefákon 
vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) ellen nö-
vényvédő szeres permetezést végez az esti órákban.
Növényvédő szer megnevezése: Camohrex Neem (hatóanyag: 
10 g/l azadirachtin) II. kategóriás, közterületre engedélyezett, 
méhekre nem veszélyes szer.
A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság 
megértését.

Gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközponti piac 
és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat 2021. má-
jus 9-től újból nyitva tart.
Gombavizsgálat időpontja:

Szerda 18:00 - 20:00 óra
Vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

14. � Hirdetés 2021. május 6.



A győrieknél van 
az előny

KOSÁRLABDA. A Phoenix a kilencedik helyért küzd a rá-
játszásban. Riválisuk a két győzelemig tartó összecsapásso-
rozatban az Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC, amely-
lyel szemben sikerült kétszer is nyerniük az alapszakaszban, 
ám attól még veszélyes ellenfél maradt. A két csapat találko-
zóinak első állomásán Győrben ez be is bizonyosodott.

Győri KC - Phoenix KK
105-79 (28-19, 34-18, 21-26, 22-16)

2021. április 30. Széchenyi István Egyetemi csarnok
Játékvezetők: Gaál István Tamás, Sentényi Barna, Kruk Melin-
da
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Szabó Norbert (9/3), 
Drahos Gábor (19), Orliczki Bence (10), Molnár Bence (3), Szi-
lasi Bence (5). Csere: Kovács Martin (12/6), Taskó István (2), 
Eremiás Kristóf (4), Asszú Áron (-), Kovács Zoltán (15/9). Ve-
zetőedző: Szendrey Zsombor.
A mérkőzés kezdetén úgy tűnt, hogy nem sikerült átmenteni az 
Eger ellen két győzelmet hozó lendületet. Nehézkesen indult a 
Phoenix, amit az is mutat, hogy 11-0-s győri roham után sze-
rezte első találatát. Ezzel szerencsére megérkezett a meccsbe is, 
most már a tiszaújvárosi pontok is gyűltek. Az első percekben 
kialakult hátrányt azonban nem sikerült jelentősen csökkente-
ni (28-19).
A második negyedet a vendégcsapat kezdte jobban: négy perc 
leforgása alatt öt egységre olvasztotta hátrányát (36-31). A Győr 
azonban sikeresen váltott ritmust, és hamarosan már ismét tíz-
pontos különbséget mutatott az eredményjelző (41-31). Szend-
rey edző időkérése ezúttal nem hozott látványos változást. Az 
ellenfél távolodását megfékezte néhány percre a Phoenix, ám 
aztán újfent a Győr ragadta magához a mérkőzés irányítását (62-
37).
A harmadik etap - az elsőhöz hasonlóan - győri találatokkal vet-
te kezdetét. Ezúttal nem maradtak válasz nélkül a vendéglátók 
pontjai, ennek ellenére fokozatosan növekedett a hátrány. A ne-
gyed második felében aztán sikerült erősíteni, így a záró felvo-
nást - még mindig jelentős - húszpontos hátránnyal várta a Ti-
szaújváros (83-63).
A záró etapban csodát tenni már nem lehetett. A húsz pont nagy 
különbség, a Győr pedig lendületben volt. A tiszaújvárosi fi-
úk derekasan küzdöttek, de ezt a meccset már nem fordíthat-
ták meg. 
Szendrey Zsombor: Teljesítményünk nagyban tükrözte a heti 
edzésmunkánkat. A srácok igyekeztek, megpróbáltak mindent 
megtenni, de okkal hiányoztak a héten, és ennek köszönhető a 
mai eredmény. Mindezek mellett a hazai csapat nagyon jó napot 
fogott ki, jól is dobtak, igaz ehhez kellettünk mi is, hogy asszisz-
táljunk a dobásaikhoz.
A küzdelemnek azonban nincs még vége: május 7-én hazai kör-
nyezetben egyenlíthet a Phoenix. Elkél majd a bíztatás, melyre 
módjuk is nyílik a szurkolóknak, a mérkőzésre ugyanis nézők 
is mehetnek, feltéve, ha rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

Két mérkőzésen egy pont a termés
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti cso-
portjában két mérkőzést játszott az el-
múlt héten a Termálfürdő FC Tiszaúj-
város együttese. Előbb a bajnokságban 
2. helyen álló BVSC-Zugló ellen hazai 
pályán kapott ki 2-0-ra, majd Sényőn 
0-0-s döntetlent ért el. 

A mezőkövesdi tartalékcsapat legyőzé-
sét követően kemény ellenfél várt a sár-
ga-kékekre, hiszen a bajnoki címre is esé-
lyes BVSC-Zugló érkezett Tiszaúváros-
ba. A fővárosi együttes számára matema-
tikailag még a második vonalba történő 
feljutás sem elérhetetlen, de ehhez a rivá-
lis Tiszakécske botlása is szükségeltetik. 
A találkozó előtt az elnökség köszöntöt-
te Tóth Csabát, aki a kövesdi idegenbe-
li találkozón játszotta 200. meccsét Tisza-
újváros színeiben, valamint Horváth Ta-
mást, aki 234. meccsén lépett pályára. A 
csereként beálló Bussy Dávid ugyancsak 
200-adszor szerepelt tiszaújvárosi mez-
ben. A mérkőzés első helyzetét a 6. perc-
ben Tóth S. produkálta, akinek 30 méter-
ről leadott lövését Horváth védte. Néhány 
perccel később már a vendégek előtt adó-
dott lehetőség, Szilágyi indításával Murai 
lépett ki, de Tóth Cs. jól zárta a szöget és 
hárított. A 14. percben ismét a hazai ka-
pus volt a főszereplő, amikor Szilágyi 
26 méterről elvégzett szabadrúgását tol-
ta a léc fölé. A 35. percben megszerez-
ték a vezetést a vendégek, egy balról kö-
zépre ívelt labdát Murai fejelt a hazai ka-
puba, 0-1.
A második játékrészre a hazai tréner ket-
tőt is cserélt, Csernák és Vitelki érkezett. 
Előbbi a 47. percben helyzetbe is került, 
de éles szögből leadott lövésénél a ven-
dégek kapusa résen volt. A folytatásban 
gyorsan jött a második zuglói gól, az 52. 
percben a sérülést szenvedett Tóth S. he-
lyére beállt Bussy adta el a labdát saját 
tizenhatosának előterében, a labda Szil-
ágyitól Pintérhez pattant, aki remekül in-
dította Murait, aki kapásból lőtt Tóth Cs. 
kapujába, 0-2.  A második bekapott gól 
után még próbálkozott gólszerzéssel a Ti-
szaújváros, de nem jött össze még a szépí-
tés sem. A 75. percben még a BVSC-nek 
volt egy veszélyes távoli szabadrúgása, 
melynél Tóthnak kellett védenie. A hajrá-
ban megsérült Pap is és mivel a hazaiak-
nak már nem volt több mezőnyjátékosa a 
kispadon, így a cserekapus Herceg váltott 
mezt és állt be, csakúgy, mint a két gárda 
őszi meccsén. A fővárosi együttes végül 
elégedetten, 2-0-s sikerrel, és 3 ponttal a 
„zsebében” távozhatott Tiszaújvárosból. 

Tiszaújváros - BVSC-Zugló 0-2 
(0-1)

Tiszaújváros, zárt kapuk mögött. V.: Bá-
lint.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - 
Vincze, Márton, Gelsi, Pap (Herceg), Tóth 
S. (Bussy), Benke (Tóth Á.), Lőrincz, 
Horváth T. (Vitelki), Lakatos (Csernák), 
Vámos. Edző: Gerliczki Máté.

BVSC-Zugló: Horváth G. - Májer, Tóth K., 
Szilágyi (Schrammel), Murai, Pintér (Föl-
des), Simon, Balázs (Komódi), Balogh 
M., Kovács G., Fisli. Edző: Céró Bálint.

Gerliczki Máté: Abszolút úgy értékelem, 
nagy dolog a srácoktól, hogy a mérkő-
zés döntő részében partiban tudtunk len-
ni a mezőny második legjobb csapata el-
len. Néha kifejezetten jól játszottunk, erre 
alapozhatjuk a hátralévő hat mérkőzést.

Céró Bálint: Nehéz mérkőzésre számí-
tottunk, tudtuk, hogy a Tiszaújváros re-
mek futballra is képes és képzett játéko-
sai vannak. Távol tudtuk tartani őket a ka-
punktól, a kombinatív játékukat ki tudtuk 
kapcsolni. Támadásban frissek és ötlete-
sek voltunk. Sok sikert a Tiszaújvárosnak 
és jobbulást a sérülteknek.

A 32. forduló további eredményei: 

DVSC II. - Sényő 4-2
Sajóbábony - Mezőkövesd II. 6-1

Kisvárda II. - SBTC 3-1
Cegléd - Tiszafüred 5-0

Tiszakécske - Balassagyarmat 1-0
Gyöngyös - Hatvan 3-1
Jászberény - Tállya 1-0
DVTK II. - Putnok 3-1

Füzesgyarmat - Eger 2-1

A hétvégén a Tiszaújváros ahhoz a Sényő-
höz látogatott, amely ősszel vendégként 
3-2-re nyerni tudott. A találkozót immár 
nézők előtt játszották a felek. Az első fé-
lidőben a hazai csapat átengedte a kez-
deményezés lehetőségét, és az újvárosi-
ak hibáira várt. Kisebb-nagyobb helyze-
tek mindkét kapu előtt adódtak, de azok 
rendre kimaradtak. A találkozó ezen sza-
kaszában a vendégek álltak közelebb ah-
hoz, hogy megszerezzék a vezetést. A 
gólnélküli első játékrészt követően a má-
sodikban sem nagyon jeleskedett egyik 
csapat sem. A színvonal is visszaesett. A 
78. percben Vámost kiállította a játékve-
zető, így az utolsó bő 10 percben embe-
relőnybe kerültek a házigazdák. A sényői-
ek azonban nem tudták kihasználni lét-
számfölényes helyzetüket, 0-0-s döntet-
lennel ért véget a találkozó. A Tiszaújvá-
ros 33 forduló után 45 ponttal a 11. he-
lyen áll. A folytatásban május 9-én dél-
után fél hattól a Putnokkal hazai pályán 
játszanak Kristófiék. 

Sényő - Tiszaújváros 
0-0

Sényő, 50 néző. V.: Bodzay.

Sényő-Carnifex FC: Gazsi - Bodó, Klepács 
(Fenyőfalvi), Hadházi, Fabu, Boros, Far-
kas, Schmidt (Molnár M.), Jócsák (Bar-
csay), Kapacina V., Orosz. Edző: Fiumei 
Viktor.

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - 
Tóth Á. (Csoszánszki), Vincze, Kristófi 
(Benke, Horváth T.), Gelsi, Vitelki, Cser-
nák, Lőrincz, Márton, Lakatos, Vámos. 
Edző: Gerliczki Máté.

Fiumei Viktor: A Tiszaújváros az első 
perctől nagy iramot diktált és több hely-
zetet alakított ki, jobban uralták az első 
félidőt. A szünet után valamelyest felja-
vultunk, viszont kapura továbbra sem je-
lentettünk nagy veszélyt. A kiállítás után 
talán lehetett volna gólt szerezni, viszont 
ez nem jött össze. Így maradt az egy pont, 
ami a mérkőzés képe alapján számunkra 
elfogadható. További sok sikert az ellen-
felünknek.

Gerliczki Máté: Nagyon büszke vagyok a 
fiúkra, nem a döntetlen miatt, hanem in-
kább a mutatott teljesítményre, amit ki-
tettek a pályára. Végig kézben tartottuk 
a mérkőzést, győzelmet szalasztottunk el 
egy nagyon erős csapat ellen.

A 33. forduló további eredményei:

Putnok - DVSC II. 3-3
Tállya - DVTK II. 0-2

Eger - Balassagyarmat 0-1
Tiszafüred - Tiszakécske 1-1

SBTC - Cegléd 2-2
Mezőkövesd II. - Kisvárda II. 2-4
BVSC-Zugló - Sajóbábony 3-1

Hatvan - Jászberény 0-0
Füzesgyarmat - Gyöngyös 3-2

Következik a 34. forduló
2021. május 9., vasárnap 
14:30 DVSC II. - Tállya

15:00 Balassagyarmat - Tiszafüred
17:30 Mezőkövesd II - Cegléd

Tiszakécske - SBTC 
Jászberény - Füzesgyarmat

DVTK II. - Hatvan 
Tiszaújváros - Putnok
Sajóbábony - Sényő
Kisvárda II. - Zugló

Gyöngyös - Eger 

A Sportcentrum eseményei   
Május 7. (péntek)

Kosárlabda
18.30 Phoenix KK- Agrofeed SZE Győr
 felnőtt bajnoki mérkőzés  Játékcsarnok

Május 8. (szombat)
Kosárlabda
10.00 Leány ÉK-i Régiós Jamboree   
 Edzőterem   Zárt kapus 
Kézilabda
18.00  TSC - Gyöngyös férfi kézilabda bajnoki mérkőzés 
 Játékcsarnok   Zárt kapus 
Kosárlabda
 U16-os Regionális Bajnoki mérkőzések   
 Játékcsarnok   Zárt kapus 
11.00 NyKK Eötvös - Félegyházi TSI
13.00 Phoenix - Békési SZSK
15.00 3. helyért
17.00 Döntő

Május 9. (vasárnap)
Labdarúgás
17.30 FC Tiszaújváros - Putnok  Centerpálya
 felnőtt bajnoki mérkőzés
Kézilabda
14.00  TSC - Sárospatak női kézilabda bajnoki mérkőzés 
 Játékcsarnok   Zárt kapus 
Kosárlabda
 U11-es Bajnoki mérkőzések
 Edzőterem    Zárt kapus
10.00  Szerencsi Varázslók - Phoenix KK
11.15 NyKK Eötvös - Szerencsi Varázslók
12.30 Phoenix KK - NyKK Eötvös

Szüreteltek 
a fiatalok

Az utánpótlás csapatok a Sajóbábony 

és a Balmazújváros együttesei ellen 

léptek pályára és az U14 kivételével 

gólszüretet tartottak.

 U19

Tiszaújváros - Sajóbábony

10-1 (3-1)

Gól: Gulyás K.3, Hankó T.2, Barna 

Á.2, Fízer D.2, Merucza K.

Jók: Gulyás K. a mezőny legjobbja és 

az egész csapat

U17

Tiszaújváros - Sajóbábony 

7-1 (4-0)

Gól: Illés R.2, Grigoncza R.2, Illés D., 

Fedor Sz., Victor Á.

Jók: az egész csapat

U15

Balmazújváros - Tiszaújváros 

1-4 (1-3)

Gól: Nótár E.2, Dudás G.2

Jók: Dudás G., Nótár E., Mező Dániel, 

Jávorszki R., Molnár D.

U14

Balmazújváros -Tiszaújváros

 0-0 

Jók: Bodnár B., Pásztor Z., Székely-Lu-

kács M.
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A szegény embert még az ág is húzza. A tiszaújvárosiak esetében az ág a hord-
ágy. A legutóbbi három hazai mérkőzésen minden alkalommal így távozott egy 
tiszaújvárosi játékos. Legutóbb Tóth Simon volt a soros balsorsos. 



Az ország legjobb sárkányhajósai a Tiszán 
SÁRKÁNYHAJÓZÁS. Tiszaújvárosban ren-
dezték meg a Magyar Sárkányhajó Orszá-
gos Bajnokság első fordulóját. Két futamban 
nyolc 20+2 fős egység állt rajhoz, hogy meg-
szerezze az elsőséget a 8 kilométeres távon. 

Ismét felpezsdült az élet a Tisza-parton, szom-
bat délelőtt benépesült a TKKSE telephe-
lye, hatalmas sárkányhajók érkeztek, hogy az-
tán húsz evezőssel, egy dobossal és egy kor-
mányossal vízre szálljanak és megmérettesse-
nek az országos bajnokság első fordulójában. 
Az ország legjobb sárkányhajósai jöttek el hoz-
zánk, hogy a ragyogó napsütéses időben víz-
re szálljanak. 
- A sárkányhajósok többnyire kötött pályán 
versenyeznek, 200, illetve 500 méteres távokon 
- avatott be a részletekbe Béke László, a ven-
déglátó Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület elnöke. - Az előző évi magyar 
bajnokság első nyolc helyezettje került a pre-
mier kategóriába, ők vannak most itt, Győrből, 
Szegedről, Tatáról, Budapestről, Kecskemét-

ről többek között. Idősebbek, fiatalok, férfiak, 
nők vegyesen alkotják a csapatokat, és ez a sár-
kányhajó egyik bája is. A versenyzők mindany-
nyian profi sportolók, igazolt versenyzők, akik 
itt egymásért küzdenek.
A hatalmas, húszszemélyes hajók látványa iga-
zán magával ragadó volt, nemigen megszokott 
itt, nálunk. 
- Volt már sárkányhajó csapat Tiszaújvárosban, 
a kétezres évek elején világbajnokságon is sze-
repeltünk - folytatta Béke László -, pár éve is 
jártak le néhányan evezni, ez sajnos elkopott. 
Nagyon bízom abban, hogy sikerül újraéleszte-
ni. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség sárkány-
hajózás szempontjából három részre osztotta az 
országot, Szeged és Győr mellett Tiszaújváros 
lett a harmadik központ. Kaptunk eszközöket, 
három tízes és három húszas hajót, teljes fel-
szereléssel, mentőmellényekkel. 
A szegediek szép számmal képviseltették ma-
gukat a bajnoki fordulóban.
- A sárkányhajósok egy jó közösséget alkotnak, 
ez egy nagy család - mondta Petrovics Kál-
mán, a Szegedi Vízisport Egyesület igazgató- ja. - A víz szeretete hozza ide az embert, az ér-

zés, hogy egy csapatban tud tenni valamit a kö-
zösségért, hogy mindenki együtt mozog, a csa-
pat összetartó ereje. A sárkányhajózás egyéb-
ként is érdekes, hisz egyszerre húsz ember ül 
a hajóban, plusz a kormányos, a dobos, így hu-
szonkét embernek kell összefognia a sikerhez.
Tizenegy óra után pár perccel aztán elrajtoltak 
a hajók, egyperces különbséggel indultak neki 
a 8 kilométeres távnak. A leggyorsabb a Römi 
Sárkányhajó Klub együttese lett, akik 37 perc 
42 másodperc alatt értek célba. 
- Tizenöt éve mi nyerjük a bajnokságot - mond-
ta Reményi Péter, a klub vezetője -, nem nagyon 
szoktunk folyón versenyezni, tavon edzünk, de 
egy jó sárkányhajós csapatnak ez nem okozhat 
gondot. Tavaly lecsökkent a versenyek száma, 
mindössze három volt, mi bízunk benne, hogy 
idén sokkal jobb lesz, a három bajnoki fordu-
ló mellett roadshow versenyekre is megyünk 
majd.
- Nagyon jó verseny volt - mondta a célba érke-
zés után Bara Alexandra, a győztes csapat tagja 

-, nagyon jól el tudtunk indulni, jó volt az iram. 
Kifejezetten tetszett, hogy örvényes, vadregé-
nyes vízen eveztünk, ez megadja a kaland ízét, 
figyelni kellett a dobosra, hogy ne vigye el fej-
jel valamelyik belógó ágat.

Fodor Petra

Sportcentrumos nyitány, korlátozásokkal
A jövő héten kinyithat az uszoda is a Sport-
centrumban. A szabályozások lassan felold-
ják az összes korábban bevezetett korláto-
zást. A nyitás fokozatos, a részletekről a Ti-
szaújvárosi Sport Park Nonprofit Kft. ügy-
vezetőjét, Gál Csabát kérdeztük.  

- Mi az amit lehet használni, és mikortól, illetve 
mi az, amit biztos, hogy nem?
- A múlt héten megjelent rendelet szerint a ver-
senysportolók továbbra is használhatják a léte-
sítményeket, ugyanúgy mint eddig, védettségi 
igazolványtól függetlenül. Viszont az ő esetük-
ben, az ő mérkőzéseikre, versenyeikre vonat-

kozóan lépett be új szabályként, hogy a szur-
kolók, a nézők védettségi igazolvány birtoká-
ban beléphetnek a sportrendezvényekre. Ám itt 
árnyaltabb a kép, mivel a szakszövetségek kü-
lönféle szabályokat hoztak, illetve a csapatok is 
hozhatnak eltérő szabályokat. A hétvégén, pén-
teken a Phoenix felnőtt kosárlabda csapata ját-
szik rájátszást. Ők  fogadhatnak nézőket, de lét-
számkorlátozással, viszont a hétvégi utánpótlás 
kosárlabda tornákat, szombaton is és vasárnap 
is zárt kapuk mögött kell megrendezni. Lesz-
nek kézilabda mérkőzések is a hétvégén, azok 
is zárt kapusak lesznek, tehát itt még a szak-
szövetségek is több változást hoztak a rende-
lethez képest. 

- A szabadidő sportra milyen szabályok vonat-
koznak? 
- Az uszodát a szabadidő-sportolók védett-
ségi igazolvány birtokában látogathatják kü-
lönféle korlátozásokkal. Vannak létszámkor-
látozások, meg kell határoznunk, hogy az öl-
tözőben egyszerre hányan öltözhetnek, hogy 
a medencetérben hányan lehetnek, és meg 
kell határoznunk azt is, hogy a medencében 
hányan lehetnek. A jelenlegi elképzelésünk 
az, hogy ha minden feltételnek eleget tudunk 
tenni, akkor a jövő héten szeretnénk meg-
nyitni az uszodát, korlátozottan, ami azt je-
lenti, hogy csak az uszodát fogjuk megnyit-
ni, a wellness részleget még nem. A létszám-
korlátozásokat be kell tartanunk, és nagyon 
fontos, hogy a védettségi igazolványt min-
denkinek fel kell mutatnia. Az öltözőknél és 
az uszodatérben lép be a létszámkorlátozás. 
Jelen pillanatban mi úgy számoljuk, hogy az 
öltözőkben egyszerre 6 fő lehet, tehát sajnos 
ezt érkezéskor be kell tartani, egyelőre 6 fő-
nél több embert nem tudunk az öltözőbe be-
engedni. Az uszodatérben viszont már olyan 
létszámot enged a rendelet, hogy ott ilyen 
problémák nem lesznek véleményem szerint. 
A 18 év alattiak csak védettségi igazolvány-
nyal rendelkező felnőtt személlyel léphet-
nek be az uszodába, a felnőttek pedig, mint 
ahogy mondtam, védettség igazolvánnyal. 
Nagyon kérem minden kedves vendégünket, 
hogy ezt tartsák tiszteletben, és támogassák 
a munkánkat, mert ha ezeket a szabályokat 
nem tartjuk be, akkor nagyon komoly szank-
ciók érhetnek bennünket, akár egymillió fo-
rintra is büntethetnek, sőt be is zárhatják ide-
iglenesen a létesítményt.
- A csapatsportágak zöld utat kaptak? 
- A többi létesítmény esetében - a csapatsport-
ágakra vonatkozóan  - az elmúlt év novembe-

rében meghozott rendeleteket még nem oldot-
ták fel, ami azt jelenti, hogy a csapatsportága-
kat sem szabad téren, sem a zárt létesítmények-
ben egyelőre nem lehet művelni, csak az egyé-
ni sportokat, de itt is csak védettségi igazol-
vánnyal, amit nekünk ellenőriznünk kell. 
- Ha jól értem, akkor az amatőr sportolók, akik 
szeretnének például, a szabadtéri lakossági fü-
ves pályán futballozni, azt védettség igazolvány 
birtokában sem tehetik meg? 
- Egyelőre nem. Ezt az elmúlt évi rendele-
tet még nem oldották föl. Mindenfajta egyé-
ni sportágat azonban lehet űzni, nagyon sok 
lehetőség van erre a Sportcentrumban. Hasz-
nálhatják a rekortán futópályát, a kondipar-
kot, lehet asztaliteniszezni, a techball pályát, 
a gördeszka pályát is lehet mozgásra, sporto-
lásra használni.

berta

Eredmények 

A liga
1. RÖMI 37:42
2. LSE 39:34

3. Győri VSE 40:12
4. Tatai Hódy 42:07
5. Dunakeszi 43:37
6. Hídépítők 43:48 

B Liga
1. Szeged 41:18

2. Kecskemét 42:04
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A kondipark is várja „vendégeit”. 

A tervek szerint jövő héten nyit az uszoda. 

Repesztenek a römisek, akik 15 éve veretlenek a bajnokságban. Most is nyertek. A hajó 
kormányosa a klub vezetője, Reményi Péter. 

A sárkányhajósok bíznak abban, hogy idén több lesz a verseny, mint tavaly. 
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