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Az időjárás átírta az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából tervezett megemlékezések for-
gatókönyvét. A szabadtéri rendezvények elmaradtak, a városi díszünnepségen így két ünnepi beszéd is elhangzott. A diák-
szónokok a béke, a szabadság és az egyenlőség mellett tettek hitet. Cikkeink, a kitüntetettek méltatása a 3-7. oldalakon.
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Tisztújító nyugdíjasok

Tisztújító közgyűlést tartott a Tiszaújvárosi Nyugdí-
jasok Egyesülete. Varjas Lászlóné hat évig töltötte be 
az elnöki pozíciót, megbízása idén lejárt, de nem in-
dult újra az elnöki posztért. Az üresen maradt székért 
ketten szálltak harcba, Tóthné Kocsis Éva és Csengéné 
Bányász Terézia.

A közgyűlésen titkos szavazáson döntöttek a jelenlévők az 
elnök személyéről és az elnökségi tagokról. 248 érvényes 
és egy érvénytelen szavazatból 185-en Csengéné Bányász 
Teréziára adták le voksukat, így ő vehette át az elnöki sta-
fétát.
- Nyolc éve vagyok az egyesület tagja - emlékszik vissza 
az új elnök. - Belépésem után szinte azonnal bekerültem az 
elnökségbe. Én végeztem a koordinátori feladatokat, ami 
azt jelenti, hogy programokat, kirándulásokat szerveztem, 
intéztem a tagfelvételeket és tartottam a kapcsolatot a hu-
mánszolgáltató központtal és az egyesület klubjaival.
- Miért gondolta úgy, hogy indul az elnöki helyért?
- Mivel Varjas Lászlónénak lejárt a kinevezése, és ő nem 
indult újra, úgy gondoltam, hogy az elmúlt nyolc évben 
annyi tapasztalatot szereztem, és átlátom a feladatokat, 
hogy kezembe tudom venni az egyesülete dolgait.
- Vannak már célok, elképzelések a következő négy évre?
- Mivel a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete egy nagy 
szervezet, 710 tagja van jelenleg, egyrészt nagy felelős-
ségnek tartom ennyi embert koordinálni, szervezni, ösz-
szetartani, másrészt viszont van egy kitaposott út, amire 
nekem csak rá kell lépnem és tovább folytatni az elkez-
dett munkát. A célok között szerepel a jelenlegi munka-
terv megvalósítása és a hagyományos programok mellett 
új ötletek is vannak már. Mindig nagyon fontos feladat a 
létszámbővítés. Próbálunk minél több tiszaújvárosi nyug-
díjast bevonzani, amiben a sokszínű programok segítenek. 
A tagok nagy része nőkből áll, de szeretnénk, ha férfiak 
is csatlakoznának hozzánk, ehhez pedig kifejezetten nekik 
való elfoglaltságot szeretnénk kitalálni, ami vonzza őket. 
Én hiszek abban, hogy fontos feladatot lát el az egyesület, 
hiszen az egyre növekvő nyugdíjas létszám miatt nélkü-
lözhetetlen egy olyan közösség, ahol odafigyelünk a szép-
korúakra. 
Az új elnök mellett új elnökségi tagokat is választottak. 
Szőcs-Józsáné Tóth Katalin, Galkó Árpádné, Mészá-
ros-Tóth Éva, Kővári Katalin, Kovács Viktor és Demjén 
Barnabásné vesznek részt az egyesület vezetésében. 

ema

Köszönet a helyi sajtónak
A Magyar Sajtó Napja alkalmából 
dr. Fülöp György polgármester és 
dr. Juhos Szabolcs jegyző  köszön-
tött minket, a tiszaújvárosi sajtó 
munkatársait. Március 15-én egy 
közös ebéddel ünnepeltünk, majd 
elsőként vehettük kézbe a nyomdá-
ból frissen érkezett 2022-es Tiszaúj-
városi Évkönyvet.     

- 175 évvel ezelőtt is világosan és jól 
látták az akkori ifjak és az akkori po-
litikai elit, hogy nem tud egy ország, 
egy állam normálisan működni a sajtó 
szabadsága nélkül - kezdte köszöntő-
jét a polgármester. - Az áprilisi törvé-
nyek szentesítették a szabad sajtóhoz 
való jogot, és sose felejtsük el, hogy 
a sajtószabadság részben az újság-
író joga, részben az állampolgároké, 
akiknek joguk van  a szabad, korlá-
tozás és előítéletmentes tájékozódás-
hoz. Örülök annak, hogy itt a helyi 
sajtó sokoldalúan működik, sokszínű, 
a helyben keletkezett ügyekről, a he-
lyi társadalmat foglalkoztató prob-
lémákról szól. Rendkívül nehéz ma 
sajtómunkásnak lenni, különösen 
úgy, hogy egy neurotikus társadalom-
ban élünk. Azt látom, hogy az em-
berek toleranciaszintje, az elfogadás 
lecsökkent, és ez lecsapódik a sajtó 
munkatársainál is. A város vezeté-
se nevében szeretném nektek itt és 
most is megköszönni a munkátokat 

- mondta a polgármester, majd a Ti-
sza Média Kft. főszerkesztője, Berta 
Judit köszöntötte kollégáit.
- Lendületes csapatként, kiváló szak-
emberekként, odaadással és lelkese-
déssel dolgoztok nap, mint nap. Ér-
deklődő, kreatív tévések és újságírók 
vagytok, ami nagyon fontos ebben a 
szakmában. Soha nem számít, hogy 
reggel van, vagy este, hajnal vagy 
éjszaka, hétvége vagy hétköznap, ha 
jön a hír, és jönnek az események, ak-
kor azonnal ott vagytok, rajta vagy-
tok és teszitek a dolgotokat. Nincs 
munkaidő előtt vagy után, nincsenek 
kifogások, mindenki szívvel, lélekkel 
- sokan még húsz év után is -  megy 

a hír után. Nem mindegy, hogy az 
ember milyen közösségben tölti az 
idejét, milyen munkahelyre, milyen 
emberek közé megy be nap, mint nap 
dolgozni. Én szeretek ide bejönni és 
azt tapasztalom, hogy ti is. Jó vele-
tek együtt lenni, tenni, gondolkodni, 
jó ebben a csapatban dolgozni. Nem 
véletlen az a sok pozitív visszajel-
zés, amit az elmúlt években a város 
lakosságától, a tévénézőktől, az újsá-
golvasóktól és a városvezetéstől ka-
punk, amit ezúton is valamennyiünk 
nevében köszönök - mondta a főszer-
kesztő, majd a város polgármesteré-
vel együtt köszöntötte az idei Lovas 
Lajos Díjas Kelemen Tamást. 

Együtt a csapat.

Csengéné Bányász Terézia a nyugdíja egyesület új elnöke.

A közgyűlésen 249-en vettek részt.



Tetőzhet az influenzajárvány
Az évtized influenzajárványa zaj-
lik a szakemberek szerint. Lap-
zártánkig - a 9. hét adatai - 65 700 
influenzaszerű megbetegedést diag-
nosztizáltak hazánkban. Február 
közepétől szinte egyik napról a má-
sikra robbant be a vírus. A tiszaúj-
városi, a mezőcsáti és a mezőköves-
di járásokban az elmúlt napokban 
csökkenő tendencia figyelhető meg.  

Városunkat sem kerülte el az influen-
za. Dr. Iszlai Zoltán háziorvos szerint 
pár hét és fellélegezhetünk, de addig 
is nagyon fontos az egyéni védekezés. 
- Az aktív és az idős korosztályban is 
többszörösére nőtt az elmúlt három 
hétben a betegek száma a körzetben 
- mondta a háziorvos. Sokan súlyos 
tünetekkel jelentkeznek, és többek-
nél nagyon elhúzódik a betegség. 
Általában 10-14 nap, de van, akinél 
3 hétig is eltarthat. A páciensek a 
többnapos láz, orrfolyás és köhögés 
mellett izomfájdalomról és nagyfokú 
levertségről számolnak be. Aki annyi-
ra rosszul érzi magát, hogy nem tud 
bejönni a rendelőbe azzal telefonon 
konzultálunk, vagy súlyosabb esetben 
kimegyünk házhoz is. 
- Milyen gyakoriak a szövődmények?
- Az elmúlt hetekben négy influen-
zás betegnek lett tüdőgyulladása, de 
ők nem kerültek kórházba. Sikerült 
a tüdőgyógyász kolléganővel együtt-
működve meggyógyítani őket itthon.
- A covid lecsengett. Helyette itt van 
az influenzajárvány. Nincsenek korlá-
tozó intézkedések. Ön szerint szüksé-
ges lett volna? 
- Olyan komoly szigorításokra nem, 
mint a covid alatt, de annak kifeje-
zetten örülünk, hogy az egészség-
ügyi intézményekben megmaradt a 
maszkhordási kötelezettség. A nagy 
tömegben viszont továbbra is ajánlott 
a hordása. 
- Mennyien kérték az oltást?
- A körzetben nagyon jó az arány. Ed-

dig összesen kétszázan kérték. Főleg 
februárban, az influenza berobbanása-
kor. Szerintem most már nincs túl sok 
értelme kérni a vakcinát, de ha vala-
ki szeretné, természetesen beadjuk. 
Remélhetőleg a jó idő beköszöntével 
már lecsengőben lesz az influenza.  
Egyelőre viszont tombol.
- A maszkot elhagytuk, a gyerekek 
elkezdtek közösségekbe járni. Meg-
szűnt a távolságtartás így várható 
volt, hogy azok a betegségek, me-
lyek az elmúlt 2 évben a covid miatt 
háttérbe szorultak, most újult erővel 
térnek vissza - nyilatkozta lapunknak 
Dr. Onozó Beáta immunológus, aki 
gyerekorvosként van, hogy  napi száz 
érintettel is konzultál, és miskolci 
körzetében a betegek 90%-a influen-
zaszerű tünetekkel küzd.  
- Február elejétől meredeken emel-
kedik az influenza aránya a beküldött 
mintákban, melyek közül a legtöbb 
óvodás korú gyermek.
- Az influenza fő terjesztői mindig 
is a kicsik voltak. Többnyire a 2-5 
év közöttiek. Általában ők adják to-
vább a szülőknek, nagyszülőknek a 
betegséget. Számomra most inkább 
az meglepő, hogy olyan gyerekek is 
gyakrabban jönnek a rendelőbe, aki-
ket általában félévente, vagy csak 
évente látok. 

- Nehezen vészelik át a gyerekek?
- Náluk akár egy hétig is eltarthat a 
lázas állapot. Emellett sokat köhög-
nek, nagyon fáj a torkuk. Ebben a 
járványban nagy számban esnek visz-
sza a gyerekek és a szövődmények is 
gyakoribbak. Bélrendszeri tünetek, 
tüdőgyulladás, amivel sokszor kór-
házba is kerülhetnek a kicsik.  
- A minap az egyik Facebook bejegy-
zésében türelemre intette a szülőket. 
Miért tartotta ezt fontosnak?
- Nagy terhelés alatt vannak a szülők. 
Szeretnék, ha mihamarabb meggyó-
gyulna a gyermekük. Vissza tudnának 
menni óvodába, iskolába és mun-
kába, de ez nehezebben megy. Most 
talán kicsit türelmetlenebbek, de a 
gyógyulási folyamatot nem tudjuk si-
ettetni. Sokan azt hiszik, hogy az an-
tibiotikumokkal meg tudjuk előzni a 
szövődményeket, de ez nem így van. 
Ráadásul a fölösleges antibiotikum 
használatnak hosszútávon komolyabb 
következményei is lehetnek. Nem vé-
letlenül van egy lábadozási időszak. 
Ki kell várni azt az időszakot, hogy 
felépüljön a szervezet és újra terhel-
hető legyen. Tudom, hogy ez min-
denki számára egy nehéz periódus, de 
arra kérem a szülőket, most legyenek 
a szokottnál is türelmesebbek. 

O.K.

Egy születésnap tanulságai
Tiszaújváros önkormányzata ne-
vében otthonában látogatta meg és 
köszöntötte fel kilencvenedik szü-
letésnapja alkalmából Farkas Ist-
vánné Ica nénit Molnár István al-
polgármester és dr. Juhos Szabolcs 
jegyző. Munkatársammal, Zsófival 
elkísértük őket.

Alighogy ajtót nyit nekünk Ica néni 
lánya, Anikó, a mama máris hangosan 
üdvözöl minket. Tíz éve költözött a 
városba, azóta szorul segítségre. Ne-
hezen, járókerettel közlekedik, de siet 
elénk, amennyire csak bír. A nappa-
liban foglalunk helyet, Anikó pedig 
rögtön süteménnyel és üdítővel kínál 
mindannyiunkat. De előbb jöjjenek az 
ajándékok! A virágoknak különösen 
örül. Van most belőlük sok, mert az 
unokái és a dédunokái mindannyian 
eljöttek hozzá az elmúlt napokban. - 
El tudja képzelni, mekkora boldogság 
volt ez nekem? - kérdezte az öröm-
től zokogva. Szíven ütött, hogy múlt 
időt használt, mert akkor gondoltam 
csak bele: eltelnek a napjaink anél-
kül, hogy átéreznénk az értéküket. 
Ica néni számon tartja az idő jelentő-
ségét. Két éve már annak, hogy nem 
tudja elhagyni a lakást, ennek ellenére 
minden percet kihasznál, sohasem tét-

lenkedik. Naprakészen tájékozódik az 
ország és a világ dolgairól, rejtvénye-
ket old meg, az imakönyvet forgatja. - 
Egyebet már nem tudok csinálni, csak 
ilyen apróságokat - mentegetőzik. - 
Én pedig olyan büszke vagyok rád - 
szól közbe a lánya. - Mindig küldöm 
a gyerekeknek a fotót, hogy lássák, 
milyen aktív - mondja derűsen.
Múlnak a beszédes percek, egyik a 
másik után, Anikó pedig úgy érzi, 
ránehezedik már a csokor édesanyja 
karjaira. Odalép, hogy vízbe tegye, de 
a mama tovább szorongatja. - Olyan 
sok szép virágom van még odaát is 

- mutat a szobája felé mosollyal az ar-
cán. Amikor búcsúzás előtt arról kér-
dezem, hogyan látja a világ változását 
a gyerekkorához képest, nem a fejlő-
dést említi. Másokért aggódik. 
- Nagyon sokat kell ma már küzdeni-
ük- magának is -, hogy minden rend-
ben legyen. 
Nemcsak dolgos, együttérző is Ica 
néni - állapítom meg -, aki meglehe-
tősen rövid idő alatt az ember legfon-
tosabb teendőire emlékeztetett: meg-
becsülni, kihasználni az időt, keresni 
a szépet, és szeretni.

Ördögh István

Minél magasabbra
Sokoldalú repertoárral áll színpadra a Derkovits Fú-
vószenekar március 18-án a művelődési központ szín-
háztermében. Fellépnek majd meghívott közreműkö-
dők is a koncerten: Vizi Viktor és Füvessy Norbert, a 
Miskolci Illés Emlékzenekar tagjai. A szombati pro-
dukció különösen nagy jelentőségű a fúvósok számára: 
szakmai zsűri fogja értékelni és minősíteni - árulta el 
lapunknak Bereznay András, az együttes művészeti ve-
zetője.

- Milyen koncertre számíthat a közönség?
- Nem egy szokványos fellépés lesz, hanem egy minősítő 
hangverseny. A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövet-
ség bizottsága is ott lesz a helyszínen, és a műsor alapján 
előre meghatározott, szigorú szakmai követelmények sze-
rint minősítik majd a felkészültségünket. A zenekar tagja 
ugyanis a szövetségnek, amely előírja, hogy a tagdíjfizetés 
mellett ötévente bizonyítanunk kell a bennmaradásért egy 
hangverseny keretében, mégpedig beltéri körülmények 
között. A műsor jellege szerint különböző szinteket lehet 
megcélozni. Mi most a szórakoztató kategóriában ne-
veztünk, amely a középmezőnynek felel meg, mégis egy 
meglehetősen színes repertoárt igényel: például filmzenét 
és jazzdarabot is elő kell adni többek között. De játszunk 
majd indulót, latin zenét és énekes közreműködéssel ope-
rettrészletet is. A koncert első részében felcsendülő műve-
ket a minősítési követelményekhez válogattuk, amelynek 
csúcsa egy Oroszlánkirály rajzfilmzene-összeállítás szu-
per hangszereléssel, hogy egy igazán hátborzongató él-
ménnyel ajándékozzuk meg a közönséget. A minősítő má-
sodik része is tartogat meglepetéseket, a produkció végén 
pedig eredményt hirdet a zsűri. Nehéz feladat megfelelni, 
de képesek vagyunk rá.
- Izgul?
- Egy picit. Három éve vezetem a zenekart, tehát nagyon 
az elején vagyok még ennek az útnak. Ugyanakkor öröm-
mel tölt el, hogy évről évre szépen gyarapodik a csapat 
létszáma, amely a korosztályos összetételét tekintve is vál-
tozatos. Szombaton 55-en leszünk a színpadon.  
- A szövetségi tagságon kívül mit ad még a minősítés?
- Nagyon jelentős lehetőségekkel jár. Például rangos fesz-
tiválokon biztosít fellépést. Sok meghívást kapunk kül-
földre, bizakodunk, hogy a minősítés birtokában jövőre 
már egy külföldi turnéba is belevághatunk.
- Határtalannak tűnő lelkesedéssel nyilatkozik, mit jelent 
önnek a Derkovits Fúvószenekar?
- A második családom. Nem könnyű szavakban kifejezni, 
milyen nagyszerű és összetartó közösség. Mindent elkö-
vetek, hogy minél magasabb szintre eljuthasson.

Ördögh István

Húsvéti tárlat
Közeledik a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
által, a szépkorúak kézműves alkotásaiból összeállított 
Húsvéti kiállítás megnyitója. A bemutatásra szánt tár-
gyakat ma még eljuttathatják az alkotók a tárlat leendő 
helyszínére, az Őszirózsa Idősek Klubjába.
- Tavaly rendeztük meg először ezt a kiállítást, és olyan 
nagy sikere volt, hogy úgy döntöttünk, folytatjuk - nyi-
latkozta lapunknak Szentgyörgyi Éva, a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ alapszolgáltatásokért fe-
lelős vezetője. - Minden olyan dísztárgyat, dekorációt 
örömmel fogadunk, amely a húsvéti ünnephez kötődik. 
Felhívjuk a tiszaújvárosi szépkorúak figyelmét, hogy 
március 17-ig még van lehetőség beadni az alkotásokat. 
A kiállítás az Őszirózsa Idősek Klubjában kap helyet, 
és március 31-ig tekinthető meg munkaidőben, reg-
gel 7.30-tól 15.50-ig az Irinyi János út 2. szám alatt, a 
mentőállomással szemben. A tárlat megnyitója március 
20-án, hétfőn lesz 14 órai kezdettel. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Ördögh István

2. � Vegyes 2023. március 17.

Ötvenöten lesznek a színpadon.

Ica néni az ajándékokkal.

Az orvoshoz fordulók többsége influenzaszerű tünetekkel jelentkezik.



Legyen béke, szabadság, egyenlőség
Az időjárás átírta az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc 175. évfordu-
lója alkalmából tervezett megemléke-
zések forgatókönyvét március 15-én. A 
szabadtéri rendezvények elmaradtak, 
a városi díszünnepségen így két ünnepi 
beszéd is elhangzott. A diákszónokok a 
béke, a szabadság és az egyenlőség mel-
lett tettek hitet.

A Derkovits Művelődési Központ színház-
termében rendezett díszünnepségen első-
ként Fülöp Kende, az Eötvös gimnázium 
tanulója, a beszédíró pályázat második he-
lyezettje mondott beszédet, mely eredeti-
leg Tiszaszederkényben hangzott volna el.

Egységben, nemzetként
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Je-
lenlévők!
Az 1991-es VIII. törvénycikk Magyaror-
szág nemzeti ünnepei sorában említi már-
cius 15-ét, amely a törvény megfogalma-
zása szerint, az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc kezdetének, a modern par-
lamentáris Magyarország megszületésé-
nek napja. A törvény két kifejezést használ 
1848-49 jelölésére, amely a magyar köz-
nyelvben teljesen elfogadott: forradalom 
és szabadságharc, a folyamat lényegeként 
a modern parlamentáris Magyarország 
megszületését nevezi meg. A kortársak 
ugyanakkor mégsem szabadságharcként 
hivatkoztak rá, Kossuth Lajos például ön-
védelmi háborúként aposztrofálta 1849 
januárjában. Március 15-e tehát 143 évnyi 
hányattatás után érte el nemzeti ünneppé 
nyilvánítását, amely azóta is így van. (…)

Tisztelt Egybegyűltek!
A reformkor jelszavai a haza és haladás 
voltak. Ugyanakkor ez jelenthet nemzetet 
és fejlődést is. A nemzeti érzés megjele-
nését mutatja gróf Széchenyi István 1825. 
október 12-i felszólalása az országgyűlés-
ben, amelyet rendhagyó módon magyarul 
tett meg, a fejlődés pedig tetten érhető a 
reformkori országgyűlések előremutató 
törvényeiben is. Milyen érdekes, hogy az 
ország élén álló arisztokrácia azon kivált-
ságokat, előjogokat igyekezett kiterjeszte-
ni az egész nép számára, amely jogokkal 
mindaddig csak ők rendelkeztek. Ebben az 
időben Magyarországon a társadalom egy 
nagyon szűk köre, mindössze 4-5%-a volt 
jogosult arra, hogy beleszólhasson a poli-
tikai életbe. Ennek ellenére a reformkort 
mégis a politikai csatározások és a fejlődés 
megindulásának időszakaként emlegetjük. 
A reformkori országgyűlések döntései és 
vitái mind hozzájárultak a március 15-ei 
események létrejöttéhez, mégsem ünne-
peljük egyik országgyűlést sem nemzeti 
ünnepként. A forradalmat követő másfél 
év is rengeteg emblematikus, fontos napot 
hordoz, gondolhatunk a pákozdi csatára 
vagy a világosi fegyverletételre. Ebben az 
időszakban kiadták az áprilisi törvényeket, 

amelyet az azt megfogalmazó reformnem-
zedék sokkal fontosabb pillanatnak tartott, 
mint magát március 15-ét, hiszen ebben 
rögzítették a forradalom és reformkor vív-
mányait, ekkor szentesítették az elmúlt 
évek nehéz munkái során elért eredmé-
nyeket, így április 11-e sokkal becsesebb 
helyet foglalt el szívükben. Eszünkbe jut-
hat a Függetlenségi Nyilatkozat kiadása 
is, amely új fejezetet nyitott a szabadság-
harc nagykönyvében, ugyanakkor mégsem 
nemzeti ünnep egyik dátum sem. Március 
15-e azért válhatott Magyarország egyik 
legjelentősebb napjává, mert egy napként 
volt képes megtestesíteni a reformkor poli-
tikai csatározásait és a forradalmat követő 
másfél évig tartó harcokat is.
Tisztelt Ünneplő Közönség! 
A forradalom hatására kialakult befogadó 
nemzetfogalomban az számított magyar-
nak, akinek magyar volt az anyanyelve, 
vagy azonosulni tudott a magyar üggyel. 
Utóbbi hozzájárult ahhoz, hogy az etni-
kailag sok esetben nem magyar háttérrel 
rendelkező aradi vértanúk magyar mártírrá 
válhassanak. Az is elvesztette jelentőségét, 
hogy a forradalom emblematikus alakja, 
Petőfi Sándor származását tekintve szláv 
volt, nem pedig magyar.
A legtöbb forradalmár ambiciózus fiatal 
volt, akik rájöttek, mekkora erő is rejlik 
az összefogó fiatalságban. Képesek voltak 
rá, hogy a politikai, neveltetési, származási 
különbségeket háttérbe szorítsák, és együtt 
léptek fel az elnyomás ellen. Az egységes-
ségüket érvényesíteni tudták, így egy nap 
alatt, vér nélkül elérték céljaikat. 
Március 15-e fordulópontot jelentett a ma-
gyarság életében is, hiszen a magyarság 
ezen a napon viselkedett először nemzet-
ként. Nemzetté válásunkban tehát a forra-
dalom volt az első és egyben egyik legfon-
tosabb lépés. 
Vajon a mai világban megvalósítható len-
ne-e egy ilyen összefogás, ami ugyanakkor 
nem egy közös ellenségkép miatt, hanem 
az összetartozás jegyében jönne létre? Úgy 
gondolom igen, és arra bíztatok minden je-
lenlévőt, hogy a mai ünnep mindig köve-
tendő példaként szolgáljon mindennapjaik 
során.
Tisztelt Jelenlévők!
A 200 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor 
a XIX. század költői című versében így fo-
galmaz:
„Ha majd a bőség kosarából/Mindenki 
egyaránt vehet,/Ha majd a jognak asztalá-
nál/Mind egyaránt foglal helyet,/Ha majd 
a szellem napvilága/Ragyog minden ház 
ablakán:/Akkor mondhatjuk, hogy megáll-
junk,/Mert itt van már a Kánaán!”

Értelemmel és érzelemmel
A beszédet követően Balázs Boglár, a 
Vándor Sándor Zeneiskola növendéke ör-
vendeztette meg zongorajátékával a kö-
zönséget, majd Kocsis Anna, az Eötvös 
gimnázium diákja, a beszédíró pályázat 
első helyezettje mondott beszédet.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
175 esztendeje a 200 évvel ezelőtt született 
Petőfi Sándor a forradalom lánglelkű köl-
tője március 16-án így fogalmazott: 
„Nagyapáink és apáink, míg egy század 
elhaladt, nem tevének annyit, mint mink 
huszonnégy óra alatt.”
Mélyen Tisztelt Hallgatóság!
Nemzetünk minden korosztálya és korcso-
portja máshogy látja, és máshogy értelmezi 
1848 fogalmát és eseményeit. Tisztán él az 
emlékezetemben a nap, melyen óvodásként 
hurkapálcára ragasztott, általunk festett 
nemzeti színű papírzászlókat szúrtunk be 
a földbe, mindezzel kicsiként is tiszteleg-
ve a forradalom emléke előtt. Erre a napra 
a szüleim nemzeti színű kokárdát tűztek a 
kabátkámra. Alsó tagozatban feltettem a 
kérdést a szüleimnek: „Mi nekünk márci-
us 15.-e?” Ők így feleltek: „Nemzeti ün-
nepünk.” Felső tagozatos diákként megta-
nultam elszavalni a Petőfi által írt Nemzeti 
dalt és megtanultam mi történt akkoriban, 
bár még igazából akkor sem értettem mi-
ért is harcoltak a márciusi ifjak. Mindezen 
tudások birtokában léptem át a gimnázium 
küszöbét, ahol évről évre újra felelevened-
tek 1848-1849 eseményei és eszméi. Ma, 
végzős gimnazistaként és fiatal felnőttként 
az iskolás tapasztalatlanság helyett az ész, 
az értelem és az érzelem vezérli a múltról 
való gondolkodásomat és mostanra igazá-
ból megértettem annak a kornak az üze-
netét, amit eddig csak egy megtanulandó 
történelmi évszámnak és dátumnak hittem. 
Minden egyes évszám, amely a történel-
münkben szerepel meghatározó, mert min-
den szám egy valós, létező momentum és 
egyben egy stabil támasz is, amibe a nem-
zetet alkotó emberek kapaszkodhatnak, és 
ezek miatt tudhatják, hogy honnan jöttek, 
hová tartanak, és végül azt is, hogy hová 
tartoznak. 
Az ünnephez való viszonyunk szorosan 
összefonódik a családi gyökereinkkel, a 
neveltetésünkkel, a műveltségünkkel, a 
történelmi eseményekhez való hozzáállá-
sunkkal, olvasottságunkkal, a mások által 
nekünk mutatott példákkal, és nem utol-
só sorban a személyes értelmi és érzelmi 
érettségünkkel. Talán nem tévedek, ha azt 
a következtetést vonom le, hogy a magyar 
nép 1848. március 15-ét tartja az elsőszá-
mú nemzeti ünnepének. Én is ennek tar-
tom, mert már értem. Értem azt, amit eddig 
nem értettem. Értem és példát állít elém 
az, hogy a márciusi ifjak pontosan tudták 
mi az, amit akarnak és az utolsó pillanatig, 
tántoríthatatlanul képesek is voltak hinni 
és harcolni, mindvégig bízva abban, hogy 
változik a rendszer, amiben ők éltek, és ta-
lán változik a világ is. 
Tisztelt és Szeretett Tiszaújvárosiak!
Én is márciusi ifjú vagyok. Nem csak azért, 
mert 19 évvel ezelőtt 2004. március 10-én 
születtem. Hanem mert elmémmel most 
már tudom, értem és szívemmel érzem is, 
hogy miért szálltak harcba és miért küzdöt-
tek a 175 évvel ezelőtt élt márciusi ifjak. 
Szerintem azért, hogy minden külső és bel-
ső befolyástól mentesen szabadon gondol-
kodhassanak, szabadon beszélhessenek és 
nyilváníthassanak véleményt, szabadon ta-
nulhassanak, végül szabadon és emberhez 
méltóan élhessenek.
1848-49 legyen világítótorony az életünk-
ben, melynek fényét mindig tartsuk szem 
előtt. Kívánom, hogy a jövő fiatalságának 
az életét is ragyogja be ez a fény, és legyen 
az útjelzője. Kívánom, hogy az én városom, 
az én Tiszaújvárosom legyen továbbra is a 
béke és a nyugalom szigete. Kívánom, hogy 
legyen az önöké is. Tiszaújváros legyen az 
új, 175 évvel ezelőtti Pilvax kávéház, mely 
a maga korában először engedett teret az 
innovatív és kötetlen gondolatoknak, vala-
mint az újszerű eszméknek, amely akkor és 

ott megváltoztatta a nemzet életét, mélyen 
beleívódott történelmünkbe, és ma 2023-
ban is példaként ékeskedik előttünk. Olyan 
példaként, amelyet a 12 pont első mondata 
szegez nekünk, miszerint:„Mit kíván a ma-
gyar nemzet? Legyen béke, szabadság és 
egyenlőség!”

Közös felelősség, 
közös értékek

A beszédet követően dr. Fülöp György pol-
gármester köszöntette a beszédíró pályázat 
díjazottjait, a kitüntetetteket, az egybe-
gyűlteket, a város lakosságát.
Kedves Beszédíró Fiatalok, Kedves Ifjak! 
Ti vagytok a mai nap egyik hősei, hiszen 
tisztában vagyok vele, hogy milyen nehéz, 
először megérteni a történelmi eseménye-
ket, aztán ezt feldolgozni, arról véleményt 
kialakítani, majd ezt ünnepi beszéd formá-
jába önteni, és végül kiállni a nyilvánosság 
elé és elmondani. Köszönöm, hogy meg-
tettétek. Köszönöm, hogy bátrak voltatok. 
Köszönöm, hogy bearanyoztátok ünnepün-
ket. Őszintén gratulálok. 

Kedves Kitüntetettek! 
Tiszaújváros képviselő-testülete minden 
évben március 15-e alkalmából kitünte-
tésben részesíti azokat, akik kiemelkedő 
munkájukkal elősegítették Tiszaújváros 
fejlődését, öregbítették városunk jó hírne-
vét. Nem számít a politikai hovatartozás, 
a különböző értékrend, csak a teljesítmény 
a városért, a város közösségéért végzett 
munka. Engedjék meg, hogy valamennyi 
képviselőtársam, sőt a város valameny-
nyi polgára nevében és a magam nevében 
is őszintén, tiszta szívből gratuláljak, jó 
egészséget és további sok sikert kívánjak 
önöknek. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm és hálás vagyok, hogy közö-
sen, és ami nagyon fontos, békésen, példát 
mutatva tudunk ünnepelni. Méltó módon 
Tiszaújvároshoz és méltó módon előde-
inkhez, akiket 1848-ban a közösen vállalt 
felelősség, a közösen vallott értékek kötöt-
tek össze. Remélem, hogy megéljük majd 
azt a kort, amikor fontosabb lesz minden, 
ami bennünket összeköt mindattól, ami 
bennünket szétválaszt. 1848-49 számomra 
legfontosabb erkölcsi iránymutatását Deák 
Ferenc jegyezte le, mely így szól: „Igaz 
ügyért küzdeni még akkor is kötelesség, 
midőn már sikerhez nincsen sok remény, 
olyan országot kell építeni, olyan országot 
kell építenünk, ahol mindannyian meglel-
jük a hazánkat.”
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Fülöp Kende

Kocsis Anna

Dr. Fülöp György



Önkormányzati ágazati kitüntetések
Tiszaújváros 

Közneveléséért

BIRTALAN ÁGNES
tanár

1986-ban kezdte Tiszaújvárosban folyta-
tott hosszú pedagógusi pályáját. 16 évig a 
2. sz. Általános Iskola tanára volt, majd a 
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola pedagógusa lett. Munkája során 
több területen is helytállt: szabadidő-szer-
vezőként, osztályfőnökként, szaktanárként 
és szakvezetőként, valamint könyvtáros-
ként is. Együttérző, segítőkész, ötleteivel 
segíti a nevelőtestület munkáját, nagyfo-
kú hivatástudat és gyermekszeretet jel-
lemzi. Megértéssel fordul a különleges 
bánásmódot igénylő tanulók felé, diákja-
ival bensőséges, őszinte kapcsolatot ápol. 
Folyamatosan fejlesztette és újította szak-
mai-módszertani ismereteit, számos ok-
tatási programban vett részt. Kreatívan, 
örömmel segíti az intézmény ünnepi prog-
ramjainak megvalósítását. Kiváló szakmai 
munkája elismeréseként 2012-ben Eötvös 
József emlékérmet, 2019-ben Miniszteri 
Elismerő Oklevelet kapott.
Negyvenéves, lelkiismeretes kimagasló 
szakmai munkája elismeréseként „Tiszaúj-
város Közneveléséért” Életműdíj kitünte-
tésben részesült.

TAMÁS HERMINA
tanár

2000-től pedagógusa a Tiszaújvárosi Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskolának. Négy évtizedes 
munkája során volt osztályfőnök, munka-
közösség-vezető, igazgatóhelyettes. Min-
den munkakörében magas színvonalon és 
precízen végezte a rá bízott feladatokat. 
Korszerű szakmai, módszertani ismere-
teivel komplex módon adta át diákjainak 
a matematika és fizika tudományát, ezál-
tal tanítványai több alkalommal sikere-
sen vettek részt tanulmányi versenyeken. 
Munkásságát példaértékű gyermekszeretet 
jellemzi, eredményesen foglalkozott a kü-
lönleges bánásmódot igénylő tehetséges 
tanulókkal. Több pályázat megvalósításá-
nak aktív közreműködője volt. Megbízható 
munkavégzésével vett részt az intézmény, 
a diákönkormányzat és a nevelőtestület 
munkájában. Mindent megtett a közösség 
összekovácsolásáért.  Kimagasló szakmai 
munkája elismeréseként 2014-ben  „Tisza-
újváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetés-
ben részesült.
Negyvenéves, lelkiismeretes, példaértékű 
szakmai munkája elismeréseként „Tiszaúj-
város Közneveléséért” Életműdíj kitünte-
tésben részesült.

HAJDU ERIKA
gyógypedagógus, logopédus

2014-től a Hunyadi Mátyás Általános Is-
kola logopédus- gyógypedagógus tanára. 
Több éven keresztül a fejlesztő munkakö-
zösség vezetője volt. Pályája során szakmai 
fejlődése érdekében számos továbbképzé-
sen vett részt. Két éve tanítja az Éltes Má-
tyás Tagiskola tanulóit is. Logopédusként 
aktív szervezője és lebonyolítója a fejlesz-
tésre járó tanulók tanulmányi versenyének. 
Nyitott a pályázati feladatokhoz kapcso-
lódó munkák elvégzésére. Részt vett „A 
tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 
intézmények támogatása” projektben. Ma-
gas színvonalon szervezi az SNI tanulók 
számára tartott foglalkozásokat, előtérbe 
helyezi az innovatív technikák alkalmazá-
sát. Személyes kapcsolatát a tanulókkal, a 
kollégákkal a kölcsönös tisztelet jellemzi. 
Tanítványait szeretettel, odaadással oktatja 

és neveli. Nagy figyelmet fordít a különle-
ges bánásmódot igénylő diákokra, akiknek 
a szüleivel is jó kapcsolatot ápol.
Az emberekhez való viszonyulása, segítő-
készsége, empátiája és odafigyelése elis-
meréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” 
Évi díj kitüntetésben részesült.

SZABOLCSINÉ 
MECSEI ANDREA

gyógypedagógus

1989-től dolgozik Tiszaújvárosban, külön-
böző köznevelési intézmények alkalmazá-
sában. A főiskola befejezése után az Éltes 
Mátyás Általános Iskolában kezdett el 
dolgozni, ahol a segítségre szoruló, sérült 
gyermekek tanítója lett. Negyedik éve an-
nak, hogy gyógypedagógus munkakörben, 
gyógypedagógiai és nevelési tanácsadás 
szakterületen is munkálkodik. Érzékenyen, 
nagy odafigyeléssel fordult az atipikus 
fejlődésmenetet mutató, viselkedésük-
ben eltérő tulajdonságokkal jellemezhető 
gyermekek, tanulók iránt. Kreatívan, nagy 
odaadással, új módszerek alkalmazásával, 
mint például az állatasszisztált kutyás terá-
pia, hatékonyan tevékenykedik mindenna-
pi gyógypedagógiai munkája során. Több 
fejlesztő és interaktív játék fémjelzi nevét, 
hosszú évek óta az autizmus világnapi ren-
dezvények aktív szervezője.   
Közel 35 éves kimagasló pedagógiai szak-
mai munkájáért „Tiszaújváros Köznevelé-
séért” Évi díj kitüntetésben részesült.   

SZABÓNÉ TÓTH IRÉN
tanító

1983-tól szolgálja Tiszaújváros közoktatá-
sát. 2000-ig az Arany János Általános Is-
kolában tanított, majd a Széchenyi István 
Általános Iskola tantestületének tagjává 
vált. Nagy figyelmet szentel a tanulási ne-
hézségekkel küzdők fejlesztésére és fel-
zárkóztatására. Osztályfőnöki tevékenysé-
ge magas színvonalú, sokat tesz osztálya 
összekovácsolásáért. Mély hivatástudat 
jellemzi, munkáját alaposan átgondolva, 
precízen végzi, figyelve arra, hogy a gyer-
mekek elsajátítsák az önálló tanuláshoz 
szükséges alapokat. Diákjai mellett a szü-
lőkkel is jó kapcsolatot ápol, eredményes 
az együttműködésük. Értékes tagja a mun-
kahelyi közösségnek, mindenkire odafi-
gyel, mindenkinek szívesen segít.
Több évtizedes, a köznevelés területén ki-
fejtett nagyfokú hivatástudata, lelkiismere-
tes és magas színvonalú munkája elisme-

réseként „Tiszaújváros Közneveléséért” 
Életműdíj kitüntetésben részesült.

PAPP ERIKA
tanító

1994-től tanít Tiszaújvárosban, jelenleg a 
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola tantestületének tagja. Az el-
múlt évek alatt magas színvonalon végezte 
és végzi munkáját napközis nevelőként, 
osztályfőnökként, ének-zene szakos tanár-
ként, munkaközösség-vezetőként. Tanítói 
tevékenységére nem csak és kizárólag a kö-
vetelmények feladatain keresztüli számon-
kérés jellemző. Segítségével a mindenna-
pokon keresztül az életre nevelés, a jellem 
kibontakoztatásának és a problémamegol-
dás lehetőségének felkínálása érvényesül. 
Kiemelkedő tanítói munkájára jellemző az 
emberség, segítőkészség és gyermeksze-
retet. Fontosnak tartja a tanulók személyi-
ségének fejlesztését, az egyéni bánásmód 
érvényesülését. Műsorok összeállításában 
és versenyek felkészítésében is segíti a di-
ákokat. Szakmai és emberi kapcsolataiban 
nyitott, pozitív emberi tulajdonságai miatt 
szeretik, és véleményét tisztelik.
Kimagasló szakmai munkája elismerése-
ként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj 
kitüntetésben részesült.

BERTÁNÉ
BARVA ENIKŐ ILDIKÓ

tanár

2000-től tagja a Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium és Kollégium nevelőtes-
tületének. Szaktanárként és osztályfőnök-
ként egyaránt kivette részét a munkából, jó 
kapcsolatot ápol a környező intézmények 
vezetőivel és munkatársaival. Szakmai tu-
dása, nyitottsága kiváló szaktanárrá tette. 
Lelkesen irányítja az iskolai és a kollégi-
umi könyvtár működését. Fontos feladatá-
nak tartja a tehetséggondozást és a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek támogatását is. 
Diákjai kiemelkedő eredményekkel teljesí-
tenek közép és emelt szintű érettségi vizs-
gákon. 
Fontos feladatának tartja a tehetséggondo-
zást, a hátrányos helyzetű gyerekek támo-
gatását. Segítőkész és közvetlen, diákjai 
szeretik, ragaszkodnak hozzá. Saját magát 
is tanulásra, módszertani eszköztárának 
bővítésére ösztönzi. 2016-ban gyakorlat-
vezető mentortanár szakvizsgát szerzett, 
2017-től pedig pedagógus II. fokozatba 
lépett. 

Az oktató-nevelő tevékenység területén 
végzett magas színvonalú munkája elisme-
réseként „Tiszaújváros Közneveléséért” 
Évi díj kitüntetésben részesült.

PAPP HORKAI 
MARGIT MÁRTA

tanár

Tizenhét éve oszlopos tagja a Tiszaújváro-
si Eötvös József Gimnázium és Kollégium 
nevelőtestületének. 8 éve lelkiismeretesen 
vezeti a matematika-fizika munkaközössé-
get. Diákjait mindig eredményesen készíti 
fel matematika és fizika versenyekre, érett-
ségikre. Munkaközösség-vezetői munkájá-
val mind a tagok, mind az iskola vezetése 
elégedett. 
Munkájában következetes, pontos és pre-
cíz, diákjai tisztelik. Idén két diákja is 90% 
fölötti eredménnyel sikeresen lépett tovább 
a megyei matematikaversenyen. A közös-
ség aktív tagja, részt vett az iskola 50. év-
fordulóján rendezett vetélkedősorozat le-
bonyolításában. Részt vesz a nyolcadikos 
diákok központi dolgozatainak javításá-
ban, bemutató-, nyílt órákat tart.
Az elmúlt években végzett magas színvo-
nalú, példamutató munkája elismeréseként 
„Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj ki-
tüntetésben részesült.

RÁCZ GYULA
oktató

1998-ban szerezte meg a műszaki szakok-
tatói oklevelét a Budapesti Műszaki Egye-
temen. Feladatát magas szakmai színvona-
lon látja el, következetes és kiszámítható, 
munkatársai éppen ezekért tartják egyenes 
jellemnek, szókimondónak ugyanakkor 
emberségesnek. 
A szakmai tanulmányi versenyeken az ál-
tala felkészített diákok kiemelkedő helye-
zéseket értek el. Osztályfőnökként, szakta-
nárként munkáját az igényesség, alaposság 
jellemzi. Oktatóként elhivatott, lelkiisme-
retes, tanítványai és a közte lévő viszonyt a 
tisztelet jellemzi. 
Megújulni képes kolléga, ezt támasztja alá, 
hogy alkotói módon részt vett a szakterü-
letén a helyi szakmai programok kidolgo-
zásában.
Az oktató-nevelő munka területén végzett 
több mint három évtizedes magas színvo-
nalú szakmai munkája és pedagógusi hi-
vatása mellett elkötelezett életpályája elis-
meréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” 
Életműdíj kitüntetésben részesült.
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Harmincan részesültek önkormányzati ágazati kitüntetésben.



BARNA ILDIKÓ
óvodapedagógus

2011-től a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda Szivárvány épületében tevékeny-
kedik. Hamar beilleszkedett az óvodai kö-
zösségbe, a gyermekekkel, a szülőkkel és 
a munkatársakkal egyaránt jó kapcsolatot 
ápol. A szülők bizalommal fordulnak felé, 
ő pedig a lehető leghasznosabb tanácsok-
kal látja el őket. Munkáját a gyermeksze-
retet, segítőkészség és következetesség jel-
lemzi. Szakmai pályafutása során mindig 
törekedett az önismeret fejlesztésére, tudá-
sa bővítésére. Ezeket a megszerzett tapasz-
talatokat szívesen alkalmazza a minden-
napi nevelés során. A rábízott feladatokat 
körültekintően és megbízhatóan teljesíti, jó 
közösségi emberként tud együtt dolgozni 
kollégáival. 
Rendszeresen bekapcsolódik az óvodai 
rendezvényekbe, valamint mentori felada-
tokat vállal, segíti az óvodapedagógus hall-
gatókat. 2014-től vezette a Varázskezek te-
hetséggondozó műhelyt, jelenleg az egyik 
vezetője a Mesevarázs tehetséggondozó 
műhelynek.
A több évtizede fennálló, kiváló szakmai 
munkája, emberi, pedagógusi helytállása 
elismeréseként „Tiszaújváros Köznevelé-
séért” Évi díj kitüntetésben részesült.

OLÁH DEZSŐNÉ
óvodapedagógus

Óvodapedagógusi munkáját 1983-ban 
kezdte. Példamutató szakmai tevékenysé-
gének köszönhetően kivívta vezetői elis-
merését, 2016-ban szakmai koordinátori 
feladattal bízták meg a Szederinda Óvo-
dában. Szaktudását folyamatosan fejleszti, 
munkáját a mindennapokban lelkiismere-
tesen, segítőkészen, magas színvonalon 
végzi. Körültekintő, alapos, megbízható, 
folyamatos segítséget nyújt vezetőtársa-
inak. Egyenes jellemével, nyitott szemé-
lyiségével megbízható és értékes tagja a 
közösségnek. 
Csendes, szerény természetű, zenét ked-
velő és művelő pedagógus. A Bokréta Ci-
terazenekar alapító tagja. Munkáját nagy 
szorgalommal, hozzáértéssel végzi, ezzel 
elősegítve a Szederinda Óvoda hatékony 
és eredményes működését. 
Több évtizedes, a tiszaújvárosi óvodások 
érdekében végzett kiemelkedő szakmai 
munkája, szakmai-koordinátori és pedagó-
gusi helytállása elismeréseként „Tiszaúj-
város Közneveléséért” Életműdíj kitünte-
tésben részesült.

RUSZKAI GIZELLA
tanár

A főiskola elvégzését követően a leninvá-
rosi 3. sz. Általános Iskola tantestületében 
kezdett tanítani és eltekintve a névváltozta-
tásoktól, átszervezésektől, ugyanabban az 
intézményben dolgozott egész pályafutása 
alatt. A reáltárgyakat generációkon át sok 
tanítványával szerettette meg, a biztos el-
méleti alapokon túl nagy hangsúlyt helyez 
a diákok gyakorlati képzésére is. Tanórán 
kívüli szakköri és tehetséggondozó foglal-
kozásokon bevezette a tanulókat a maga-
sabb szintű rendszerelmélet rejtelmeibe. 
Hosszú éveken keresztül lelkiismeretes 
osztályfőnök volt. Tanóráira mindig nagy 
alapossággal készült, tudását folyton bőví-
tette. 
Az intézmény rendezvényeinek lebonyo-
lításában aktívan közreműködött. Össze-
fogja és irányítja a reál munkaközösséghez 
tartozó kollégáit. Szakmai munkáját az 
alaposság, a gyermekszeretet, a rendszere-
tet és a következetesség jellemzi. Hitéletét 
aktívan gyakorló reformátusként példaként 
áll kollégái és tanítványai előtt.
Négy évtizedes, kiváló szakmai munkája, 
emberi, pedagógusi helytállása elismerése-
ként „Tiszaújváros Közneveléséért” Élet-
műdíj kitüntetésben részesült. 

TÓTHNÉ LESNYÁK VIKTÓRIA
tanár

Szakmai munkáját két tanév kivételével 
Tiszaújváros általános iskoláiban töltötte. 
Folyamatos önképzéssel és továbbképzé-
sekkel bővítette tudását. A matematika és 
informatika iránti szeretete jól megfért a 
kreativitásával. Míg diákjai egyik részét 
számítógépes grafikai versenyekre, másik 
részét rangos iskolai és megyei művészeti 
versenyekre készítette fel. Szakköri foglal-
kozásain a különféle művészeti ágak vilá-
gába vezette be az érdeklődőket. A „Refor-
máció- Kulturális kincskereső” komplex 
műveltségi vetélkedő országos döntőjében 
is segítette csapata munkáját, büszkén kí-
sérte őket el az elnyert dunántúli kirándu-
lásra. Osztályfőnökként odafigyelve nevel-
te tanítványait, jó közösséget alakított ki.
Közel négy évtizedes kiemelkedő szakmai 
munkája, vezető-helyettesi és pedagógusi 
helytállása elismeréseként, „Tiszaújváros 
Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben 
részesült.

Humanitás Szolgálatá-
ban Tiszaújvárosért

Dr. SZEPESSY ILDIKÓ
általános orvos, 

tüdőgyógyász szakorvos

A Debreceni Orvostudományi Egyetem 
elvégzése után 1990-től a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Központi Kórház-
ban kezdett el dolgozni. 2015 januárjától 
a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben 
vállalkozóként látta el a pulmonológiai 
szakrendelésre érkezett betegeket, majd 
2019-től az intézmény dolgozójaként foly-
tatta tovább gyógyító tevékenységét. Lelki-
ismeretessége és munkabírása példaértékű. 
A szakma iránti odaadása és szeretete, va-
lamint szakmai tudása és gyors helyzetfel-
ismerése jelentősen meghatározza munka-
helyén a betegek magas szintű ellátását. 
Megbízható, kimagasló szakmai tevékeny-
sége és segítőkészsége elismerésként „Hu-
manitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” 
Évi díj kitüntetésben részesült.

GÖNCZ PÉTER GYÖRGYNÉ
diplomás ápoló

Az egészségügyi szakközépiskola elvégzé-
se után a Semmelweis Kórházban helyez-
kedett el ápolóként. A Tiszaújváros Váro-
si Rendelőintézet Fiziko- Balneoterápiás 
részlegén 1999-ben kezdte meg pályafu-
tását diszpécserként. 2001-ben csoportve-
zető, majd vezetőasszisztens lett. 2012-től 
vesz részt a kúraszerű infúziós ellátásban. 
Kimagasló szervezőképességének és szak-
mai tudásának köszönhetően 2014-től inté-
zetvezető ápolóhelyettesként tevékenyke-
dik az intézményben. 
A több mint húsz éven át végzett megbíz-
ható, kimagasló szakmai tevékenységéért 
és segítőkészségéért „Humanitás Szolgá-
latában Tiszaújvárosért” Évi díj kitüntetés-
ben részesült.

SZAKÁL ZSUZSANNA
ápoló

Pályafutását 1982-ben kezdte az Abaúj-
szántói Csecsemőotthonban, mint kisgyer-
mek- és csecsemőápoló. 1983 áprilisában 
került az akkor még Leninváros Városi 
Rendelőintézetbe, ahol a laboratóriumban 
végezte munkáját, majd 1988 szeptembe-
rétől a helyi bölcsődében gondozónőként 
látta el feladatait. A Nikodemus Idősek 
Otthona indulását követően 2004-től lát 
el ápolói feladatokat, és ezt a szolgálatot 
a mai napig lelkiismeretesen gyakorolja. 
Munkájára igényes, megbízható, precíz 
munkatárs, aki az idős, beteg emberek ápo-
lását szeretettel, magas érzelmi és szociális 
érzékenységgel, alázattal végzi.   

A pályán eltöltött négy évtizedes szolgá-
lati idő elérése után, nyugdíjba vonulásá-
nak alkalmából „Humanitás Szolgálatában 
Tiszaújvárosért” Életműdíj kitüntetésben 
részesült. 

Tiszaújváros 
Közművelődéséért

BALOGHNÉ GULYÁS ERIKA
művelődésszervező

1984-től a városi könyvtár könyvtárasz-
szisztenseként kölcsönző könyvtárosi fel-
adatokat látott el. Precízen és szakszerűen 
kezelte a munkájával járó feladatokat. Ak-
tív részese volt a könyvtár költözéseinek, 
kiváló kézügyességével szívesen közre-
működött a könyvtár kreatív munkáiban 
is. 2014-től a művelődési központ mű-
velődésszervezőjeként precízen, magas 
színvonalon látja el feladatait: statisztikai 
adatok feldolgozását, pályázatok előkészí-
tését és beadását, plakátok és programfü-
zetek valamint saját tervezésű kiadványok 
szerkesztését. Pályája során rendszeresen 
képezte magát akkreditált továbbképzése-
ken. Munkájának köszönhetően a műve-
lődési központ három alkalommal nyerte 
el a Minősített Közművelődési Intézmény 
Címet. A Színház Határok Nélkül rendez-
vény főszervezőjeként példaértékű kap-
csolatot épített ki a határon túli magyar kő-
színházakkal. Feladatait lelkiismeretesen, 
igényesen és magas szakmai színvonalon 
látja el. Erkölcsi magatartása, magas szin-
tű felelősségérzete és hivatástudata, vala-
mint a közel négy évtizedes könyvtári és 
közművelődési szolgáltatásokban végzett 
kiemelkedő szakmai munkája elismeré-
seként „Tiszaújváros Közművelődéséért” 
Életműdíj kitüntetésben részesült. 

Tiszaújváros Sportjáért

CSÁSZÁR ZOLTÁN
tanár

2015-től tanít történelem-testnevelés sza-
kos tanárként a Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskolában. Szakmailag 
mindig felkészült, ismereteit folyamatosan 
bővíti. Elhivatottsága, gyermektisztelő és 
szerető személyisége kitartó következe-
tességgel párosul. Testnevelőtanárként a 
szakmai és gyakorlati példamutatást rend-
kívül fontosnak tartja. Több éven keresztül 
osztályfőnökként is helytállt. Segítőkész-
sége és érzékenysége mind a gyermekekre, 
mind a szülőkre pozitív hatást gyakorol. 
Sok energiát fordít az egyéni képességek-
nek megfelelő fejlesztésre, versenyekre 
való felkészítésekre. Az évek során lehe-
tősége nyílt úszásoktatásra is a tanórák és 
a Diák Sport Egyesület keretében. Szív-
ügyének tekinti a tanulók egészséges testi 
és mentálhigiénés fejlődését. Sokat törődik 
diákjaival, aktívan vesz részt az intézményi 
rendezvények és ünnepek szervezésében. 

A nyári szünetben sporttáborokat szervez. 
Részt vesz megyei és országos tömegsport 
rendezvények, versenyek megszervezésé-
ben és lebonyolításában. Rendszeres szer-
vezője a városi úszó, atlétika és labdarúgás 
döntőknek. A tanulókkal, szülőkkel és a 
kollégákkal közvetlen, jó kapcsolatot ápol.
Az iskolai testnevelésben, sportszervezés-
ben végzett kiemelkedő testnevelői, edzői, 
sportszervezői munkája elismeréseként 
„Tiszaújváros Sportjáért” Évi díj kitünte-
tésben részesült.

SZABÓ ZOLTÁN
edző

1976-tól él Tiszaújvárosban. Gyerekkorá-
tól aktívan sportol, iskolás évei alatt kézi-
labdázott és röplabdázott, majd felsőfokú 
tanulmányaira készülve kezdett erőedzés-
sel foglalkozni. 1998-ban sportedző vég-
zettséget szerzett testépítés és erőemelés 
sportágban. Az azóta eltelt idő alatt külön-
böző korosztályokban, a szabadidejükben 
sportolóknak, illetve igazolt sportolóknak 
tanította meg a kettlebell sportmozgást és 
az ahhoz kapcsolódó testedzési techniká-
kat. Csoportos edzésein személyre szabott 
figyelmet biztosít minden résztvevőnek, 
tekintettel személyiségükre, aktuális fi-
zikai és mentális állapotukra. Edzői te-
vékenysége során kiemelt szerepet kap a 
személyiségfejlesztés, a közösségépítés, az 
egészséges életmódra nevelés.   
Tiszaújváros tömegsportjáért és az egész-
séges életmód népszerűsítéséért végzett 
felkészült és lelkiismeretes munkája elis-
meréseként „Tiszaújváros Sportjáért” Évi 
díj kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosért 
a Közszolgálatban

MIKITA KATALIN
végrehajtási munkatárs

1997-ben kezdte munkáját a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatalban. Nyolc évig 
gyámügyi munkatárs volt, majd a szerve-
zet feladatainak megváltozása következté-
ben új munkaterületen adóügyi feladatokat 
lát el közel tizennyolc éve. Munkáját min-
dig lelkesedéssel, nagyfokú odaadással, 
lelkiismeretesen végzi. Az évtizedek során 
minden területen önállóság és maximá-
lis szakmai hozzáértés volt rá jellemző. A 
kollégáival, a feletteseivel és a szakmai 
szervezetekkel egyaránt informatív kap-
csolatot ápol. Majdnem két évtizedig látott 
el érdekképviseleti feladatokat, melyből ti-
zenöt évig az elnöki tisztséget töltötte be. 
Gyakran szabadidejét feláldozva szervezte 
és vett részt a városi és hivatali szintű ren-
dezvényeken. Törekvéseiben nagy szerepe 
volt a jó dolgozói kollektíva, egy össze-
tartó közösség kialakításának. Szociális 
érzékenysége, ügyfélcentrikus ügyintézése 
munkája minden mozzanatában megnyil-
vánul.
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Balázs Boglár zongorajátéka színesítette a programot.



Segítőkész és együttműködő, a munkatár-
sai és az ügyfelei egyaránt bizalommal for-
dulnak hozzá.
A Polgármesteri Hivatalban végzett kö-
zel három évtizedes kiemelkedő szakmai 
munkája, közösségépítő tevékenysége, 
valamint a közigazgatási életpálya mellet-
ti elkötelezettsége és példamutató helyt-
állása elismeréseként „Tiszaújvárosért a 
Közszolgálatban” Életműdíj kitüntetésben 
részesült.

Tiszaújvárosért 
a Közszolgáltatásban

RADULY JÓZSEFNÉ
parkgondozó

1988-tól dolgozik városunk gazdasági 
társaságainál. 2005-től a Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft. alkalmazottja, 
ahol kertészeti tevékenységhez kapcsolódó 
feladatokat lát el. A részleg munkavállaló-
jaként a város virágainak ültetését, zöldfe-
lületeinek gondozását köszönhetjük neki. 
A téli munkálatokban is tevékenyen részt 
vesz. Fegyelmezett munkavégzése során 
mindig betartja a vonatkozó munkavédel-
mi szabályokat, előírásokat. A munkakö-
réhez kapcsolódó feladatokat önállóan és 
szakszerűen látja el, munkájára jellemző a 
precizitás, a pontosság, bármikor lehet szá-
mítani rá. Segítőkész, együttműködő, jó 
kapcsolatot ápol kollégáival, feletteseivel. 
Kiemelkedő munkája és példamutató 
helytállása elismeréseként „Tiszaújváro-
sért a Közszolgáltatásban” Évi díj kitünte-
tésben részesült.

BELÉNYESI LAJOS
fűtésszerelő

1983-ban kezdett el dolgozni a társaság 
jogelőd cégénél, mint fűtésszerelő, majd 
a gazdasági társaságok átalakulását köve-
tően 2004-től a TiszaSzolg 2004 Kft-nél 
látja el a munkakörébe tartozó feladato-
kat, melyet vezetői és a munkavállalók 
megelégedettségére végzett. Részt vett a 
társaság karbantartási, felújítási és beruhá-
zási munkáinak műszaki előkészítésében, 
kivitelezésében. A hőközpontok, hőfogadó 
állomások üzemeltetése, korszerűsítése, 
valamint a fogyasztói bejelentések kivizs-
gálása, illetve a jelzett problémák megol-
dása során precíz, gyors, segítőkész mun-
kavégzés volt rá jellemző. Szükség esetén 
készséggel vállal többletfeladatokat is. 
Kollégáival és a társszervekkel munkakap-
csolata zökkenőmentes. Pozitív személyi-
ség, ismereteit szívesen megosztja a hozzá 
fordulókkal.
Negyvenéves kimagasló színvonalú szak-
mai munkája elismeréseként „Tiszaújvá-
rosért a Közszolgáltatásban” Életműdíj 
kitüntetésben részesült.

BENŐCS FERENCNÉ
szakács

Közalkalmazotti jogviszonyát 1998-ban 
kezdte a Központi Étterem konyháján. 
2018-ban szakács képesítést szerzett, azóta 
ebben a munkakörben tevékenykedik. Fel-
adati széleskörűek, egyaránt foglalkozik az 
ételféleségek minőségi és mennyiségi elő-
készítésével, valamint a konyhán dolgozó 
munkatársak munkájának felügyeletével, 
irányításával. A szociális szférában tartott 
rendezvények vendéglátási feladatainak 
aktív résztvevője. 
Munkáját mindenkor a legjobb tudása sze-
rint lelkiismeretesen, pontosan és precízen 
végzi. Következetes, rendszerető, határo-
zott egyéniség, elősegítve ezzel a minden-
napi feladatok gördülékeny és hatékony 
megoldását. Kollégái és felettesei mindig 
számíthatnak rá, segítőkész, megbízható 
munkatárs. 
Kiemelkedően magas színvonalú, felelős-

ségérzettel és hivatástudattal végzett mun-
kájának elismeréseként „Tiszaújvárosért a 
Közszolgáltatásban” Életműdíj kitüntetés-
ben részesült.

KISER TAMÁS
csoportvezető

2012-től a Tiszaújvárosi Sport-Park Non-
profit Kft. dolgozója. Munkáját a kezde-
tektől fogva nagy szakmai hozzáértéssel, 
lelkiismeretesen végzi. A napi karban-
tartási feladatok keretében folyamatosan 
felügyeli a Sportcentrum és a Deák téri 
uszoda műszaki berendezéseit. Ellenőrzi 
a különböző gépek, berendezések, techni-
kai eszközök, mérőműszerek működését, 
az esetlegesen jelentkező hibákat azonnal 
elhárítja. Nagy szerepe van abban, hogy az 
uszodák vízminősége mindig megfelel az 
előírtaknak, az uszodákban tevékenykedő 
személyzet pedig szakszerűen, a vendégek 
megelégedésére végzi feladatait. Külön 
kiemelendő a járványhelyzet idején tanú-
sított hozzáértő, lelkiismeretes munkája. A 
hosszú évek során megszerzett tapasztala-
ta, szakmai tudása nagy segítséget jelent 
a Sportcentrum sikeres működtetése, üze-
meltetése területén. 
Kiemelkedő és magas színvonalú munká-
jának elismeréseként „Tiszaújvárosért a 
Közszolgáltatásban” Évi díj kitüntetésben 
részesült.

Tiszaújváros 
Közbiztonságáért

BODNÁR ATTILA
címzetes rendőr főtörzszászlós

1994-ben kezdte el munkáját a Tiszaújvá-
rosi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztá-
lyán, majd 1998-ban körzeti megbízottnak 
nevezték ki. Tevékenységére kimagasló 
szakmai tudás, megbízhatóság, lelkiisme-
retesség jellemző. Pozitív hozzáállásával, 
igyekezetével és fegyelmezettségével pél-
dát mutat a Rendészeti Osztály teljes be-
osztotti állománya számára. Szakmai hoz-
záértésével, a közvédelmi szakterületen 
tanúsított magas fokú ismeretével kitűnik 
kollégái közül, emellett intézkedési aktivi-
tása is kiváló, szolgálati feladatait minden 
esetben magas színvonalon hajtja végre. 
Körzeti megbízottként jelentősen hozzá-
járul a kapitányság eredményességének 
növeléséhez, a rendőrkapitányság illeté-
kességi területéhez tartozó településeken 
elkövetett bűncselekmények felderítésében 
- kiváló hely- és személyismeretének kö-
szönhetően - jelentős szerepet vállal. Mun-
kájával, problémamegoldó képességével, 
hatékony kommunikációjával és közösségi 
kapcsolattartásával az állampolgárokban a 
rendőrség iránti bizalmat erősíti.
Tiszaújváros és térsége közbiztonságáért 
végzett magas szakmai színvonalú mun-
kája elismeréseként „Tiszaújváros Közbiz-
tonságáért” Évi díj kitüntetésben részesült.

Pintér Ferenc Díj

KOVÁCS KATALIN
címzetes tűzoltó zászlós

2012 óta teljesít szolgálatot a Tiszaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon, mint 
katasztrófavédelmi megbízott. Szolgálati 
feladatai ellátása során mindig pontos, pre-
cíz. Tudását folyamatosan fejleszti, szak-
mai felkészültsége, gyakorlati tapasztalata 
átlag feletti. Vezetőivel közvetlen, elöljáró-
ival szemben tisztelettudó. Kollégái, szak-
területi vezetői mindig elismerően nyilat-
koznak munkájáról, minden helyzetben 
számíthatnak rá. A tűzoltó-parancsnokság 
feladataiban lelkiismeretesen, folyamato-
san és aktívan részt vesz, a Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség más szakterületeit 

is segíti munkájával. Hivatásos szolgálata 
kezdetétől munkáját példamutatóan, be-
csülettel végzi. A polgári védelmi feladat-
rendszer széleskörű ismerete és a komplex 
látásmód jellemzi mindennapjait. Mind a 
gyakorlatok, mind a valós káresemények 
felszámolásánál megmutatta rátermettsé-
gét, szakszerűségét.
Magas színvonalú, példaértékű munkája 
elismeréseként „Pintér Ferenc Díj” Évi díj 
kitüntetésben részesült.

BABINA JÓZSEF
tűzoltási és mentési főelőadó

1995-ben lépett be a FER Tűzoltóság jog-
elődjének számító Tűzoltó és Műszaki 
Mentő Kft. személyi állományába. Léte-
sítményi tűzoltói munkáját a „B” szolgá-
lati csoport szolgálatvezetőjeként kezdte. 
Tudásának és szakmai tapasztalatainak 
átadásával, személyes példamutatásával 
jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a léte-
sítményi tűzoltóság személyi állománya 
teljes értékű csapatként állhasson készen-
létben az ipari üzemek védelmére. A tűzol-
tóság versenycsapatának aktív tagja volt és 
sok versenyen bizonyította rátermettségét, 
sportszeretetét. Munkáját mindig pontosan, 
precízen, nagy odaadással és hivatásszere-
tettel végzi. A létesítményi tűzoltóságot 
jóval többnek tekinti, mint egyszerű mun-
kahely. Szakmai felkészültsége, gyakorlati 
tapasztalatai az átlag fölé emelik. 
Személyisége becsületes, közvetlen, te-
kintélyét soha nem a beosztása, hanem a 
tudása és a rátermettsége alapozta meg. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzol-
tószövetség életében 2016-tól 2021-ig az 
Ifjúsági és Sporttagozat elnöki tisztségét 
töltötte be. 
Több mint három évtizedes tűzoltói  mun-
kásságának  elismeréseként „Pintér Ferenc 
Díj” Életműdíj kitüntetésben részesült. 

Lovas Lajos Díj

KELEMEN TAMÁS
fotós, operatőr

Tiszaújvárosi középiskolásként már a 
suli tévé adásaiban volt operatőr és vágó, 
a Brassai elvégzése után a hobbija lett a 
munkája, a Tiszaújvárosi Krónikának kez-
dett fotózni. Az érettségi megszerzése után 
az akkori Tisza TV és Krónika munkatársa 
lett, kezdetben grafikai munkákat kapott, 
később fotós feladatokat. Fotós, operatőr, 
vágó, ezek a fő tevékenységei, amit alázat-
tal és nagy szorgalommal végez. Médiaér-
zékeny és tettre kész, legyen az sport, vagy 
közéleti esemény, városhatáron belül, vagy 
azon túl. A hír mozgatja és 20 év után is 
lázba hozza. Lelkes, szereti a munkáját, 
bármilyen feladattal bízzák meg, elvégzi. 
Szerkesztői fejjel gondolkodó ember, nyi-
tott szemmel és füllel jár, a téma, ami az 
utcán hever az ő objektívjén keresztül mu-

tatja be a valóságot a Tiszaújvárosi Króni-
kában.
Hivatása iránti szeretete, odaadása, vala-
mint precíz és pontos munkája elismeré-
seként „Lovas Lajos” Évi díj kitüntetésben 
részesült.

Tiszaújvárosért 
a Szociális Ágazatban

TÓTHNÉ BORDÁS ÁGNES
kisgyermeknevelő

1990 óta dolgozik a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ „Napsugár” Bölcső-
déjében. Az eltelt időszak alatt mind gon-
dozónőként, mind kisgyermeknevelőként 
szeretetteljesen, segítőkészen, magas szín-
vonalú szakmai tudással látja el feladatát. 
A gyermek iránti szeretete, elhivatottsága 
kimagasló és példaértékű, egyformán sze-
reti, gondozza, maximálisan a fejlettségi 
szintjüknek megfelelően tanítja őket. A 
bölcsődei nevelést olyan szemlélettel és 
módszerekkel alkalmazza, amelyek segí-
tik a családi nevelés elsődlegességének 
tiszteletét. Munkája során fontosan tartja a 
szülők folyamatos tájékoztatását, velük is 
szeretetteljes légkört alakított ki. Tanácsait 
nem csak a szülők, hanem munkatársai is 
megfogadják. Nagy figyelmet fordít arra, 
hogy az új, fiatal dolgozók elsajátítsák a 
gyermekgondozás rejtelmeit, átvegyék a 
több évtizedes intézményi kultúrát, neve-
lési módszereket.
Több évtizedes kimagasló, lelkiismeretes 
munkája, emberi hozzáállása elismerése-
ként „Tiszaújvárosért a Szociális Ágazat-
ban” Évi díj kitüntetésben részesült.

PAPPNÉ BONCSÉR BEÁTA
humánerő gazdálkodó

2007-től dolgozik a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központnál. Az intézményben 
feladatai közé tartozik a dolgozók köz-
alkalmazotti nyilvántartásának vezetése, 
a közalkalmazotti jogviszony létesítése, 
megszüntetése, bérszámfejtési és munka-
ügyi feladatok ellátása. Koordinálja a szak-
képzésben részt vevő diákok adminisztrá-
cióját, szervezi az intézmény munka- és 
tűzvédelmi tevékenységét. Részt vesz a 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
költségvetésének, a megbízási szerződések 
elkészítésében. Sokrétű feladatait ponto-
san, körültekintően, precízen, határidőre 
elkészíti. A munkatársakkal szoros kap-
csolatot tart, segítőkész. Elhivatottsága 
kimagasló és példaértékű. Napi feladata-
in túl részt vesz az intézmény gazdasági 
ügyeinek intézésében, valamint szabadidős 
rendezvényein. Rendszeresen helyettesíti a 
távollévő gazdasági ügyintézőt. 
Kimagasló szakmai munkája, elhivatott-
sága és emberi hozzáállása elismeréseként 
„Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban” 
Évi díj kitüntetésben részesült.
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A beszédíró pályázat díjazottjait - Kocsis Annát, Bartha Violát és Fülöp Kendét - is köszön-
tötték a díszünnepségen.



Tisztelgünk a hősök előtt, példát veszünk róluk
Kokárdákkal, csákókkal és nemzeti 
színű zászlókkal érkeztek az óvodások a 
Március 15-e parkba kedden délelőtt. A 
legkisebbek is csatlakoztak az ünneplők 
táborához. Az Eötvös Kórus zenés mű-
sorával, dalokkal, versekkel és ünnepi 
gondolatokkal idézték fel a múltat, az 
1848. március 15-i eseményeket a Ti-
szaújvárosi Eötvös József Gimnázium 
és Kollégium diákjai. Az ünnepi szónok 
Bartha Viola, az intézmény tizenegyedi-
kes diákja, a beszédíró pályázat harma-
dik helyezettje volt. 

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Nemes nap ez a mai. Immár 175 éve, hogy 
büszke őseink kiharcolták szabadságunkat 
- kezdte beszédét a szónok. - 1848. március 
15-én vér nélkül győzött a forradalom. De 
miért harcoltak ők? Petőfi, Jókai, Irinyi és 
a márciusi ifjak? Egy szebb jövőért, ahol a 
magyar szabad és független. Ennyi év táv-
latából vajon a magyarság még mindig tud 
azonosulni a dicső forradalom eszméivel? 
Nem hagyhatjuk, hogy feledésbe merül-
jön a sok hőstett és önfeláldozás! Petőfiék 
megszabadítottak minket rabságunk lánca-
itól, de nekünk, a jövő nemzedékének to-

vábbra is küzdenünk kell, hogy áldozataik 
ne legyenek hiábavalók. Össze kell tarta-
nunk, hogy megvédhessük az általuk ki-
harcolt jogainkat, az egyéni szabadságun-
kat és országunkét. A mai napon, ebben a 
szellemben tűztünk mellünkre kokárdát, és 
emlékezünk meg legnagyobb hőseinkről.
Tisztelt Hallgatóság!
Idén ünnepeljük egyik legnagyobb költőnk, 
Petőfi Sándor születésének 200. évforduló-
ját. A forradalom szimbólumává vált köl-
tő a Nemzeti dallal buzdította a forrongó 
tömeget. Emberek tízezrei zúgták utána 
az esküt: „Rabok tovább nem leszünk!” 
Őseink megfogadták, hogy véget vetnek a 
nyomorúságnak, melyben évszázadok óta 
szenved a magyar. Vége az elnyomásnak, 
vége a rabságnak! Eljött a magyarok ide-
je. A forradalmat követő szabadságharc is 
ebben a szellemben zajlott. Annak ellené-
re, hogy Európa egyik vezető nagyhatal-
ma ellen folyt a hadviselés, a magyarok 
megállták a helyüket. Az ellenség alábe-
csült minket. Kossuth és a hős honvédek 
véghezvitték a lehetetlent, és győzedelmes 
csatákat arattak. A boldog esztendők vi-
szont még várattak magukra. Az oroszok 
bevonulásával elbukott a szabadságharc. 
Ezt követően is rengeteg viszontagsággal 
nézett szembe a magyar. Két vesztes világ-
háború, rengeteg elveszett emberélet és a 
legfájóbb pont: Trianon, melynek emléke 
máig égő seb az ország szívén. Majd jött az 
’56-os forradalom, ahol a magyarság szin-
tén bebizonyította bátorságát.
Minden kornak megvannak a maga kihí-
vásai. A rabság-szabadság kérdése máig 
aktuális maradt. Most rajtunk a sor, hogy 
Petőfiék mintáját követve együttes erővel 
tegyünk a saját és az utánunk következő 
nemzedékek boldogulásáért. Nincs olyan, 
hogy túl nagy áldozat, ha a jövő a tét. A 
márciusi ifjak mindent kockára tettek a mi 
szabadságunkért, beleértve ebbe az ország 
békéjét is. Talán mi nem érezzük, ez mek-
kora érték, mivel legtöbbünk szerencsére 
nem élt meg háborús helyzetet Magyaror-
szágon. Az évszázadok során a magyarság-

nak számtalan háborút kellett már vívnia. 
Védekezni, támadni, olykor nem is a saját 
akaratunkból. 
Kedves Diáktársaim!
Iskolánk névadójának, Eötvös Józsefnek 
egy mondatát szeretném idézni: „Minden 
reformnak első feltétele jelen helyzetünk 
tökéletes ismeretében fekszik.”
Tehát a közös, nemzeti múltunk ismerete 
elengedhetetlen, hogy megértsük az ak-
tuális eseményeket, és jó döntéséket hoz-
zunk a jövőben. A megemlékezésekkel 
nemcsak tisztelgünk a hősök előtt, hanem 
példát veszünk róluk, és tanulságot fogal-
mazunk meg a jelenkor számára. De mi 
lehet ez a tanulság? A legfontosabb talán, 
hogy együtt mindenre képesek vagyunk. A 
magyarságnak eggyé kell válnia. Az ösz-
szefogás, a kitartás és a tenni akarás he-
gyeket képes megmozgatni. Az országot 
mi magyarok formáljuk, ezért sosem hal 
meg a remény, hogy egy szebb jövő elé 
nézhetünk. Elsősorban, ha nem is kizáró-
lagosan, csak magunkra számíthatunk a 
magyar nép sorsának alakításában. Nem 
várhatjuk másoktól gondjaink megoldá-
sát, nemzetünk felemelését. A magyar 

nemzet boldogulása csak közös akarattal, 
elhatározással és munkálkodással sikerül-
het. Ugyan különbözőek vagyunk, eltérő 
célokkal, de ma, együtt ünneplünk. Poli-
tikát, eltérő nézőpontot félretéve együtt 
emlékezünk a dicsőséges időkre. Kossuth 
és Széchényi is más elveket vallott, ennek 
ellenére mindkettőjük számára a haza állt 
mindenek felett, és ha az ország érdeke 
megkívánta, együttműködtek. Tegyünk így 
mi is! Az imént énekeltük immár 200 éves 
himnuszunkat, és amikor ezt halljuk, szí-
vünket hevíti a hazaszeretet: mert magya-
rok vagyunk. A nemzet magára, a magya-
rok egymásra találnak. A közös emlékezés 
az összetartozás ismétlődő megerősítését 
hozza el nekünk.
Tisztelt Ünneplők!
Egy részlettel szeretnék búcsúzni, Pe-
tőfi Sándornak, a forradalom és szabad-
ságharc lánglelkű költőjének naplójából: 
„Nagyapáink és apáink,/Míg egy század 
elhaladt,/Nem tevének annyit, mint mink/
Huszonnégy óra alatt. Ez volt március 15-
e. Eredményei olyanok, melyek e napot 
örökre nevezetessé teszik a magyar törté-
nelemben.”

A sajtódíjas fotós, Kelemen Tamás
Még kölyök volt, amikor megismertem. 
Egy közvetlen, érdeklődő tiszaújvárosi 
fiatal. Bár az idő az ő kerekét is megte-
kerte, még ma is azt a kölyökképű, lelkes 
fiút látom benne, aki akkoriban, majd’ 
20 évvel ezelőtt bekopogtatott a Tisza 
TV-be, hogy szétnézhessen. Kelemen Ta-
más akkor és ott lett a kollégám, és az 
idén ő az a munkatársam, aki immár 
Lovas Lajos Évi díjasként mehet nap, 
mint nap a hírek után.

- Tamás! Emlékszel még hogy kezdődött? 
Hogy keveredtél a médiába?  
- Gyerekkoromban szerettem a sci-fiket, 
azon belül is a Star Treket. Már akkor el-
döntöttem, hogy űrhajókat fogok rajzolni 
számítógépen, és ezt el is kezdtem. Ötö-
dikes voltam, amikor a faterom szerzett 
egy olyan demo szoftvert, amivel a 3D 
animátorok is dolgoznak, és akkor elkezd-
tem vele szórakozni. Először egy hónapba 
telt, mire egy egyszerű gömböt el tudtam 
lineárisan A-ból B pontba mozgatni, az-
tán ez szépen folyamatosan fejlődött, és 
egyre több mindent tudtam megcsinálni. 
Ezeket utána össze is vágtam, tehát meg-
csináltam egy-egy jelenetet, így kezdtem 
el megtanulni autodidakta módon vágni. A 
középiskolában már komolyabban kezdett 
érdekelni ez.  
- Csináltad, mert szeretted, tanultál, mert 
akartad, na de hogy jött a Szent István út 
16., a Tisza TV?

- Kilencedikes brassais koromban a have-
rommal lófráltunk a tóparton és láttuk lent-
ről, hogy ég a villany a tévében. Gondoltuk 
becsengetünk, benézünk, hát épp te nyitot-
tál ajtót nagy fülbevalókkal a füledben. 
Kérdezted, hogy mit akarunk, mi mondtuk, 
hogy szétnézni, te meg mondtad, holnap 
jön egy középiskolás médiás csoport, csat-
lakozzunk hozzájuk. Így is tettem.  A mű-
vészeti iskolások tévétúrája után csatlakoz-
tam én is a médiaszakkörös fiatalokhoz, ott 
Pamach (Fazekas Sándor), a tanárom, látta, 
hogy tudok vágni, operatőrködtem is, de ha 
kellett, egy film kedvéért női ruhában flan-
gáló statiszta voltam, vagy mesét olvastam 
fel. 
- A Tisza tévéhez akkor is te kopogtattál be, 
amikor már munkát kerestél? 
- Is-is. A sulitévés műsorainkat, a Bami 
magazint a Tisza TV is leadta, ezeket min-
dig én vittem be a szerkesztőségbe kazet-
tán, így ismertem meg mai kollégáim kö-
zül is sokat, aztán kértétek, hogy csináljak 
az egyik filmetekhez grafikát, de volt olyan 
is, hogy legyek lábat lóbáló vágókép az 
egyik riportotokhoz, hát így dolgoztam be 
magam kezdetben. Érettségi után ötödéves 
voltam, amikor közveszélyesen nyári mun-
kát kerültem a TVK-ban és hívott telefo-
non a tévé gyártásvezetője, Müller Noémi, 
hogy jöhetnék ősztől betanulni, feliratozni 
az adásokat, mert megüresedett egy hely, 
szilveszterkor már én feliratoztam az élő 
adásban.  Ezek az első Tisza tévés képeim, 
emlékeim 2006-ból. 

- A Krónikába fotózol, kamerát fogsz, ha 
kell vágsz, adásban feliratozol. Melyik a 
szíved csücske?
- Érdekes, ma a fotózás teszi ki a legtöbb 
időmet, pedig fotózni utáltam, soha nem 
ment a vizsgafeladatnál, hogy komponál-
ni kellett egy képet, talán ezért is szeretem 
jobban a filmet, mert egy képben mindig 
nehezebb elmesélni egy sztorit, mint sok 
vágóképben. Az operatőrködést, azt imád-
tam, már akkor is, amikor még szalagra 
forgattunk. 

- És a fotózás, hiszen ma a munkád 90%-át 
a Krónika fotós feladatai teszik ki? 
- A fotózás az úgy volt, hogy 2008. ja-
nuár elsején ide került a Krónika a Tisza 
Médiához. Varga Koritár Laci a kezembe 
nyomott egyik nap egy kis „szappantartó 

gépet”, hogy fotózzak, mert a lapnak nincs 
fotósa. Az első ilyen munkafeladatom az 
volt, hogy a dísztavat fotózzam körbe, az-
tán jöttek a meccsek és mindenféle téma, 
ami kellett az újságba.
- Hogy szereted, amit csinálsz, azt mi, kol-
légáid tudjuk a legjobban, de mi az, ami 
még ma is mozgat és hajt?
- Szeretem a munkámat, sokszínű, változa-
tos, érdekes és kreatív.  Soha nem voltam 
az a nyolctól négyig irodában ülő típus, eh-
hez nem is ez kell. Itt akkor kell élesíteni 
magunkat, ha esemény van, legyen az haj-
nali baleset vagy éjszakai razzia. Szeretem, 
hogy kötetlen, ami nem azt jelenti, hogy 
könnyebb, sőt, kevés olyan hétvége van, 
amikor nem szaladok a téma után. Amit 
mi csinálunk, az csapatmunka. Én általá-
ban a te pároddal, az operatőrrel, Paszival 
- Pásztor Krisztiánnal - járok kézen fogva, 
a szerkesztőségben éjjel-nappal forródrót 
van, hogy ne maradjunk le semmi fontos-
ról. Szeretem ezt a pörgést. Ha esemény 
van, szinte tök mindegy, hogy hol vagyok, 
és mit csinálok éppen, azonnal indulok a 
hír után. 
- Mától Lovas Lajos Évi díjasként kerget-
heted a híreket.
- Igen, igen, de nem változik semmi, ami 
engem illet, marad a megszokott tempó és 
a lelkesedés. Nagyon-nagyon boldog va-
gyok, hogy megkaphattam a kitüntetést, 
köszönöm, hogy rám gondoltak a Lovas 
Lajos sajtódíj odaítélésekor. 

berta
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Munka közben.

Bartha Viola

Az ünnepség koszorúzással zárult.



Hamarosan újra lehet új erőművünk
A Tiszai Erőmű tiszaújvárosi és a Mát-
rai Erőmű visontai telephelyén összesen 
1600 megawattnyi korszerű energia-
termelő kapacitás létesülhet a növekvő 
áramigények kiszolgálására. Az MVM 
Csoport nyílt, feltételes közbeszerzési 
eljárásokat indít kombinált ciklusú gáz-
turbinás erőművi blokkok megépítésére 
az említett helyszíneken - jelentette be az 
Energiaügyi Minisztérium. 

A minisztérium leszögezi, hogy a fejlesz-
tések hozzájárulnak a beruházásösztön-
zést és munkahelyteremtést középpontba 
helyező iparpolitikai célok eléréséhez, a 
belföldi áramtermelés fokozásával erősí-
tik Magyarország energiaszuverenitását. 
A korszerű létesítmények lehetővé teszik a 
földgáz és hidrogén hatékonyabb, a meg-
újulók nagyobb arányú hasznosítását.

Két blokk, ezer megawatt
A kombinált ciklusú gázturbinás (úgyne-
vezett CCGT) erőművek előnyei, hogy 
viszonylag gyorsan megépíthetők, hatás-
fokuk kiemelkedően magas, fajlagos szén-
dioxid kibocsátásuk alacsony, teljesítmé-
nyük a pillanatnyi fogyasztáshoz igazodva 
szabályozható. Az időjárásfüggő megúju-
lók széles körű hasznosításához megfelelő 

mennyiségű kiegyenlítő kapacitás is szük-
séges - közölte a tárca. A blokkok több ezer 
megawatt napelemes kapacitás rendszer-
be kapcsolását alapozzák meg, bizonyos 
arányban alkalmasak lesznek hidrogén tü-
zelésére is.
A közleményben kitérnek arra is, hogy a 
tervek szerint az MVM Tiszai Erőmű tisza-
újvárosi bázisán két, egyenként maximum 
500 megawatt teljesítményű, az MVM 
Mátra Energia Zrt. Mátrai Erőmű vison-
tai telephelyén pedig egy legfeljebb 650 
megawatt teljesítményű blokk létesül. A 
fejlesztésekben a környezetvédelmi előírá-
soknak teljes körűen eleget téve, észszerű-
en hasznosulnak már meglévő infrastruk-
túrák, például a tiszaújvárosi építkezés 
barnamezős beruházásban, a működésből 
korábban kivont, olaj-földgáz tüzelésű 
erőmű telephelyén valósul meg - hívják 
fel a figyelmet. A két új tiszaújvárosi blokk 
évente átlagosan 5200, míg a mátrai 3800 
gigawattóra villamos energiát termelhet 
majd. A kivitelezés a közbeszerzési eljá-
rások sikeres és eredményes lezárása után 
kezdődhet meg, a munkálatok időigénye 
várhatóan 3-3,5 év.
„A tervezett beruházások elősegítik a hazai 
áramtermelési arány fenntartását, növelé-
sét, a lakossági és ipari fogyasztói igények 
kielégítését, erősítik az ellátásbiztonságot, 
és előmozdítják a klímavédelmi, karbon-

semlegességi vállalások teljesítését” - zárul 
az Energiaügyi Minisztérium közleménye.

Nincs új a nap alatt
A minisztérium bejelentését több orgánum 
is úgy tálalta, hogy végrehajtják Orbán 
Viktor miniszterelnök gázerőművek léte-
sítésére vonatkozó utasítását. Az időzítésre 
ez igaz lehet, de a projekt korántsem mai 
keletű.
Az MVM Zrt. 2020 őszén vásárolta meg a 
Tisza Erőmű Kft-t. Kiss Csaba, az állami 
energiaholding műszaki vezérigazgató-he-
lyettese már akkor úgy nyilatkozott, hogy a 
megújuló energiatermelő erőművek egyre 
növekvő mérete miatt  szükség van további 
tartalék kapacitásokra, ezért új, korszerű, 
magas hatásfokú, széles szabályozási tar-
tománnyal rendelkező, kombinált ciklusú 
gázturbinás blokkokra van szükség a villa-
mosenergia-rendszer stabilitása érdekében.
Lapunk 2021 januárjában megkereste az 
MVM Zrt-t az ügyben, hogy további in-
formációkhoz jusson. (Erőművi jövőkép 
- Tiszaújvárosi Krónika, 2021. január 14.) 
A cég megerősítette, hogy az MVM GTER 
Zrt. megvásárolta a Tisza Erőmű Kft.-t az 
SPS Smart Power Systems Zrt.-től. Az ügy-
lettel lehetőség nyílik az MVM GTER Zrt. 
számára, hogy a korábbi Tisza II. Erőmű 
telephelyén a meglévő eszközöket és en-
gedélyeket felhasználva egy rugalmas, 

modern, alacsony CO2 kibocsátási értéket 
garantáló, magas hatásfokú kombinált cik-
lusú gázturbinás erőművet fejlesszen. A 
cég tulajdonában lévő telephely, a meglé-
vő eszközök, engedélyek, illetve a tapasz-
talt szakemberek ideális alapot adnak az 
erőművi beruházás megvalósítására. 
A Tisza II. Erőmű tiszaújvárosi telephe-
lye nagyszerű adottságokkal rendelkezik 
egy, vagy több CCGT blokk barnamezős 
megvalósításához. A meglévő infrastruk-
túra jelentős része jól hasznosítható, és azt 
sem szabad elfelejteni, hogy Tiszaújváros 
és környéke jelentős korábbi erőműves 
tapasztalatokkal rendelkezik. Várhatóan 
jelentős humánerőforrásra lesz szükség a 
következő években, ami a térség gazdasági 
fejlődését növeli. A beruházás megvaló-
sításához mintegy ezer ember munkájára 
lesz szükség, az üzemeltetéshez pedig a 
végleges technológia és teljesítmény függ-
vényében 70-100 szakemberre. A vásárlás 
során az energetikai szempontok jelentős 
szerepet kaptak, de ez csak akkor érhető 
el, ha van megfelelő humánerőforrás is 
az érintett város környezetében. A cég bí-
zik abban, hogy Tiszaújvárosban és a tér-
ségben a beruházáshoz minden adott, van 
megfelelő mértékű szabad munkaerő, illet-
ve a szakmai kompetencia is rendelkezésre 
áll - közölte lapunkkal 2021 januárjában az 
MVM.

Ferenczi László
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Új távlatok nyílhatnak az „újerőmű” történetében.

Látkép a kazánokról és a turbinákról 2018 júniusában.



Önkormányzati energia útiterv 2.
A tiszaújvárosi önkormányzati szektor 
energiafogyasztása 2021-ben mintegy 
400 millió forint volt, mely mára 1 milli-
árd forint fölé emelkedett. A számok jól 
mutatják, hogy feltétlenül foglalkozni 
kell a kérdéskörrel, ezért a polgármes-
teri hivatal munkatársai készítettek egy 
energetikai útitervet a 2022-2030 közötti 
időszakra. Előző heti számunkban ebből 
közöltünk - elsősorban a helyzetelemzést 
tartalmazó - részleteket. Ezúttal az ener-
giatakarékosságot, energiahatékonysá-
got szolgáló korszerűsítési, fejlesztési 
lehetőségeket mutatjuk be. 

Kibocsátásleltár
Mint említettük, az energiafelhasználás 
48%-át teszi ki a villamos energia, a CO2 
kibocsátásért azonban már 69%-ban fe-
lel, mivel a villamos energia előállítása és 
szállítása jelentős veszteségekkel jár, így 
annak súlya megnő az eloszlásban, amely 
így fest: villamos energia 69%, fűtés 11%, 
földgáz 20%. 
Az elmúlt 10 év energetikai fejlesztései 
értelemszerűen CO2 kibocsátás csökkentő 
intézkedésként is szolgáltak. Az önkor-
mányzat több, kezelésébe tartozó épület 
energetikai korszerűsítését végezte el. 
Főként olyan épületeket választottak ki, 
ahol a fejlesztésekkel, modernizálással az 
energiafelhasználás jelentős csökkentését 
lehetett elérni. A megvalósult és számsze-
rűsített projekteknek köszönhetően 2266 
MWh/év megtakarítást ért el az önkor-
mányzat, mely éves szinten 619 tonna CO2 
kibocsátáscsökkentést eredményezett.

Épületkorszerűsítés
Az épületekre vonatkozóan energiahaté-
konysági és megújuló energia beruházá-
sokat tartalmazó elemek kombinációja 
ajánlott. Épület energiahatékonysági cso-
magok: kondenzációs kazán, termoszta-
tikus szelepek beépítése, szabályozható 
fűtés kialakítása, homlokzati hőszigete-
lés, tetőszigetelés, pincefödém szigetelés, 
nyílászáró csere. Megújuló energia - fűtés 
(geotermikus fűtési rendszer több épület 
bekapcsolásával, hőszivattyú, biomassza 
kazán). Megújuló energia - villamos ener-
gia (napelem). Megújuló energia - hasz-
nálati melegvíz (napkollektor). Világítás-
korszerűsítés (LED technológia). „Okos 
épületek” (árnyékolás, hűtés, fűtés, szellő-
zés, gyengeáramú rendszerek automatizált 
működése, fogyasztási adatok rögzítése és 
a fogyasztás optimalizálása).

Energiahatékonyság
A beruházást nem igénylő, azonnal beve-
zethető intézkedések, beavatkozások túl-
nyomó többségét az intézményekben el-
végezték, az elért eredmények fenntartása,  
javítása lehet a további cél.
Minimális beruházást igénylő beavatkozás 
lehet a világítási rendszer programozott 
működtetése, jelenlét érzékelők felszere-
lése, a fűtési rendszer időjárásfüggő sza-
bályozásának megvalósítása, a készülékek 
tervszerű karbantartása.
Beruházást igénylő fejlesztések, „mélyfel-
újítások” melynek részeként energetikai 
korszerűsítések történnek, megújuló ener-
giaforrásokat alkalmaznak. Elsősorban 
megtérülés alapon történő rangsorolás ja-
vasolt.
A közvilágítás korszerűsítése, az elavult 
nátriumlámpás és kompakt fénycsöves 
lámpatestek cseréje - legalábbis a tervezés 
szintjén - már megkezdődött. A korszerű-
sítéssel érintett területeken jelenleg 2298 
db világítótest 247,051 kW beépített tel-

jesítménnyel üzemel. Az energiafogyasz-
tás 2021-ben 1.000 MWh volt. Előzetes 
számítások szerint a korszerűsítéssel az 
áramfogyasztásban 44%-os megtakarítás 
érhető el. (Megközelítőleg 459 MWh éves 
energia megtakarítás és 247 tonna CO2 ki-
bocsátás csökkentés.)

Megújuló energiaforrások
A megújuló energiák alkalmazásával 
kapcsolatosan még a munka elején jár 
az önkormányzat. A jelenlegi megújuló 
energiafelhasználás részaránya az önkor-
mányzati szektor energiafelhasználásában 
elhanyagolható. Középtávon a napenergia 
és a geotermikus energia felhasználásában 
van nagyobb lehetőség. A 2030-ig javasolt 
megújuló energiákra irányuló beruházá-
sok várható és számszerűsített energiater-
melése 4.918 MWh/év, ami megközelítő-
leg fele az önkormányzati ágazat jelenlegi 
éves fogyasztásának. 
- A napenergia hasznosítása napelemek és 
a használati melegvíz-ellátás céljából be-
üzemelt napkollektorok alkalmazásával. 
A napkollektoros rendszerekkel hőenergi-
át, napelemes rendszerek alkalmazásával 

villamos energiát takaríthatunk meg, mely 
jelentős költségmegtakarítást is eredmé-
nyez.
A hőszivattyús rendszerek jól alkalmaz-
hatóak önkormányzati létesítményekhez, 
uszodákhoz, fürdőkhöz, középületekhez, 
távfűtéshez és távhűtésre egyaránt. A 

hőszivattyús technika a különböző fűtési 
megoldások között kiemelkedő minősé-
gi előnyei (energiahatékonyság, káro-
sanyag-kibocsátás, hőkomfort) miatt meg-
érdemli, hogy az elkövetkező időszakban 
egyre inkább elterjedjen.

F. L.
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Napelemek a Sportcentrumban.



Virágot Tiszaújvárosból Abu Dhabiba
Edwin Veterana közel egy éve érkezett 
Tiszaújvárosba, ahol a poliol projekten 
dolgozik, és az építkezés melletti konté-
nervárosban lakik. A Fülöp-szigeteken, 
egy Manila melletti kisvárosban nőtt fel, 
ott lett mérnök. Négy évig Kuvaitban 
dolgozott, aztán megnősült, és a tervei 
szerint haza akart költözni, de jött a po-
liol ajánlat, és úgy döntött, eljön Tisza-
újvárosba. A felesége Abu Dhabiban dol-
gozik az egyik légitársaságnál, így most 
ritkán látják egymást. Vasárnaponként 
fél óra alatt átgyalogol a tiszapalkonyai 
templomba, aztán bejön a városba, ahol 
már van néhány kedvenc helye és sok is-
merőse.

- Milyen az élet a konténervárosban?
- Mint a mókuskerék, csak a munkát látom. 
Dolgozok, hazamegyek, eszek és alszok.  
Ez megy körbe. Nem látok mást, csak az 
ágyamat. Nagyjából ezren lakunk most ott, 
én az egyik VIP - vagyis mérnöki - konté-
nerben vagyok, ami azt jelenti, hogy egye-
dül vagyok a szobában. Van benne egy ágy, 
hűtőszekrény, ruhásszekrény, asztal, és van 
egy vízforralóm. Főzni nem szabad a szo-
bában, mert van tűzérzékelő. A vécé és a zu-
hanyzó közös, az egész folyosónak, vagyis 
tíz embernek van hat zuhanyzó és hat vécé. 
A normál konténerben húszan laknak, ket-
ten vannak egy szobában. Úgyhogy egész 
jó. Az egyetlen dolog, ami nem, hogy 
buszozni kell, ha kaját akarok vásárolni, 
amúgy ehetem a menzát, amit helyben főz-
nek. Végül is tiszta és élhető. Olyan, mint 
egy lakópark, van hozzá kosárlabda pálya, 
van mosoda, elsősegélyhely, étkezőcsar-
nok, és egy kis kocsma. Megvan minden, 
ami kell. Ami nehéz az az, hogy ha be aka-
rok menni este Tiszaújvárosba, akkor várni 
kell a buszra, vagy taxit kell hívni, amiből 
nem sok van a városban.
- Mekkora a szobád?
- Talán 15 négyzetméter lehet, mint egy kis 
hotelszoba.
- Milyen nemzetiségűek vannak körülöt-
ted?
- Ukránok, és volt sok vietnámi. Legtöbb-
jük már hazament, ahogy a vége felé kö-
zeledik az építkezés. Talán vannak még 
Romániából, és van sok olasz, de ők bent 
laknak a városban.
- Mi az, ami tetszik Tiszaújvárosban?
- Leginkább a magyar embereket szeretem. 
Mert bár legtöbbjük nem beszél angolul, 
próbálkoznak, mindent megtesznek, hogy 
segítsenek. Amikor kérdezek valamit, mo-
solyognak, még ha nem is értik mit mon-
dok. Úgy gondolom nagyon kedvesek. És 
tetszik az, hogy tisztelettudóak, ez nagyon 
fontos. Ami tetszik még, a környezet, a vá-
rosi légkör. Nincs bűnözés, nagyon bizton-
ságos. Éjszaka is nyugodtan lehet sétálni, 
még ha kicsit gyenge is a közvilágítás. És 
végül az ételek. Kipróbáltam néhány ma-

gyar ételt, néhány húsételt, rántott húst és 
a lángost. És nagyon szeretem a kürtős ka-
lácsot.
- Az ételeink hasonlítanak a Fülöp-szigete-
kiekhez, vagy teljesen másak?
- Teljesen más, a Fülöp-szigeteken minden 
ételben van rizs. A reggeliben is rizs van, 
az ebédhez is rizs van, és a vacsorához is 
rizs van. Erre rakjuk a húst vagy a zöld-
ségeket. Sokféle halat és zöldséget eszünk. 
Sok sertés és csirkehúst is eszünk, de telje-
sen másképp készítjük el.
- Hiányzik az otthoni étel?
- Azok hiányoznak, amiket itt nem tudok 
megfőzni, mert nincsenek meg hozzá az 
alapanyagok, itt nem lehet kapni. Néme-
lyiket újragondolhatjuk az itteni alap-
anyagokkal, fűszerekkel. A magyar ételek 
ízletesek és nehezek, nagyon nehezek, a 
legtöbbet szeretem. De nem nehéz egész-
séges ételt sem csinálni, hiszen itt van sok-
féle zöldség és gyümölcs, és nem drága. 
Európa többi részén kicsit drágább. Voltam 
Hollandiában, Olaszországban látogató-
ban, és ott sokkal drágábbak a zöldségek 
az itteni árakhoz képest, vagy itt például a 
közlekedés is olcsóbb. De itt a városi pia-
con vagy a boltokban olcsón, jó minőségű 
zöldségeket árulnak. Néhány más ország-
ban például viaszt tesznek az almára, hogy 
friss maradjon, itt nem, és nagyon friss. 
Volt úgy, hogy Tiszapalkonyán sétáltam, 
valaki odahívott, és adott szőlőt a kertjé-
ből. A magyarok nagyon kedvesek.
- Amikor kimész a piacra, és senki nem be-
szél angolul, hogy mondod el, mit szeret-
nél?
- A telefonomon megmutatom a fotóját 
annak, amit kérek. Vagy fordítóprogramot 
használok. Múlt héten például virágot vet-
tem a feleségemnek, mert Abu Dhabiban 
ritkaság a tulipán, nem lehet kapni, és el-
vittem neki a repülőn, amikor mentem lá-
togatóba. Szóval mutattam a telefonon egy 
tulipánnak a képét, és utána elmutogattam, 
hogy csokrot csináljanak belőle. Megér-
tették, nevettek és megcsinálták. Örülök, 
hogy megértenek, próbálkoznak az embe-
rek. Még ha nem is ismerem őket, ha kö-
szönök, hogy szia, visszaköszönnek, hogy 
szia, és mosolyognak.
- Mi a terved, mit csinálsz, ha vége lesz a 
poliol projektnek?
- Ha kapok valamilyen ajánlatot, szeretnék 
itt maradni Magyarországon, ha lehet, ak-
kor Tiszaújvárosban vagy Polgáron. Itt is 
jó, de ha Budapesten kapok munkát az is 
jó, mert ami nagyon tetszik itt, hogy vi-
szonylag olcsó a megélhetés, ahhoz képest, 
hogy ez már Európa. Ha ide tudnám hozni 
a feleségem, az még jobb lenne, és kaphat-
na vízumot. Ha kapok ajánlatot, megpróbá-
lom megszerezni a letelepedési engedélyt.
- Azt mondtad, itt viszonylag olcsó az élet, 
ez az oka, amiért itt szeretnél maradni?
- Ez az egyik dolog. A másik, ahogy mond-
tam, a hús friss, a zöldségek frissek, nem 

nehéz itt egészségesen élni. Van minden a 
boltokban.
- Van, amit nehéznek találsz Magyarorszá-
gon?
- A tömegközlekedést, mert nem jár órán-
ként busz és a vonat sem. Különösen ün-
nepnapokon. A Fülöp-szigeteken ünnepna-
pokon is megy a szolgáltatóipar, minden 
bevásárlóközpont, étterem nyitva van. 
Mindenki, aki a vállalati szektorban dolgo-

zik, ilyenkor étterembe megy, viszik a csa-
ládot, vagy mennek a boltokba vásárolni. 
De itt, amikor ünnep van, a boltok korán 
bezárnak. Nem lehet a bevásárlóközpont-
ba menni, mert zárva van. Ez az egyetlen 
nehéz dolog itt. Öt órakor végzek a munká-
ban, és már minden zárva van. Vagy most 
hétköznap van, de ez a kávézó ahol beszél-
getünk, bezár hat órakor.

Surányi P. Balázs

10. � Színes 2023. március 17.

Edwin és felesége a boldogító igen után.

Naplementés tengerpart pálmafákkal.

Ezt jól kifogta! 
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Lakótelkek értékesítése 
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában 
lévő alábbi, Tiszaújváros, Kosztolányi Dezső és Tompa Mihály utcán található lakó-
telkeket: 

Kosztolányi D. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték (Ft)

1 1493/6 984 40 13 500 000 17 145 000
2.000.0002 1493/17 700 62 9 600 000 12 192 000

3 1493/18 700 64 9 100 000 11 557 000
Tompa M. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték (Ft)

4 1493/32 774 43 10 100 000 12 827 000

2.000.000

5 1493/31 700 45 9 600 000 12 192 000
6 1493/30 700 47 9 600 000 12 192 000
7 1493/28 700 51 9 600 000 12 192 000
8 1493/26 700 55 9 600 000 12 192 000
9 1493/24 700 59 9 600 000 12 192 000
10 1493/23 700 61 9 600 000 12 192 000
11 1493/22 700 63 9 600 000 12 192 000
12 1493/21 700 65 9 600 000 12 192 000

Az ingatlanok értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad 
licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. 
A fizetendő árverési biztosíték összege 2.000.000 Ft. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokirat-
ba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.
Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek mű-
szaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges 
szerződési feltételek átvehetők Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató 
irodáján, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: 
Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszauj-
varos.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról. 
Megtekintés: a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen (Tom-
pa M. u. 43. szám) 2023. március 24-én 12:00-13:00 óra között.
Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje: 
2023. március 27-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2023. március 28-án 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában 
(regisztráció a helyszínen 09.30-tól 09.50-ig).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

Március Helye Ideje Kinek a részére
20. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45-12.15 Szociális étkezők

22. szerda

Kazinczy-ház I. em. 73/3. 7.30-12.00 és 
13.00-16.00

Bóbita, Tündérkert, Sze-
derinda és Szivárvány 

óvodák gyermek és alkal-
mazott pótbefizetés

Kazinczy-ház 
(Gondozóház)

8.00-12.00 és 
13.00-15.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők
23.                       

csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali 
beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszá-
mot működtet. 
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyi-
ben a diszpécser hibaelhárítást végez, üzenetrögzítő rögzíti.

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

műtős szakasszisztens 
munkakör betöltésére

1 fő teljes munkaidős, határozott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő 
kikötésével. 
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtős szakasszisztens végzettség 
- büntetlen előélet 
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- érvényes működési engedély 
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden 
tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50011-3/2023., va-
lamint a munkakör megnevezését: „MŰTŐS SZAKASSZISZTENS”

Dr. habil Papp Miklós PhD főigazgató 

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái a 2023. március 13. 
- április 08. közötti időszakban lesznek a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kert-
város, Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapa-
dékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Broditop Forablock kockát he-
lyeznek ki. Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgal-
mazási kategóriájú, szabadforgalmú szer. A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 
vitamin.
A munkálatok 2023. március 13-án reggel kezdődtek el a város 1. sze. területének 
kezelésével. A közel egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve 
ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően, a tavaszi rágcsálómentesség 
fenntartásának eredményességi vizsgálata 2023. április 13-án lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Fülöp György polgármester

a 2. sz. választókerület képviselője

2023. március 27-én (hétfő) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormány-
zati tárgyaló. Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés 

alapján történik, negyedórás beosztással. Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-
es telefonszámra várjuk.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Buséter Béla 

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

2023. március 22-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Közvilágítási hibabejelentés
Tájékoztatjuk Tiszaújváros lakosságát, hogy a város területén a közvilágítás karbantar-
tását az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. látja el üzemeltetési szerződés keretében. 
Közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala: 06 80/42-43-44.
Az MVM Next EnergiaApp-jában található közvilágítás hibabejelentésen keresztül.
A https://eloszto.mvmemaszhalozat.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton a 
Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

12. � Közlemények 2023. március 17.



TÁJÉKOZTATÁS
lakossági barnakőszén megrendelések lebonyolításához 

nyújtható önkormányzati segítség igénybevételéről
A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkárának megkeresése alapján Tiszaúj-
város Város Önkormányzata közreműködik a lakosság részére létrehozott, Ormosszén 
Zrt. webáruházán keresztül történő lakossági barnakőszén megrendelések lebonyolí-
tásában.
Az önkormányzat csak közvetítői feladatokat lát el a megrendelés lebonyolításában és 
továbbításában, míg a megrendelt szén kiszállításában és az áru ellenértékének kifize-
tésében nincs szerepe.
A megrendelések lebonyolításában segítség kérhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) Intézményfel-
ügyeleti, Szociális és Sport Osztályán ügyfélfogadási időben, a 114-es irodában.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Az Inno-Comp Kft., multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó 
társaság Tiszaújvárosban keres 

rendszerkezelő 
munkatársat

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. Termelés gyártósorainak működtetése a ter-
melési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez 
kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenysé-
gek 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:
• Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű gép-
típusokra
• 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 (49) 542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2023. március 24.

Ápolónő
Szakképzett ápolónő idősgon-
dozást vállal Tiszaújvárosban 
és környékén.
Érdeklődni lehet: 30/735-0636

A Tiszaújvárosi  Krónikában  
is megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  
amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában 
legalább 5 napra (2500 Ft) 
legkésőbb kedden 12 óráig 

feladja.

Közlemény 
a 2023/2024. nevelési évre történő 

óvodai beiratkozásról
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának fenntartásában működő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába a 
2023/2024. nevelési évre történő beiratkozás 2023. április 24-én (hétfő) és 2023. ápri-
lis 25-én (kedd) 8.00-17.00 óra között az intézmény székhelyén, a Szivárvány Óvodá-
ban (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.). lesz.

A beiratkozás rendjéről, a szükséges nyomtatványokról bővebb információ az óvoda 
honlapján a http://www.ovoda.tiszaujvaros.hu/ oldalon érhető el. 
Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége az óvodai honlapról tájékozódni, abban az 
esetben munkanapokon 8-15 óra között a 49/548-216 telefonszámon kérhet tájékoz-
tatást.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
az irányadó.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a 
nevelési év kezdetétől (szeptember 1-jétől) óvodakötelessé válik. A szülő az óvodakö-
teles gyermekét a közleményben meghatározott időpontban köteles beíratni óvodába, 
vagy jogosult az óvodalátogatási kötelezettség alóli felmentését kérni.

A felmentést a szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján annak az 
évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, különös 
méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben az ötödik életévét betölti az illetékes járási hivatal jogosult enge-
délyezni.
Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem április 15. napja után is 
benyújtható.

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus 31-
ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Mindhá-
rom korosztályra (kis-, középső- és nagycsoport) beadható a kérelem. A már óvodába 
járó gyermekeket nem kell újból beíratni! 
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik 
harmadik életévüket 2023. december 31. napjáig töltik be. 

Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles 
gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcső-
de, mini bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenn-
tartója az Oktatási Hivatal felé lejelentette.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás 
utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási 
Hivatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) 
elérhető űrlap kitöltésével szükséges teljesíteni. 

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzete: Tiszaújváros közigazga-
tási területe.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan 
nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássé-
rült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda kör-
zetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt 
biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan 
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhe-
lyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző 
három hónapnál régebben szerepel. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonos-
ságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló 
hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek szüle-
tési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indo-
kolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2023. május 25-ig írásban érte-
síti a szülőket. A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, 
ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő Tiszaújvá-
ros Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet 
nyújthat be.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az 
óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben a jelen közleményben foglaltak 
szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2023. március 17. 13. � Közlemény/Hirdetés



Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik

Varga Lajosné (szüL.: Boncsér ILona éVa) 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
Férje, gyermekei és unokái

Egyházi hírek

Római katolikus
Szentmisék rendje: kedd, csütörtök, szombat 18.00, szer-
da 8.30, péntek 8.30, vasárnap 11.00. Nagyböjt pénteki 
napjain a szentmise előtt 17.30-tól keresztúti ájtatossá-
got imádkozunk.
Nagyböjti lelkigyakorlatunk március 17-én, pénteken, 
18-án szombaton a 18.00-kor kezdődő szentmise kere-
tében lesz.
„Erőtér” előadássorozat idei első előadása március 18-
án, szombaton 17.00-tól.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Iskola szeretettel 
várja a leendő első osztályosokat a Manósuliba kedden 
és csütörtökön 16.30-tól. 
Jegyes oktatás 2. alkalma: április 27. 18.30.
Elsőáldozók felkészítője: március 23. 17.00.
Bérmálkozók felkészítője: március 23. 17.00.
Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés templomunkban, 
2023. március 19-ig. 
Ferenc pápa látogatása április 28 - 30. Egyházközségünk 
hívei 30-án, vasárnap a Kossuth téri szentmisére men-
nek! Jelentkezés március 23-ig. A bérmálásra készülő fi-
atalokkal 30 éves korig, illetve a felső tagozatos gyerme-
kekkel április 29-én a Ferenc pápával való ifjúsági talál-
kozóra a budapesti Arénába megyünk.

Április 7-én, Nagypénteken fáklyás keresztút a városban 
20.00-kor.
Minden este a 8 órai harangszókor egy Miatyánkot és 
egy Üdvözlégy Máriát imádkozzunk a békéért.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros 
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap 
Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Altemplom nyitvatartása: kedd - vasárnap 08.00 - 18.00. 
Plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda 9.00-13.00, 
csütörtök, péntek 15.30-17.30.
Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. 
Szombaton a halotti megemlékezést és a Szent Liturgi-
át a délelőtti egyházmegyei hittanverseny miatt délután 4 
órakor tartjuk. 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 
11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Szerdán 17.00 
Krétai Szent András bűnbánati nagy kánonjának olvasá-
sa. 
Református
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
Keresztutak: angol-magyar ifjúsági klub, szombat 16 
óra. 
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11 óra.
Halacska csoport - Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11 
óra. 
Konfirmációi előkészítő: vasárnap 14 óra.
BeszélgetŐ bibliaóra: szerda 17 óra.
Bibliaóra: csütörtök 17 óra.

Fájdalommal tudatjuk a barátokkal, ismerősökkel, 
volt kollégákkal, hogy
HarsányI andrás 

életének 66. évében tragikus hirtelenséggel, 
2023. március 7. napján elhunyt. 

Temetéséről végakaratával egyezően 
később intézkedik gyászoló családja.

„Nem az a fájdalom, 
amitől könnyes a szem, 

hanem amit a szívünkben 
hordozunk csendesen.”

Mély fájdalommal emlékezünk édesapánk
Erős Béla

halálának 25. évfordulójára.
Soha el nem múló szeretettel: gyermekeid

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik

Bodnár BaLázst 
utolsó útjára elkísérték, gyászunkban osztoztak 
velünk, s fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 
UgraI IstVánné, KatI nénI

83 éves korában rövid, ám súlyos betegségben 
2023. március 1-jén elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatóját 2023. március 28-án 
12 órakor tartjuk a sajószögedi (városi) temetőben, 

katolikus egyházi szertartás keretei között.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot március 19-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd márci-
us 20-tól (hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. 
út 17., tel.: 49/540-688) látja el. A telefonos készenléti 
szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása 
után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelke-
zésre állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyele-
tes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett szol-
gálja ki a betegeket.

Gyógyszertárak nyitvatartása 
                                        Hétköznap      Szombat   Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15Március 20., hétfő

18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - DVSC II. bajno-
ki labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről.

Március 22., szerda
18:00 HétHatár: Csökkenő élelmiszerárak - A Pro 
Urbe Klub a Jabilban - Influenza - A Brassai nyert, 
a TESCO segített -  Széchenyi Gála - Sakkbajnok-
ság - Brassais öregfiúk kosármeccs - Asztalitenisz 
18:15 Hétről-Hétre: Negyvennapos böjt - Tavasz-
köszöntő fúvóskoncert - A szerencse forgandó - 
Költséges házi kedvencek - Új elnök a nyugdíjas 

egyesület élén - Erős tűzoltó - Labdarúgás 

Utána az adás ismétlése másnap 11 óráig.

Március 24., péntek
18:00 B4 Híradó

A Tisza TV műsoraBaba születik
Szerkesztőségünk továbbra is szeretné folytatni azt a ko-
rábbi hagyományt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak ér-
kezéséről hírt ad a tágabb közösségnek is, természetesen 
a szülők megkeresésére, és hozzájárulásával. Ezért arra 
kérjük a leendő édesanyákat, édesapákat, hogy ha meg-
érkezik a várva-várt kisbabájuk, és elkészült az első cuki 
fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, osszák meg ve-
lünk az ilyenkor fontos információkat is, a baba keresz-
tnevét, születési súlyát, hosszát. Természetesen mind-
ez önkéntes alapon működhet csak, mi bízunk benne, 
hogy nyitottak lesznek erre, és együtt örülhetünk a csa-
láddal az új jövevény-
nek, az éppen aktuálisan 
legifjabb tiszaújvárosi 
polgárnak a Baba szüle-
tett rovatunkban. Várjuk 
az örömhírt személye-
sen szerkesztőségünk-
ben, vagy a kronika@ti-
szatv.hu email címre.

2023. március 17.14. � Sokféle

Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Berta Judit l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Tördelőszerkesztő: Mészáros Attila l Szerkesztőség: 3580 
Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Lapzárta: szerda 10 óra l Kiadó: Ti-
szaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: 
dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomda: Projektor RD Kft., Budapest, Sörétgyár utca 2. l Felelős vezető: Harci Tamás ügyvezető igazgató l ISSN 1417-8133

Harc
Ezzel a rejtvénnyel folytatjuk már-
ciusi sorozatunkat. 
A megfejtéseket április 4-ig EGY-
BEN várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 
16. címre.



Esély az NB II-re

ASZTALITENISZ. Bátonyterenye ellen játszott sors-
döntő mérkőzést a TSC NB III-as csapata. Ezen a 
meccsen dőlt el, hogy a csapatnak sikerül-e a tabella 
második helyére kerülni, mert ezzel esélye nyílik az NB 
II-re.

A TSC Asztalitenisz Szakosztálya közel 60 éve alakult. Az 
elmúlt évtizedekben 2-3 csapatot is indítottak a különböző 
szintű bajnokságokban, most egy NB III-as csapatuk van, 
amiben öten versenyeznek, többségük már 15-20 éve ját-
szik Tiszaújvárosban. A tavaszi szezon felénél járnak, 11-
ből 5 meccsel a hátuk mögött. Szombaton a Bátonyterenye 
ellen játszottak, ahol 12-6-ra sikerült nyerniük.
- Sorsdöntő meccs volt ez a mai, hiszen ezen múlt, hogy 
lesz-e esélyünk megszerezni az ezüstérmet a bajnokság-
ban - nyilatkozta Koncsik Viktor szakosztályvezető. - Az 
NB II-be jutást tűztük ki célul idén, úgyhogy mindent be-
leadtunk a mai mérkőzésen. Mindezek mellett az utánpót-
lás-nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk, eddig ugyanis 
kevesebb létszámmal folyt itt a szakmai munka, viszont ők 
első osztályú ranglistaversenyző gyerekek voltak, akiket 
a további fejlődésük érdekében elengedtünk más klubok-
hoz. Szeptember óta újjáépítjük a teljes utánpótlást, most 
rengeteg gyerekünk van, közel 20, többségük még kezdő. 
A legfiatalabb egy 5 éves kislány, a legidősebb pedig egy 
18 éves kamasz fiú. Mindannyian nagyon szeretnek ide 
járni, egyelőre még inkább a szórakozást látják a sportág-
ban, de később, amikor már heti 4-5 edzéssel dolgozunk, 
akkor azért már a komolyabb munka is előtérbe kerül. Mi, 
felnőttek 10-15-en vagyunk, ketten olyan edzők, akik fo-
lyamatosan a gyerekekkel foglalkoznak, de rajtuk kívül 
3-4 felnőtt szokott még részt venni az edzéseken és segíti 
a fiatalokat.

venna Kilencvennel a nyolcban
KOSÁRLABDA. Nagy tétje volt 
a Győr elleni hazai mérkőzésnek, 
hiszen a győzelemmel biztosíthatta 
helyét a legjobb nyolc között a Pho-
enix. A csapat már a Bonyhád ellen 
is remek formát mutatott, és ezút-
tal sem okozott csalódást a lelkes 
szurkolótábornak. A feszes iramú, 
pontokban gazdag találkozón ma-
gabiztos győzelmet aratott a Tisza-
újváros. 

Phoenix KK - Győr
90-71

(26-17, 20-14, 25-14, 19-26)

Phoenix KK: Bán Tibor (22/15), La-
katos Péter (9/6), Kiss Kolos (5/3), 
Jordan Ismael Santiago (21/12), Okoh 
Victor Kelechi (14). Csere: Taskó Ist-
ván (-), Sándor Bence (7/3), Orliczki 
Bence (-), Molnár Bence (4), Gaál 
Bence (-), Asszú Ádám (-), Clemens 
Andrich Habel (8). Vezetőedző: Lekli 
József.
Nehézkesen indult a mérkőzés, de 
egy Lakatos-triplával megkezdődött 
a Tiszaújváros pontgyűjtése. Jó ideig 
nem sikerült elszakadni az ellenféltől, 
hiába volt többször is eredményes a 
Kelechi-Bán-Santiago trió. A nyol-
cadik percben Santiago távolija adott 
lökést a csapatnak, a negyedet Habel, 
Molnár és Lakatos találatai zárták, 
így alakult ki a kilencpontos előny 
(26-17).
A második szakasz elején Santiago 
dupláival érte el a tízpontos határt a 

Phoenix, amit Molnár megerősített, 
majd Habel és Bán kosaraival tovább 
távolodott a Győrtől. A negyed má-
sodik felében erősödött a vendégek 
nyomása, de Kelechi három közelije 
elegendő volt ahhoz, hogy hat ponttal 
vezessenek a hazaiak (46-31).
A pihenő sem törte meg a csapat 
lendületét. Bán egymaga tizennégy 
egységgel erősítette a Phoenixet a 
harmadik negyedben, de Santiago, 
Kelechi és Kiss is szépen termelt. A 
záró felvonásra huszonhat pontos lett 
az előny (71-45).
A negyedik etapot Sándor triplája 
nyitotta, majd Santiago és Lakatos 
volt többször is eredményes. Az im-
pozáns, harmincnégy pontos vezetés 
nem volt hosszú életű, a Győr nem 
adta fel, és egy ritmusváltást követő-

en tizenkilenc pontra javította hátrá-
nyát (86-65). Kiss és Sándor talála-
taival azonban ezt a különbséget már 
sikerült megtartani (90-71).
Lekli József: Bebizonyosodott, hogy 
ha megmozgatjuk azokat az energiá-
kat, amik bennünk vannak, akkor tá-
madásban is, védekezésben is tudunk 
jó dolgokat csinálni. Örülök, hogy 
megint sikerült mindenkinek játék-
perceket adnom, és szerintem élt is 
vele mindenki. Most van egy kicsit 
hosszabb szabad időnk, aztán ápri-
lis 2-án játszunk majd a Miskolccal. 
Nagyon bízom benne, hogy megma-
rad ez a lendület, idegenben is tudunk 
győzedelmeskedni, és a nyolcban jó 
helyezést érünk el.
Léránt Gábor: Gratulálok a Tiszaúj-
városnak. 

Újabb győzelem kapott gól nélkül
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti 
csoportjának 25. fordulójában Fü-
zesgyarmaton lépett pályára a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros. A Vitel-
ki tanítványok esélyt sem hagytak 
ellenfelüknek, és magabiztos győ-
zelmet arattak.

A Békéscsaba II. elleni legutóbbi ha-
zai sikernek csak akkor lehetett iga-
zán értéke, ha az újvárosiak nyerik 
a soron következő idegenbeli talál-
kozójukat. A borsodiak az előzetes 
elvárásoknak megfelelően kezdték a 
találkozót. A 20. percben Boros előtt 
adódott esély a gólszerzésre, de fej-
jel nem találta el a kaput. A hazaiak 
részéről Pataki próbálkozott, de 16 
méterről leadott lövését Herceg hárí-
totta. A 38. percben megszületett a 
várva várt tiszaújvárosi találat. Nagy 
D. zavarta meg a füzesgyarmati védő-
ket, majd 13 méterről a kapuba bom-
bázott, 0-1.
A második játékrész elején Virágot 
is csatasorba küldte a hazai tréner, 
ám a játék képe mit sem változott. 
Rendre az újvárosiak domináltak és 
több helyzetet is kialakítottak. A 70. 
percben Vitelki passzolt Nagy D.-hez, 
de lövését védte a kapus, majd Tóth 
B. hagyott ki helyzetet. A 79. perc-
ben viszont már nem volt kegyelem. 
Vitelki adott balról középre, Tóth B. 
bújt ki két védő között és 5 méterről a 
kapus lába között a hálóba lőtt, 0-2. A 
Tiszaújváros végig betartva a taktikai 
utasításokat, fegyelmezett játékkal 
aratott idegenben igen fontos győzel-
met. Ez a siker azt jelenti, hogy a sár-
ga-kékek ugyan 25 ponttal továbbra 
is a 18. helyen állnak, de hátrányuk 
mindössze 3 pont a Kisvárda II és 4 az 

Egerrel szemben. A Tiszaújváros leg-
közelebb március 19-én, vasárnap 14 
órától a DVSC II együttesét fogadja. 

Füzesgyarmat - Tiszaújváros
0-2 (0-1)

Füzesgyarmat: Fildan - Raducu, Va-
siljevic (Bartók), Kis Sz., Achim Á., 
Szilágyi (Virág), Popescu, Bódis, 
Achim S. (Pohl), Pataki, Szabó B. 
(Csukodi). Edző: Szabados Tamás. 
Szakmai koordinátor: Boros Tibor.
Tiszaújváros: Herceg - Nagy G., Le-
hóczki (Vitelki B.), Gelsi, Tóth B. 
(Molnár M.), Tóth S., Géringer L., 
Varjas L., Nagy D. (Gottfried), Boros 
(Páll), Valkay. Vezetőedző: Vitelki 
Zoltán.
Boros Tibor: A mérkőzés első harma-
dában abszolút nem éreztem, hogy 
pont nélkül maradunk. De az egyéni 
hiba és a sérülés alapjaiban határozta 
meg a találkozót és már nem tudtunk 
újítani.

Vitelki Zoltán: Az első félidő elég 
hullámzó volt, de főleg védekezésben 
azt, amit elterveztünk az ellenfél já-
tékából, nagyon jól megoldottuk. Egy 
szemfüles góllal sikerült megszerez-
nünk a vezetést, amit stabilan sikerült 
tartanunk. A második félidő legna-
gyobb feladata az volt, hogy ne alud-
junk bele a meccsbe. Egy fantasztikus 
második 45 percet produkált a csapat. 
Gratulálok mindenkinek, ez igazi csa-
patmunka volt.

További eredmények
Vasas FC II. - Eger SE 1-1

DVTK II. - Hajdúszoboszló 1-0
DVSC II. - Pénzügyőr 1-3
Karcag - Körösladány 3-0

Putnok - Hatvan 3-1
Tiszafüred - BVSC Zugló 1-2

Sényő - DEAC 1-0
BKV Előre - Jászberény 6-0
Békéscsaba II. - Kisvárda II. 

(2023. 04. 05.)

A Sportcentrum eseményei
Március 18. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FCT - Sajóvölgye FSE
U19  bajnoki mérkőzés          Füves pálya
Kézilabda
16.00 TSC - Eszterházy Eger
férfi bajnoki mérkőzés       Játékcsarnok

Március 19. (vasárnap)
Sakk
10.00 TSC- Kazincbarcika II.
bajnoki mérkőzés       Zászlósterem
Labdarúgás
14.00 TFCT- DVSC II.
felnőtt bajnoki mérkőzés        Centerpálya

2023. március 17. 15. � Sport

Fegyelmezett játékkal gyűjtötte be a három pontot a Tiszaújváros.      (Fotó: FSK)

Lendületben Lakatos (13), lendületben a Phoenix.

A Temesvári-Balázs páros is hozta a meccsét.

Az újvárosiak végül 12-6-ra verték a Bátonyterenyét.



2023. március 17.16. � Rendezvény
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