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A megye legélhetőbb városa
A Hétfa Kutatóintézet és Elemző Köz-
pont elemzése alapján Tiszaújváros a 
nyolcadik legélhetőbb életminőségű vá-
ros Magyarországon, Borsod - Abaúj - 
Zemplén megyében pedig listavezető.

 Az elemzésben 151 járásszékhely vett 
részt.  A kutatásban szerepet játszottak a 
város által kínált lehetőségek, a szolgálta-
tások köre és minősége is. A településeket 
öt csoportba sorolták. Tiszaújváros a leg-
magasabb életminőségű városok kategó-
riájába került, 19 társával együtt. 
- Én nagyon szeretek itt élni - mondta 
Kurucz Jánosné Vajda Veronika, aki év-
tizedek óta él Tiszaújvárosban. - Szere-
tem ezt a várost. Itt minden megvan, ami 
a megfelelő életminőséghez kell. Jó vé-
gigsétálni az utcákon, mert rendezett, 
szép, tiszta. Nagyon szeretek utazni, sok 
helyen jártam már, akár Magyarorszá-
gon, akár külföldön, és van összehasonlí-
tási alapom. Szerintem tényleg élhető, és 
büszkék lehetünk rá, hogy ilyen a mi vá-
rosunk. 
 A felmérés nem csak a települési környe-
zetet vizsgálta, ezen kívül a demográfiai 
helyzetet, a gazdasági mutatókat, szociá-
lis biztonságot, az itt lakók anyagi helyze-
tét, a civil társadalmat, a fiatalok kompe-
tenciáit és az elérhető szolgáltatások kö-
rét.  
- Én teljesen egyetértek a felmérés ered-
ményével - mondta Vass Erzsébet, aki 
ugyan nem Tiszaújvárosban lakik, de 
gyakran jár ide ügyeit intézni. - Azt lá-
tom, hogy a munkahelyteremtés nagyon 
jó ebben a városban. Megvan ez a lehető-

ség a fiataloknak, ami nagyon fontos a vá-
ros jövőjét nézve. Szerintem itt, aki iga-
zán dolgozni akar, az talál munkát.  
A Hétfa Kutatóintézet elemzésében a 
2012 és 2018 közötti adatok szerepelnek. 
Összehasonlították a két dátum közötti 
statisztikai adatokat, ezek alapján szület-
tek meg az eredmények.  
- A számokat nézve az az általános tapasz-
talat, hogy a vizsgált települések helyzete 
javult az elmúlt időszakban, tehát 2018-
ban jobb életminőséget tudnak felmutatni 
a települések, mint 2012-ben - nyilatkoz-
ta lapunknak Igari András, a Hétfa Kuta-
tóintézet és Elemző Központ egyik elem-
zője. - Ez igaz Tiszaújvárosra is. Amíg 
2012-ben a városi életminőségi index 55 
volt, 2018-ban ez a szám 60-ra emelke-

dett. Bár ez a város mindig kiemelt hely-
zetben volt, mégis évről-évre fejlődik, 
amit jól mutatnak a számok is. Ezt főleg 
az erős gazdaságának köszönheti, hiszen 
a vegyipari óriás, a MOL Pertolkémia Zrt. 
és a Jabil stabil alapot biztosítanak ahhoz, 
hogy Tiszaújváros az egyik legmagasabb 
életminőségű járásszékhely legyen. A szi-
lárd gazdaság pedig magával vonzza az 
erős jövedelemmutatókat, a szociális biz-
tonságot is. A felmérés elkészítésének az 
volt a célja, hogy segítséget nyújtsunk az 
országos és helyi vezetőknek, döntésho-
zóknak, a városok önkormányzatainak 
abban, hogy a településeknek mely terü-
leteken szükséges még az előrelépés és 
mely területek azok, ahol elérték a meg-
felelő szintet.

Újra övék volt a tér, újra repültek a botok Kilencven esztendő

Ingyen ebéd 
a nyári szünetben 

Átmeneti otthonában, az Ezüsthíd Gondozóházban Molnár Ist-
ván alpolgármester és Dr. Juhos Szabolcs jegyző köszöntötte vá-
rosunk újabb 90. életévet betöltött lakóját, Tóth Gyulánét. Er-
zsike néni ugyan április 23-án ünnepelte 90. születésnapját, de 
a koronavírus-járvány, a látogatási tilalom miatt csak most nyílt 
alkalom a köszöntésre.

A nyári szünetben idén is biztosítja Tiszaújváros önkor-
mányzata a gyermekétkeztetést a rászoruló tiszaújvárosi 
gyerekeknek. Sokan jogosultak erre, mégis kevesen veszik 
igénybe, a 105 jogosultból mindössze néhányan járnak ebé-
delni a Központi Étterembe, illetve az Esély Napközi Ott-
honba. 

- A gyermekek védelméről szóló törvény értelmében ingyenes 
szünidei gyermekétkeztetést kell biztosítani a települési önkor-
mányzatnak azon gyermekek részére, akik a településen lakó-
hellyel, illetve bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek, és 
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetben vannak - 
mondta el Dr. Hudák Adrienn, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályának osz-
tályvezető-helyettese. - Ezen kívül az önkormányzat önként vál-
lalt feladatként biztosítja azon gyermekek részére is az ingyenes 
étkezést, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülnek. Az étkeztetés igénybevételére két helyszínen van le-
hetőség: a Központi Étteremben és az Esély Napközi Otthon-
ban, ott a Tiszaszederkény városrészben élő gyermekek vehetik 
igénybe. A szünidei gyermekétkeztetést nyilatkozattal lehet igé-
nyelni, ezt a Polgármesteri Hivatal épületében is be lehet sze-
rezni, valamint Tiszaújváros honlapján is megtalálható, de azon 
gyermekek részére, akik jogosultak lehetnek, ki is küldtük ezt a 
nyilatkozatot. A nyilatkozat a nyári szünet ideje alatt folyama-
tosan benyújtható, az ingyenes étkezés augusztus 31-ig minden 
munkanapon igénybe vehető, helyben fogyasztással. 
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Köszöntés maszkban, de sok szeretettel. 

Augusztus 31-ig minden munkanapon jár az ebéd a rászo-
rulóknak. 

Lassan a zenekarok és a tánccsoportok is előjönnek a bezártságból. Vasárnap délutánra a Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség „Újra Miénk a Tér!” címmel országos szintű eseményt szervezett, melyre több száz itthoni, és határon túli város-
ban hívták az embereket egy rövid muzsikálásra és táncra. Tiszaújvárosban is. Cikkünk az 5. oldalon. 
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 A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy 
DÁNIEL GABRIELLA 

2020. június 23-án rövid ideig tartó, súlyos betegség után 
60 éves korában örökre megpihent.

 Búcsúztatása 2020. július 10-én, pénteken 14:30 órakor 
lesz Sajószögeden a városi temetőben. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
 és szerették, hogy

PEKK JÓZSEF
 életének 82. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni polgári búcsúztatása 2020. július 13-án 
12:30-kor lesz

a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 

SZÖLLŐSY LÁSZLÓ   
74 éves korában elhunyt.

Hamvait szűk családi körben helyezték örök nyugalomra.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 

SZIKLÁSI PÁLNÉ 
(SZÜL.: DEMŐK ÁGNES)

 65 éves korában elhunyt. 
Temetése 2020. július 15-én (szerda) 11 órakor lesz a sajó-

szögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték, szerették, hogy 

NYÍRI KATA 
életének 42. évében, súlyos betegség után 

elhunyt. 
Szeretett halottunktól, 2020. július 13-án, 
14.30-kor veszünk végső búcsút , a sajó-
szögedi Városi Temető ravatalozójában. 

Kérjük, hogy részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. 
Gyászoló családja

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot július 12-ig (vasárnapig) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), 
majd július 13-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.   Ünnepnapokon 
az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt ajtók mellett 
szolgálja ki a betegeket. Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                   Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Nyugdíjas tagok 
figyelmébe

Megkérem a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének azon 
tagjait, akiknek a 2020. naptári évre nem sikerült rendezni tag-
sági viszonyukat - és szeretnének továbbra is részt venni prog-
ramjainkon - , hogy az egyesület irodájában (Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3.) július 6-ától befizethetik elmaradásukat. 

Varjas Lászlóné 
az egyesület elnöke

Aszfaltkonténer

Az aszfaltkonténer szó a laikusoknak nem sok mindent mond, 
de az útjavítással foglalkozó szakembereknek aranyat jelent. 
Tiszaújváros önkormányzata beszerzett számunkra egy kor-
szerű, útjavításokhoz szükséges eszközt. 

Mit tud ez az eszköz? A legfontosabb, hogy melegen tartja a be-
dolgozandó aszfaltot. Miskolcról szállítjuk az aszfaltot, eddig a 
teherautó platójára került az anyag, amelyet ponyvával takartunk 
le. A keverőtelepen 170 0C-on adják át az aszfaltot, ha a hőmér-
séklete 120 0C alá csökken, az anyag „bekérgesedik” és nem le-
het jó minőségben bedolgozni.  Ez a berendezés a szállítás és be-
dolgozás alatt 170 0C melegen tartja az anyagot, így jó minőség-
ben lehet felhasználni. Rendelkezik még egy bitumen emulziót 
permetező berendezéssel is, az emulzió egy kötőanyag, amely se-
gíti az aszfaltréteg megtapadását. Eddig locsolókannából, juttat-
tuk ki az emulziót. Nagyon hasznos, hogy a tartályból egy 1800-
ban elfordítható csúszdán jut le a forró aszfalt, nem kell a platóról 
kézzel lelapátolni. A HMB 4,5 típusú, hőszigetelt, duplafalú asz-
faltkonténer töltősúlya 4,5 tonna, 3m3 aszfaltot képes befogadni.

Kerékgyártó István
ügyvezető

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Egyházi hírek
Római katolikus

Szentmise július 18-áig  hétköznapokon nem lesz, vasárnap 
11.00 órakor kezdődik.
A nyilvános szentmisék alatt kérjük az orrot és szájat takaró 
maszk használatát, templomba belépés előtt és után kézfertőt-
lenítés az előtérben, illetve a mosdóban.
A szentáldozás kizárólag kézbe adással történik. Kérjük a más-
fél méter távolság megtartását.
ALTEMPLOM NYITVATARTÁSA:
Hétfő, Kedd – Zárva
Szerda – Vasárnap: 09.00 –19.00
Az altemplom orrot és szájat takaró maszkban látogatható!
Az iroda nyári ügyeleti nyitvatartása:
kedd : 09.00-11.00, csütörtök: 15.30-17.30.
Belépés maximum 1 fő!
Szájmaszk használata kötelező!
Előtérben kézfertőtlenítés!
Irodai telefonszám: (49) 540-102 
Sürgős esetben (temetés): 70-3337451

Görögkatolikus

Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:30 vecsernye. 
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia.
Július 25-én zarándoklatot szervezünk Máriapócsra. Az úti-
költség 2500 Ft. Jelentkezni a parókusnál lehet (340-681; 30 
846 4428).

Református

Istentiszteleti alkalmaink.
Tiszaújváros
 Július 12-én, vasárnap 11 órától úrnapi istentiszteletet tartunk.
Tiszaszederkény
Úrnapi istentiszteletünk július 12-én, vasárnap 10 órakor kez-
dődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Játék- és ruhagyűjtés
 
Az MSZP tiszaújvárosi szervezete és nőtagozata játék- és 
ruhaadományokat gyűjt, valamint telefonos bejelentés alap-
ján bútort és egyéb háztartási eszközöket közvetít a rászo-
rultak részére.
A gyűjtés 2020. július 17-étől július 24-éig, minden nap 9 
órától 18 óráig tart, vasárnap kivételével a Tisza út 2/c szám 
alatt (a NAV korábbi épülete).
 A hátrányos helyzetben lévők is jelentkezhetnek a gyűjtési 
akció ideje alatt, személyesen, vagy a 70/333-8122-es tele-
fonszámon bejelentve, hogy mire lenne szükségük. 

Baba születik

Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyo-
mányt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a 
tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésé-
re, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyá-
kat, édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, 
és elkészült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el ne-
künk is, osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat 
is, hogy például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a 
talpáig hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes 
alapon működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesz-
nek erre, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, 
az éppen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba 
született rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szer-
kesztőségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Nap
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre. 
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 Közrendünk, közbiztonságunk helyzete
A képviselő-testület június 30-án tartott ülésé-
nek egyik kiemelt témája volt városunk köz-
rendjének, közbiztonságának helyzete. A 2019-
es adatok alapján erről beszámoló, az éjsza-
kai járőrszolgálatról, a kamerás térfelügyeleti 
rendszer működéséről, a vízirendészeti rendőr-
örs tevékenységéről pedig tájékoztató készült. 

Tiszaújvárosban 2019-ben a regisztrált bűn-
cselekmények száma 400-ról 405-re nőtt, meg-
jegyzendő ugyanakkor, hogy a kiemelten ke-
zelt 14 bűncselekmény (emberölés, testi sértés, 
kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, ga-
rázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel vissza-
élés, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongá-
lás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele) szá-
ma 211-ről 122-re (-42%) csökkent. 
A kiemelt bűncselekmények közül a testi sér-
tések száma 6-ről 5-re csökkent. Ezek egy ré-
szét családon belül követik el, egy része pe-
dig garázdaság halmazataként jelentkezik, ami 
elsősorban a szórakozóhelyeken történő túl-
zott szeszesital-fogyasztásra vezethető visz-
sza. A regisztrált lopások száma 119-ről 65-re 
(-45%) csökkent. A lopások nagy részét alkal-
mi jellegű bolti, szórakozóhelyhez köthető, il-
letve munkahelyi lopások teszik ki. A rongálá-
sok száma 21-ről 8-ra (-61,9%) csökkent, eze-
ket jellemzően falfirkák, közterületi berendezé-
si tárgyak (pl. padok) rongálásával valósították 
meg. 2019-ben egy alkalommal fejeződött be 
nyomozás kábítószerrel visszaélés bűncselek-
ménye miatt. A városban a lakosság szubjek-
tív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló ki-
emelt tárgyú, sorozatjellegű bűncselekmények 
2019-ben sem történtek.
A rendőri munka hatékonyságát fejezi ki, hogy 
tavaly a nyomozás eredményességi mutatója 
a 2018. évi 71,8 %-ról 75,7 %-ra nőtt. Ebben 
fontos szerepe van annak, hogy a kiemelt súlyú 
bűncselekmények esetén a kapitányságot a tel-
jes összetartás jellemzi.
 Tiszaújvárosban az előző évhez képest 121-ről 
118-ra csökkent a tulajdon elleni szabálysérté-
sek száma, elzárással sújtható szabálysértés el-
követése miatt 55 fő őrizetbe vételét rendelték 
el, az előző évben ez 71 volt. 
A kapitányság továbbra is prioritásként kezeli a 
közlekedési helyzet javítását, melyet közlekedé-
si ellenőrzésekkel, sebességméréssel, közleke-
désrendészeti fokozott ellenőrzésekkel igyek-
szik visszaszorítani. Ezek az intézkedések főleg 
az ittas vezetők, valamint a megengedett legna-
gyobb sebességre vonatkozó szabályokat meg-
sértő járművezetők kiszűrésére irányultak.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság hetente 
egy alkalommal, az év második felében pedig 
minden nap tartott migrációs ellenőrzést, vala-
mint a Mélységi Ellenőrzési Osztály beosztott-
jai havonta több alkalommal tartottak mélysé-
gi ellenőrzést a kapitányság illetékességi terü-
letén. Ennek eredménye alapján kijelenthető, 
hogy az illegális migráció a kapitányság illeté-
kességi területén nem jelent meg.
Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyel-
met fordít a rendőrség feladatellátásának elő-
segítésére, évtizedek óta kiváló az önkormány-
zat és a rendőrség közötti együttműködés. Az 
önkormányzat anyagilag is segíti a rendőrka-
pitányság munkáját, 2019-ben 10,5 millió fo-
rintot biztosított az éjszakai járőrszolgálat és a 
kamerás térfelügyeleti rendszer működtetésére, 
300 ezer forintot nyújtott a „Sulizsaru” prog-
ramra, klímaberendezések beszerzésére és fel-
szerelésére pedig 3,1 millió forintot  adott a ka-
pitányságnak.

A fentieken túl a polgármester 2019 decembe-
rében 12 főt kimagasló teljesítménye és emberi 
helytállása elismeréseként a városi jutalmazási 
keret terhére jutalomban részesített.

Önkormányzati járőrszolgálat

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a megálla-
podásban foglalt kötelezettségeinek eleget té-
ve, az abban előírt személyi és tárgyi feltételek-
kel végezte az önkormányzati járőrszolgálatot, 
a képviselő-testület döntésének és a kialakult 
gyakorlatnak megfelelően elsősorban a hétvé-
geken, az éjszakai órákban. 
Továbbra is jellemző, hogy hétvégenként a szó-
rakozó fiatalok nagy mennyiségű alkoholt fo-
gyasztanak, melynek következtében kisebb sú-
lyú vagyon elleni, vagy garázda jellegű cse-
lekményeket követnek el, de előfordulnak sze-
mély elleni erőszakos bűncselekmények, vere-
kedések is.
Az önkormányzat által nyújtott támogatás lehe-
tővé tette, hogy a rendezvények lebonyolításá-
ban is közreműködjön a járőrszolgálat. (Tisza 
Triatlon, Triatlon Nagyhét, Halászléfőző Fesz-
tivál, Legyen Szederkény vendége!, Hajdúk a 
szigeten.)
A rendőrség 2019-ben 96 alkalommal, 212 fő-
vel, 1764 órában hajtotta végre az önkormány-
zati járőrszolgálatot.
A mellékelt táblázat az éjszakai járőrszolgálat 
intézkedési mutatóiról nyújt tájékoztatást az el-
múlt 5 évben.
A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület a Tiszaúj-
városi Rendőrkapitányság irányításával, a kö-
zöttük létrejött együttműködési megállapodás-
ban foglaltak szerint több éve részt vesz a köz-
rendvédelemben, a megelőzésre törekedve vé-
geznek közös ellenőrzéseket. 
Az egyesület létszáma 16 fő, aktív tag 8 fő (3 
nő és 5 férfi), pártoló tag 8 fő (3 nő és 5 férfi).
A polgárőrök az elmúlt évben összesen 1118 
órában teljesítettek szolgálatot. A  közlekedés-
biztonsági és közrendvédelmi akcióknál 297 
órában segítették a rendőrség munkáját, önál-
ló akciókban 464 órában végeztek éjszakai és 
nappali járőrözést.
A rendőrség véleménye szerint elsősorban a 
közterületeken jelentkező problémákra (hulla-
déktároló edények borogatása, játszótéri ran-
dalírozás, stb.) kell odafigyelni, különösen a 
hétvégéken, ezért főleg ilyen ellenőrzéseket vé-
geztek a szolgálataik során, az autóbusz-, illet-
ve a vasúti pályaudvarok, a városi szórakozó-
helyek, iskolák, játszóterek, parkok környékén.
A polgárőrök folyamatosan részt vállaltak a vá-
rosi rendezvények felügyeletében, biztonságos 
lebonyolításában is, 323 órában teljesítve szol-
gálatot. Mindezek mellett rendszeresen közre-
működtek iskolakezdéskor, szeptemberben két 
iskola gyalogátkelőjénél 34 órában, a gyerme-
kek zavartalan, biztonságos átkelése érdekében.

Rendőrőrs a Tisza mentén

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság is 
írásos tájékoztató anyagot küldött az önkor-
mányzatnak a Tiszai Vízirendészeti Rendőrka-
pitányság Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj, mi-
vel az őrs működési területe kiterjed a folyó ti-
szaújvárosi szakaszára is, melynek illetékessé-
gi területe a 478-500 folyamkilométer közötti 
szakasz, és állandó vízirendészeti körzeti meg-
bízotti szolgálat működik. 
A rendőrőrs vezetésében 2019-ben változás 
történt, az őrsparancsnoki beosztást Dr. Bodnár 

Tamás őrnagy távozását követően megbízással, 
Iski Balázs főtörzszászlós tölti be.  
Az őrs kiemelt feladata az ittas járművezetők 
kiszűrése, a gépi meghajtású vízi sporteszközt, 
vagy más vízi járművet használó személyek el-
lenőrzése, az élő vízben fürdőzőkre és vízitúrá-
zókra vonatkozó szabályok megtartásának elle-
nőrzése, valamint a horgászati, halászati, vadá-
szati tevékenységet folytatók és az árvízvédel-
mi töltéseket igénybe vevők ellenőrzése. 
Az előző évhez képest a büntetőeljárás alá von-
tak száma kis mértékben nőtt, a következetes 
szolgálatszervezési gyakorlat és az együttmű-
ködőkkel folytatott hatékony szolgálatellátás és 
információcsere következtében.
A bűncselekmények elkövetői köre elsősorban 
tiltott módon halászó, vagy adott esetben kímé-
leti területen horgászó személyek közül kerültek 
ki, akik cselekményükkel általában nem csak 
orvhalászatot, hanem tulajdon elleni szabálysér-
tést - lopást - is megvalósítottak. A téli időszak-

ban főként a falopások voltak jellemzőek. 
Elsősorban vízirendészeti szabálysértések (ha-
józási, kikötő-rendészeti, fürdő-rendészeti, ár- 
és belvízvédelmi tárgyú szabálysértések), to-
vábbá természetvédelmi, KRESZ- és tulajdon 
elleni szabálysértések elkövetése miatt volt 
szükség  szabálysértési eljárás lefolytatására, 
illetve más hatóságok hatáskörébe tartozó jog-
sértések észlelése esetén az eljárás kezdemé-
nyezésére. A jogsértéseket általában erdő-, és 
halvédelmi szabályok megszegésével követ-
ték el. 
Ami a baleseteket illeti, Tiszaújváros terüle-
tén 2019-ben nem történt vízbefulladás, vízből 
mentésre nyolc esetben volt szükség, vízi köz-
lekedési baleset nem volt. 
A rendőrőrs munkájának segítése érdekében 
Tiszaújváros képviselő-testülete a Tiszai Vízi-
rendészeti Rendőrkapitányság részére a szol-
gálati hely épületében 2 apartman kialakításá-
ra összesen 2 millió forint támogatást nyújtott.

A testületi ülésen felszólalt a városi rendőr-
kapitány, Miskolczi István, aki január óta töl-
ti be posztját, valamint a megyei rendőr-főka-
pitány, Vereckei Csaba is, aki viszont szep-
tember elsejétől Zala megye főkapitányaként 
folytatja pályafutását.
- Kettős érzéssel készültem erre a beszámoló-
ra - mondta Miskolczi István. - Egyrészt azért, 
mert a 2019-es évhez nem sok közöm volt, hi-
szen máshol teljesítettem szolgálatot. Viszont 
büszkén készítettem el ezt a jelentést és büsz-
kén számoltam be, mert kollégáim teljesítmé-
nyét látva, ez nem kis feladat volt. Mondom 
mindezt azért, mert ha ez a beszámoló feb-
ruárban történik, akkor talán megszeppenve 
ülök itt, és talán másképp beszélek, de a hat 
hónap már adott annyi időt nekem, hogy rá-
látással bírok arra, micsoda teljesítmény lako-
zik e mögött az eredmény mögött. Nem men-
nék bele a különböző mutatókba, de el kell 
mondanom, hogy jó, és rendkívül konstruktív 
a kapcsolat a kapitányság és az önkormányzat 
között. Amikor négyszemközti beszélgetések 
is voltak, rendkívüli jó érzéssel töltött el az, 
hogy csak a feladatok megoldásával és a mun-
kával kell foglalkozni. Nem mehetek el amel-
lett, hogy a számok mögött az önkormányzat-
nak is van egy jó része, amit az önkormányzat 
teljesített. Elhangzott itt a tizennégymilliós 
támogatás. Ez egy akkora összeg a kis kapi-
tányságunk tekintetében, ami mindenfélekép-
pen rendkívüli jelentőségű. Az, hogy önkor-
mányzati túlórában folyamatosan kint tudunk 
lenni hétvégén is a város területén, az igenis 

azt eredményezi, hogy például a kiemelt bűn-
cselekmények számában drasztikus csökke-
nés tapasztalható. Szeretném a tisztelt grémi-
um előtt is megköszönni a támogatást, és kér-
ni a polgármester urat és a képviselő-testüle-
tet, hogy amennyiben lehetőségük van, ezt te-
gyék meg a jövőben is részünkre.
Vereckei Csaba meghatottan búcsúzott Tisza-
újvárostól.
- Nehéz időszakon vagyunk túl, vagy nehéz 
időszaknak nézek elébe, hiszen el kell vál-
nom egy olyan közegtől, egy olyan világtól, 
amiben nagyon jól éreztem magam és nagyon 
megtaláltam a helyem, és ez leginkább a kör-
nyezetemnek köszönhető - mondta a főkapi-
tány. - Gondolkodtam sokat azon, hogy ha le-
hetne egy aranyhal és kívánság, akkor mi is 
lenne az óhajok sora. Talán a legelső az len-
ne, hogy ha hasonló környezetben, hason-
ló közegben és hasonló fogadtatásban, meg-
ítéltetésben részesülhetek majd a követke-
ző szolgálati helyemen, mint amit itt megta-
pasztaltam, itt kaptam, kaptunk kollégáimmal 
és megélhettünk, és bízom benne, hogy az itt 
maradók megélhetnek a jövőben is. Akkor 
azt mondom, hogy semmilyen probléma nem 
lesz, mert bármit meg fogunk oldani és bármi-
re képesek leszünk. Nem tudom kellőképpen 
szavakba önteni, és megköszönni azt a támo-
gatást és azt a hozzáállást, azt a sokszor a hi-
vataloson túlmenő, nyugodtan mondom, ese-
tenként baráti kapcsolatot, amit közösen ala-
kítottunk ki, és amit megéltünk. Nagy tiszte-
lettel köszönöm mindezt. 

A rendőrök köszönik

2019. 2018. 2017. 2016. 2015.

Végrehajtott járőr-
szolgálat

96 alkalom 
/ 212 fő /
1764 óra

121 alkalom / 
254 fő /
2202 óra

82 alkalom /
210 fő /
1512 óra

90 alkalom /
197 fő /
1748 óra

105 alkalom /
206 fő /
1712 óra

Igazoltatás 868 fő 1010 fő 946 fő 1061 fő 924 fő

Figyelmeztetés 302 eset 326 eset 176 eset 102 eset 93 eset

Helyszíni bírsá-
golás

180 E Ft
16 fő

230 E Ft
21 fő

520 E Ft
46 fő

335 E Ft
54 fő

365 E Ft
48 fő

Elfogás 15 fő 14 fő 6 fő 9 fő 6 fő

Előállítás 22 fő 27 fő 14 fő 27 fő 38 fő
Szabálysértési fel-

jelentés 53 eset 36 eset 42 eset 57 eset 64 eset

Járőrszolgálat
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Közrendünk, közbiztonságunk őrei. 



Kamerás térfelügyeleti rendszer
A kamerás térfelügyeleti rendszer működ-
tetésének célja a közbiztonság növelése, a 
közterület általános rendjének biztosítása, a 
térfigyelő rendszer által lefedett területen ta-
lálható vagyon megóvása, felügyelete, a köz-
terület-felügyelet tevékenységének, a rend-
őrség bűnüldöző munkájának segítése, a két 
szervezet közötti együttműködés erősítése, a 
lakosság, a városban dolgozók, a városba lá-
togatók biztonságérzetének növelése, a jog-
sértések visszaszorítása.

 Tiszaújváros önkormányzata a rendőrkapi-
tánysággal együttműködve kiemelt figyelmet 
fordít a város közbiztonságára, a bűnmegelő-
zésre és bűnüldözésre, ezzel összhangban a vá-
roslakók biztonságérzetének növelésére. 2019-
ben 21 közterületi kamera működött, melyeket 

6 helyszínen korszerűsítettek, 2020-ban továb-
bi 7 helyszínen új kamerákat üzemeltek be.
A Polgármesteri Hivatal épületében működő 
megfigyelőközpontban elsősorban péntek és 
szombat éjszakánként, illetve a Triatlon Nagy-
hét idején a hét minden napján közterület-fel-
ügyelők végzik a kamerák által közvetített és 
rögzített képek megfigyelését. 2019-ben hat 
esetben történt intézkedés az illetékes szervek 
felé a közterület-felügyelők részéről, többek 
között jogosulatlan közterületi értékesítés, ga-
rázdaság, tiltott fürdés, illetőleg közterületen 
történő szeszesital-fogyasztás tilalmának meg-
szegése miatt.
A rendőrkapitányság vezetőjének jelentése 
alapján a kamerás térfigyelő rendszernek kö-
szönhetően a figyelőszolgálatot ellátó rendőr 
közvetlenül láthatja az eseményeket, ennek kö-
vetkeztében a jogsértő cselekményekről azon-

nal tudomást szerez, melyet követően a közte-
rületen szolgálatot teljesítő állományt közvetle-
nül a helyszínre irányíthatja, illetve tájékoztatja 
a Tevékenységirányítási Központot. 
A kezelők az észlelt eseményeket, illetve az 
intézkedéseket dokumentálják, amennyiben 
szükséges, a rögzített felvételekből a jogsértés 
elkövetése, valamint az intézkedés kimenthető.
A térfigyelő kamerarendszernek elsősorban 
preventív hatása van, az esetek többségében a 
cselekmény elkövetése meg sem történik, mert 
a gyanús körülmények észrevételét követően a 
helyszínre irányított járőr megjelenik, és ele-
gendő csupán figyelmeztetni, így a szabálysér-
tés vagy bűncselekmény megelőzhető. A szol-
gálat során a kezelők több alkalommal észlel-
ték bűncselekmény vagy szabálysértés elköve-
tésének kísérletét és az azonnali intézkedés kö-
vetkeztében a tényleges elkövetés meghiúsult.

A kapitányság bűnügyi állománya 2019-ben 
összesen 34 alkalommal 204 órában látott el 
térfigyelő szolgálatot, ezek többségét hétvégé-
re (péntekre és szombatra), illetve a hétközi ün-
nepnapokra, a rendezvények idejére szervez-
ték, alkalmanként 8 órában.
Az intézkedések száma így alakult: egy bűn-
cselekmény észlelése ittas járművezetés miatt 
(a Nádas Csárda előtti területen), egy esetben 
szabálysértést derítettek fel (a Rózsa tér előtti 
területen elhelyezett kerékpártárolóból eltulaj-
donított kerékpár ügyében) rögzített kép alap-
ján.
A rendőrség tapasztalata szerint a kamerarend-
szerrel megfigyelt területeken az állampolgá-
rok kevesebbszer kérnek rendőri segítséget 
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt, és a 
rendszer működése óta kevesebb rongálást kö-
vetnek el e területeken.
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Szappankészítő könyvtáros 

Újra övék volt a tér, újra repültek a botok

Sokan próbálkoznak kézműves műfajokkal 
szabadidejükben, legyenek mérnökök, orvo-
sok vagy irodisták. Egy jó hobbi, jó kikap-
csolódás, aki próbálta, az már tudja. Ujjné 
Tellér Gabriella is, aki a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár könyvtárosaként dolgozik, 
ám munkája mellett - leginkább saját örö-
mére - szappanokat „gyárt”. Illatos, színes 
és egészséges szappanjaiból kamarakiállí-
tás nyílt munkahelyén, a könyvtárban. Pri-
vát tárlatvezetés közben kérdeztük Gabit a 
hobbijáról. 

- Egy főállású szolgáltatási csoportvezető sza-
badidejében szappanozik? 
- Természetesen igen, ez a hobbim. Általában 
hétvégén jut rá időm, hogy ezzel foglalkozzak, 
mert nagyon feltölt, kikapcsol, energiát ad és 
örömet okoz. Nem csak nekem, másoknak is. 
- Hogy találtál rá a hobbidra, a könyvek között? 
- Nem, de később azok is segítettek. Tulaj-
donképpen a történet nagyjából tíz évvel ez-
előtt kezdődött, amikor egy tusfürdő haszná-
latakor kiütések jelentkeztek a bőrömön, aztán 
elkezdett érdekelni, hogy mi lehet benne, ami 
ezt okozza.  Utána néztem és elég kellemetlen 
felfedezéseket tettem, mert azt láttam, hogy a 
kőolajszármazéktól kezdve, a habképző anya-

gokig mindenféle vegyszer van abban, amivel 
nap, mint nap mossuk magunkat, így akkor el-
döntöttem, hogy nekem ez nem kell és keres-
tem egy természetes alternatívát, elkezdtem 
kézműves szappanokat használni. Hamar ta-
pasztaltam, hogy ez bevált, és mivel mindig is 
egy alkotó természetű ember voltam, elkezdett 
az is érdekelni, hogy hogyan készülnek ezek a 
szappanok.  Utánaolvastam, videókat néztem 
és autodidakta módon kitanultam ezt a szak-
mát. Bátorságom viszont nem volt elég hozzá, 
ugyanis itt lúggal kell dolgozni, ami azért egy 
veszélyes üzem, de az utolsó löketet egy work-
shop adta meg, amire elmentem és ott testkö-
zelből tapasztaltam meg, milyen a lúggal va-
ló munka. Ez volt a nagy fordulat, és belekezd-
tem, azóta két év eltelt. 
- A „tusfürdős időkben” a saját bőrödön ta-
pasztaltad a rosszat, aztán megtapasztaltad a 
saját bőrödön a jót a saját szappanjaiddal. Mi 
a különbség a kettő között?
- Egészen nagy különbség van. Többen is visz-
szajelezték már, akik a szappanjaimat használ-
ják, hogy azóta nincs szükségük testápoló sze-
rekre, hiszen a természetes szappan önmagában 
is hidratálja a bőrt, és számos más előnyös ha-
tása is van. 
- Miért, mi van a szappanban?
- A szappanok fő összetevői a zsírok és az ola-

jok, amiket felmelegítünk, aztán lúggal elegyí-
tünk és ennek hatására az olajok elszappano-
sodnak és glicerin keletkezik természetes mó-
don, amely testápoló hatású. 
- Mitől lesznek ilyen szép színesek, mívesek?
- Több mindent használunk, különféle adaléka-
nyagokat, de ezek mind a természetben előfor-
duló agyagok, például iszap, csokoládé, méz, 
kávé és még rengeteg minden, ami a természet-
ben előfordul. 
- Szoktál kísérletezni a formákkal, az „ízekkel” 
és az illatokkal?
- Igen, vannak gyógynövényes szappanjaim, de 
van csokoládés is. Ez a piros vörösboros, ez a 
kerek pedig sörös szappan, de van itt kényezte-
tő sheavajas szappan és olyan is, ami himalá-
jasóból készült. Mindig inspirál valami új do-
log, vagy egy illat, vagy egy forma, vagy egy 
technika, és nagyon ritkán csinálom meg két-
szer-háromszor ugyanazt a fajta szappant. Ne-
kem az is örömet okoz, hogy mindig mást ho-
zok létre. Ami a formát illeti, vannak olya-
nok, amik speciális formákba öntődnek eleve, 

ezeknek adott a formája, de általában öntőládát 
használok, amiben egy egész tömb szappan ké-
szül, ezután szeletelem és különféle, úgyneve-
zett szappanpecsétekkel tudom díszíteni.
- Ez afféle szappanszobrászat?  
-Igen, sokan mondták már nekem, hogy, amit 
csinálok, már valójában művészet, bevallom 
jólesik.
- Ez az első kiállításod?
- Igen, igazából, amikor eldőlt, hogy végre új-
ranyithatjuk a könyvtárat, akkor gondoltuk, 
hogy egy kis plusz is adnánk a látogatóknak, 
így jött a kiállítás ötlete. Mivel itt voltak ezek a 
szappanok, így kézenfekvő volt. Most egy da-
rabig a saját kézműves szappanjaim vannak a 
tárlókban, mellékeltem hozzájuk szappantörté-
nelmet is, hiszen az ókortól napjainkig van éle-
te a szappanoknak. Aki eljön és megcsodálja a 
munkáimat, az sok érdekeset is olvashat ezek-
ről, illetve egy videó is „fut” állandóan a kiállí-
tás részeként, ami a világ szappankészítésének 
rejtelmeit mutatja be.     

berta 

Lassan a zenekarok és a tánccsoportok is 
előjönnek a bezártságból. Vasárnap dél-
utánra a Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség „Újra Miénk a Tér!” címmel or-
szágos szintű eseményt szervezett, melyre 
több száz itthoni, és határon túli városban 
hívták az embereket egy rövid muzsikálásra 
és táncra. Tiszaújvárosban is.

A Derkovits Fúvószenekar négy indulót ját-
szott, és a három tiszaújvárosi mazsorett cso-
port - a legkisebbek a Gyermek Majorettek, az 
ifik, a Jégvirág Majorette Csoport, és a legna-
gyobbak, a Derkovits Majorette Csoport - ezek-
re az indulókra  mutatott be alapkoreográfiákat 
a Dísztó melletti sétányon vasárnap késő dél-
után. Művészeti vezetőjükkel, Bognár Imrével 
beszélgettünk.
- A menetelés és a fúvószenekar engem a kato-
naságra emlékeztet. A mazsoretteknek mi a tör-
ténete?
- Régen a katonai felvonulásokon két felveze-
tő ment elöl, hosszú bottal a kezében. A mazso-
rett műfaj úgy indult, hogy annak idején, va-
lamikor Franciaországban azt mondták, legyen 
ez az egész egy kicsit látványosabb, szórakoz-
tatóbb, így kerültek oda a lányok. Ők elöl me-
neteltek, a zenekar kísérte őket, így alakult ki 
ez a művészeti ág.
- A ruha is olyan, mint egy katonai egyenru-
ha. A színek, minták jelentenek valamit, vagy ez 
csak a ruhatervező álma volt?
- Van néhány megkötés, a szoknya nem lehet 
túl rövid, a has és a mellkas nem látszódhat ki, 
de amúgy teljesen ránk van bízva. Ötletelünk 
a varrónővel, a lányok kitalálják, milyen színe 
legyen a ruhának, mit szeretnének, és a varró-
nő ezt összeállítja, megvarrja. Van, hogy ő küld 
nekünk rajzot, van, hogy mi küldünk neki raj-
zot, hogy mit szeretnénk.
- A bezártság alatt gyakorolták a táncokat?
- Igen, mint minden más tanítás, ez is online 
ment. Otthon felvettem a koreográfiát telefon-
nal, feltöltöttem a csoportunkba, és a lányok 

kéthetes periódusban tanulták a mozdulatokat. 
Ezután visszaküldték videón, hogy lássam, ho-
gyan halad a gyakorlás. Kényszermegoldás, de 
működött. A karantén alatt részt vettünk egy 
karantén-videós kihívásban is. Készítettünk 
egy olyan videót, amelyben minden mazsoret-
tes benne volt. Az volt a lényege, hogy min-
denki előadott néhány elemet nyolc ütemre, 
de az utolsó két ütemben továbbdobták a bo-
tot, úgy csináltak, mintha továbbadnák a követ-
kező lánynak. A bot kiment a képről, a követ-
kezőnek pedig valamelyik szülő dobta a kezé-
be, elkapta, és folytatta az ő nyolc ütemére. Ezt 
összevágtuk, és lett egy olyan videónk, mintha 
mindenki a másiknak dobta volna a botot.
- Mi a terv az idei szezonra?
- Az idei nyár nagyon érdekes lesz, mert a ka-
rantén alatt minden fellépésünket visszamond-
ták. Most csináljuk a mazsorett napközit, csi-
náljuk az edzéseket, és amire nagyon készü-
lünk, az az áprilisban elmaradt 25 éves jubileu-
mi előadásunk. A terv szerint ez október 18-án, 
szombaton lesz, itt a Derkóban. Minden április-
ban, a tánc világnapja alkalmából kétfelvoná-
sos előadást szoktunk rendezni. Az első felvo-
nás egy fúvós mazsorett bemutató, a második 
pedig egy modern tánc szokott lenni, hiszen ez-
zel is foglalkozunk. Most az első részben lesz 
egy fúvós mazsorett bemutató, ami egyben 
szakmai minősítés is lesz a nagy csoportnak - 
tehát szakmai zsűrit hívunk, és pontozzák a lá-
nyokat -, a második rész pedig az elmúlt 25 év 
kedvenc táncaiból ad majd egy válogatást.

Surányi P. Balázs
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Csupa természetes alapanyagból készül minden szappandarab.

A Jégvirág Majorette Csoport.

A Gyermek Majorettek.

„Amire nagyon készülünk, az az áp-
rilisban elmaradt 25 éves jubileumi 
előadásunk. A terv szerint ez októ-
ber 18-án, szombaton lesz, itt a Der-
kóban.”

Bognár Imre

„Mindig inspirál valami új dolog , 
vagy egy illat, vagy egy forma, vagy 
egy technika, és nagyon ritkán csiná-
lom meg kétszer-háromszor ugyan-
azt a fajta szappant.”

Ujjné Tellér Gabriella



Csend, természet, szabadság
Két turnusban mintegy negyven gyerek vesz 
részt a Zabos Géza Horgász Egyesület nap-
közis táborában. Tanulva horgásznak a fia-
talok, akik közül sokan nem először jelent-
keztek a táborba. Hogy miért jönnek? Mert 
kint lehetnek a szabadban, ahol még sikerél-
mény is éri őket. 

A csütörtök a kirándulásé volt, a nyíregyházi 
állatkertbe látogatott a csoport, a többi napot a 
sajószögedi Erdészeti tó partján töltötték. 
Tokár Máté már második alkalommal vesz 
részt a táborban. 
- Csend van, nyugalom, az a jó benne - mond-
ja -, fogtam már pár snecit, meg egy dévért. A 
táboron kívül is sokat horgászok, a legnagyobb 
hal, amit fogtam, egy 25 kilós harcsa volt Fo-
lyáson. 
Még a legkisebb sneci kifogása is nagy élmény 
a legkisebbeknek, a nagyok segítenek a kez-
dőknek, sokan már évek óta horgásznak. 

- Mivel a héten volt úszós és fenekező horgá-
szat is, mindkettővel készültem - mondja Ta-
kács Péter -, de hoztam villantóst is, hogy le-
gyen minden. A halmozgás nagy a tónál, sok-
fajta hal van, ezért hoztam villantót is, balinoz-
ni. A versenyen jelenleg a negyedik helyen ál-
lok, ma lesz telepítés, remélem, hogy szép nagy 
pontyokat fogok fogni. A fenekezős technika a 
kedvencem, a kedvenc halam pedig a ponty, de 
minden nagy halnak örülök, amit a szákomba 
rakhatok. 
- És ha a tányéron van? 
- Az is nagy élmény, szeretem enni is a halakat, 
a halászlé nagyon finom. 
Szabó Dániel második alkalommal jelentkezett 
a táborba, de nem csak ilyenkor horgászik. 
- Szoktam máskor is, - mondja - nevelőapu-
kámmal és ismerőseimmel. Azért jó, mert ki-
kapcsol, sokkal jobb, mint bent ülni. Ötéves 
koromban kezdtem, leginkább a horogkötések 
voltak nehezek, de már ezt is meg tudom csi-
nálni. 
Sok fiatal horgászik a táboron kívül is. 
- A kedvencem a fenekező horgászat - mond-
ta Koleszár Bonifác -, elég gyakran horgászok. 
Vagy itt, vagy a folyási Templom-tavon. Azért 
jó horgászni, mert kikapcsolódok, és jó élmény, 
ha nagy halakat fogok. 
Az élményt mindenki átélte, sokan fogtak ki-
sebb-nagyobb halakat, de emellett tanultak is a 
gyerekek. 
- A horgászat a legfőbb program - mondta Ba-
lázs Tibor halászati őr, a tábor egyik felügye-
lője -, megtanítjuk őket a horgászmódszerekre, 
a törvényekre, hogy milyen jogszabályok vo-
natkoznak rájuk. Ma egy horgásztotót is kitöl-
töttek, és úgy látom, elég jó eredménnyel. So-
kat tanulnak a gyerekek. Egész héten zajlik egy 
verseny, lesz egy összesített eredményhirdetés 
ahol nagyon sok díjat adunk át az Energofish 

Kft. és a Zabos Géza Horgász Egyesület jóvol-
tából. 
- Sok a visszatérő táborozó? Nem ódzkodnak 
eleinte, hogy meg kell fogni a csontkukacot, rá 
kell tenni a horogra, ha halat fognak, azt le kell 
venni? 
- A gyerekek nagy része fogékony a horgászat-
ra, többségük szerintem felnőtt korában is hor-
gászni fog. De ezt is meg kell szokni, meg kell 
tanulni. Hétfőn még az volt, hogy nem mer-
ték megfogni a csontit, sőt, ha egy csontkukac 
megdöglött, megsiratták. Ez volt az első nap. 
Aztán szépen megszokták, rávezettük őket, va-
gyunk itt minden nap négyen-öten, akik segí-
tünk a gyerekeknek, akik így most már nagyon 
ügyesen horgásznak. Ha pedig valaki fog vala-
mit, itt olyan öröm van, mintha életük legna-
gyobb élménye lenne. 

Fodor Petra

Géza bácsi nyomdokain
Névadója tiszteletére rendezett horgász csa-
patversenyt immáron 19. alkalommal a Za-
bos Géza Horgász Egyesület a hétvégén. Ezt 
megelőzően azt az emléktáblát koszorúzták 
meg, mely Géza bácsi egykori Teleki Blanka 
úti lakóházának falán kapott helyet. 

A családtagokat, az önkormányzat, az egyesü-
let képviselőit, az emlékezőket Jézsó Gábor 
önkormányzati képviselő köszöntötte. 
- Amikor erre a bensőséges megemlékezésre 
készültem, akkor legjobban Juhász Gyula ver-
sének sorai érintettek meg. „Ki vagy Te szeszé-
lyes, Te szőke víz…” Bizonyára megszámlál-
hatatlanszor érezhette ezt Géza bácsi, amikor 
kikapcsolódni, horgászni, megpihenni tért a fo-
lyóhoz, vagy éppen szinte polihisztorként és a 
Tisza ismerőjeként találkozhatott ezzel a ter-
mészeti szépséggel a Tiszával - mondta Jézsó 
Gábor. - Hányszor ismerhette és tapasztalhat-
ta meg a folyó erejét, törvényeit, szépségét és 
zordságát. Egy-egy békés, vagy nehéz nap után 
mennyi feltöltődést, impulzust és megnyugvást 
találhatott ott. A Géza bácsi személyéből áradó 
béke és erős jellem hányszor egyesülhetett a fo-
lyóval, ahol szeretett lenni, ahová jó volt meg-
térnie, majd szeretett családjához, szép hivatá-

sához, vagy a városunk épülésében részt válla-
ló munkájához visszatérnie, amelyekben min-
dig építő és segítő, támogató volt. Ebben volt 
az ő nagy titka. Kazinczy szavaival élve, „Jót, 
s jól...” Ebből a szeretetéből adódóan alapította 
meg a horgászegyesületet is, 49 évvel ezelőtt, 
melynek tagjai a mai napig is őrzik hozzá ha-
sonlóan, a Tiszához fűződő szeretetét, a horgá-
szat szenvedélyét. Géza bácsi bő termésekben 
gazdag életútja mindannyiunk számára példa-
értékű. Művei, amelyek a Tiszának és élővilá-
gának szeretetéről szólnak a mai napig ott van-
nak a horgászó emberek könyvespolcain. Szív-
ügye volt a horgászat megszerettetése, a termé-
szet rendjének megismertetése, amelyet min-
dig átfont emberi etikája, erkölcsisége és intel-
ligens mérlegelése.
(…) Ezekben az ünnepi pillanatokban szívből 
kívánom mindannyiunknak, hogy Géza bácsira 
emlékezve, az ő emlékét őrizve és tovább ad-
va, tudjunk mi is mindennapjainkban az embe-
reket szeretve tisztelve, múltunkat ismerve és 
becsülve, tisztességgel tenni dolgainkat csalá-
dunkban, munkáinkban, mert ennek van igazi 
eredménye és jövője.
S az utódok tették is a dolgukat másnap a sa-
jószögedi tavakon rendezett horgász csapat-
versenyen. A 23 háromfős csapat tagjait három 

szektorba sorsolták, és a szektorokban elért he-
lyezések összesítése alapján alakult ki a vég-
ső sorrend. A versenyzők dolgát a hűvös, erős 
szél nehezítette, az előző napi telepítés viszont 
megkönnyítette. Már, akinek…
Czene Andrásnak, a tavaly bronzérmes Dur-
bincs Sógorok csapat tagjának jó napja volt, 
két órával a verseny kezdete után már 10 ki-
ló fölött fogott.
- Gyönyörű halakat fogtam - mondta büszkén - 
volt köztük egy 3350 grammos is. Már lemér-
legeltem 9570 grammot, és azóta fogtam egy 
pontyot, az imént pedig egy keszeget.
A Trabant csapat tagja, Szabó András is jól ki-
fogta. Egy 1500 gramm körüli dévért akasztott 

meg a szemünk láttára.
- Néztem felfelé a partra, hogy jönnek a tévé-
sek, és akkor a karikám zutty… - mesélte vidá-
man. - Mondom, egy ponty. De nem, egy szép, 
nagy keszeg. Ebben a tóban még nem fogtam 
ekkorát.
Riportalanyaink sikeréhez a csapattársak keve-
set tehettek hozzá, hiszen a végeredmény így 
festett: I. HBH (Bacsó József, Horváth Géza, 
ifj, Horváth Géza), II. SAJÓ HORGÁSZ-
BOLT (Báncs Miklós, Csengeri László, Vágá-
si Sándor), III. ÖREGEDŐK (Csillik Béla, Do-
bos Károly, Krizsán Ferenc). Legnagyobb hal: 
Pásztor Zsolt 4660 g.

Ferenczi László

Haltelepítés
A Zabos Géza HE  2020. július 10-én (pénteken) 1.200 kg III. nyaras pontyot telepít az aláb-
biak szerint:
Csécsi tó:   700 kg
Örösi tó:    200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó:    300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és 
Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2020. július 11-én (szombaton) reggel 06.00 órától lehet.

Serfőző Gergely
                                                                            horgászmester  

Minden nagy halnak örülök, amit a szá-
komba rakhatok - mondja Takács Péter. 

Szabó Dániel (balra) és Koleszár Bonifác 
sem ma kezdték, mindketten évek óta hor-
gásznak. 
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Az önkormányzat koszorúját Molnár István alpolgármester, az egyesületét Kiss Béla elnök 
helyezte el az emléktáblánál. 

Szabó András és a 1,5 kilónyi dévér. 

Kicsik és nagyok az Erdészeti tó partján. 



A Tisza TV műsora
Július 9., csütörtök

9:00 Héthatár: Koronavírus Mezőkövesden -  Rendőrbeszá-
moló, rendőrbúcsú - Nyaraljunk, de hol? - Élhető város -  Za-
bos Géza emléknap - Nyári diákmunka - Szappanozzunk! - 

Szünidei gyermekétkeztetés - Foci 
9:15 Hétről-Hétre: Szúnyogszezon - Táborozunk: Sodráska, 
Horgász, Vízipók - Újra Miénk a tér! - Foci: búcsúzik a csa-

patkapitány
(A műsor a szerdai adás ismétlése

Július 15., szerda
18:00 Bodzaszörp: könnyed, nyári magazinműsor. 

Benne: Lendvay Viktor és sulirádiósai
Július 16., csütörtök

10:00 A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése

Szappanvarázs kezdőknek
Csodák helyszíne volt nemrég a kony-
ha: nagy nevetések, méricskélések, fi-
nom illatok, keverés és olvasztás. Így 
készült a saját szappanunk. 

Gyorsan elrepül majd az a hat hét, amit a 
szekrény tetején sorakozva töltenek saját 
szappanjaink, addig is maradnak a fotók, 
és marad az élmény, meg a tudat, hogy 
tettünk valamit önmagunkért. 
- Ez a jövő - mondta Varga Emese -, hi-
szen a boltban kapható szappan káros a 
bőrre, eltömítheti a pórusokat, adaléka-

nyagok, tartósítószerek és parafin helyett 
sokkal jobb ezt a szappant használni. 
Pogonyi Petra is hasonló véleményen 
volt: 
- Biztos, hogy kipróbálom ezt a receptet 
otthon is, a fele alapanyag már meg is van 
a konyhában, párat még beszerzek. Na-
gyon tetszik az illata is, mi most a mál-
nát választottuk, remélem, hogy a család-
nak is fog tetszeni, várom már, hogy ki-
próbáljuk. 
Addig még egy pár hétig várni kell. So-
kat várt az Alapítvány Tiszaújváros Gyer-
mekeinek Egészségéért is, hogy újra szer-

vezhessenek, tervezhessenek. Év elején 
még arról beszélgettünk, hogy minden 
hónapban szerveznek egy eseményt, saj-
nos a koronavírus-járvány ezt felülírta.
- Mindannyian nagyon örülünk annak, 
hogy most már haladhatunk előre a be-
ígért rendezvényekkel - mondta Dr. Pe-
tő Gabriella kuratóriumi elnök -, most 
is voltak még jelentkezők, így még egy 
workshopot tartunk majd. 
Július 25-én pedig egy túrát szerveznek 
Bükkszentkeresztre, Ismerd meg az erdőt 
mottóval. 

FP
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Egyesületek, civil szervezetek támogatása
A képviselő-testület legutóbbi ülésén elbírál-
ta az egyesületek, civil szervezetek támogatá-
si kérelmeit. A pályázati határidő lejártáig szo-
ciális és egészségügyi témában 9 szervezet 19 
pályázatot nyújtott be 6.415.000 Ft összegű tá-
mogatást igényelve. A köznevelés, kultúra és 
sport területen 28 szervezet 66 pályázat beadá-
sával 30.507.000 Ft támogatást igényelt. A be-
érkezett pályázatok közül nagyrészt (81,4%-
ban) programok, rendezvények megvalósításá-
hoz, kisebb részben (18,6%-ban) működési ki-
adáshoz kértek támogatást a civil szervezetek. 
A támogatási összegeket annak figyelembe-
vételével határozták meg, hogy a járványügyi 
helyzetre tekintettel az elmúlt időszakban a ci-
vil szervezetek is felfüggesztették működésü-
ket, nem tudták megtartani rendszeres össze-
jöveteleiket, illetve a március 16-ától tervezett 
programjaikat, továbbá az elkövetkezendő idő-
szakra tervezett programelemek megvalósítha-
tósága is bizonytalan. A 2020. augusztus 15-ig 
tervezett városi rendezvényekhez nincs támo-
gatás, mivel a programok elmaradtak. Az au-
gusztus 15-e utáni időszakra tervezett progra-
mok, illetve a tervezett táborok, valamint a mű-
ködési támogatási igények esetében a terve-
zett kiadásokat időarányosan vették figyelem-
be. Amennyiben a pályázó szervezet pályáza-
ti programját az augusztus 15-e utáni időszak-
ra átütemezi, egyedi támogatási kérelem be-
nyújtására az év során lehetősége van. Ezek-
ről a beérkezett igények indokoltságának figye-
lembevételével, a képviselő-testület tájékozta-
tása mellett, a civil támogatási keret 9.960.000 
Ft összegű maradványának terhére, átruházott 
polgármesteri hatáskörben születik döntés.
 A képviselő-testület a kérelmeket az alábbiak 
szerint támogatta:
Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egész-
ségéért: működési költségekhez és vállalt fel-

adatok ellátásához 60.000 Ft, „Életmód tábor” 
programra 300.000 Ft, „Ne vedd el, ha nem tu-
dod visszaadni” - egészség- és környezettuda-
tos rendezvénysorozat folytatásához 110.000 
Ft. 
Rákbetegek Országos Szervezete 106. Remény 
Klub, Tiszaújváros: „Kézen fogva” című prog-
ramra 115.000 Ft.
Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos 
Egyesülete: a tiszaújvárosi lisztérzékeny cso-
port működésének támogatásához, a lisztérzé-
keny betegek segítéséhez és tájékoztatásához 
150.000 Ft.
Mozgáskorlátozottak, Egészségkárosodottak Ti-
szaújvárosi Egyesülete: a 2020. évi működés 
kiadásaihoz 175.000 Ft. 
Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom: 
2020. évi működési kiadásokra 40.000 Ft, Ma-
sina Fesztiválra 100.000 Ft, roma évzáró ren-
dezvényre 150.000 Ft, balatoni kirándulásra a 
Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szerve-
zetével közösen 175.000 Ft.
Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szerve-
zete: 2020. évi működéshez 65.000 Ft, roma 
karácsonyra 100.000 Ft, zánkai kirándulásra a 
Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalommal 
közösen 175.000 Ft.
Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület: 
„Mozdulj az egészségedért az Etka jógával” 
című programra 65.000 Ft.
Cukorbetegek Tiszaújvárosi Egyesülete: az 
egészséges életmódra ösztönző programok 
megvalósításához 105.000 Ft.
PeppeR Akrobatikus Rock and Roll Sportegye-
sület: a „Summer Camp” nyári edzőtáborozás 
megvalósításához és a 2020. évi működési ki-
adásaihoz 180.000 Ft.
Justitia Fuji-Yama Sportegyesület: a tiszaújvá-
rosi csoport működéséhez 115.000 Ft,  „Karate 
edzőtábor” megszervezéséhez 220.000 Ft.
XXI. Század Ifjúságáért Alapítvány: Tisza cser-
készcsapat működési kiadásaira 200.000 Ft.
Football Club Tiszaújváros: a labdarúgó nap-
közis táborra 240.000 Ft. 
Napsugár Kulturális Egyesület: működési költ-
ségre 130.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete: „Retró- 
és aranylakodalom” programra 205.000 Ft, 
a 20. „Szépkorúak Nemzetközi Találkozója” 
programra 250.000 Ft.
Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub: 
„Barangolás őseink nyomában” 2 napos autó-
buszos kirándulás Komárom - Komárno - Esz-
tergom elnevezésű programjára 200.000 Ft.
 TVK Petrolkémia Nyugdíjas Klub: a „Szerdai 
bowling sportdélelőttök” programra 30.000 Ft, 
a „Múltidéző kirándulás - Trianon hatása a nyu-
gati határszélen” programra 160.000 Ft.
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub: a „Tavaszi” 
és „Őszi” Erőemelő, Fekvenyomó, Testépítő, 
Fitness Területi Bajnokság megvalósításához 
135.000 Ft, „PE-teszt”, „Tiszaújvárosi Kupa” 

Erőállóképességi Bajnokság megrendezéséhez 
110.000 Ft, csúszókorong országos bajnokság 
V-VIII. kupasorozat döntőjére 55.000 Ft, „Ti-
sza-Magyar Kupa” női, férfi és gyermek Fit-
ness és Testépítő Magyar Bajnokság megren-
dezéséhez 350.000.
Tiszaújváros Zenei Életéért Alapítvány: az „Ér-
telmi fogyatékosok, autista, Down szindrómás 
gyerekek, felnőttek zenei nevelése” programra 
60.000 Ft, a működési költségekre, hangszerek, 
kották és tartozékok vásárlására, zongorák han-
golására 75.000 Ft.
 Magyar Kempo Jujitsu Egyesület Közhasznú 
Szervezet: az egyesület táboroztatása során az 
egészséges életmód terjesztéséhez 170.000 Ft, 
a működéshez szükséges eszköz beszerzéséhez 
55.000 Ft.
Tiszaújvárosi Sport Club: a Kőszegi György 
emlékverseny, súlyemelő minősítőverseny 
megrendezésére 110.000 Ft, a Városi Tájéko-
zódási Verseny, Tiszaújvárosi Turista Triatlon 
/TTT40/, Tisza Gátak Teljesítménytúrák meg-
rendezéséhez 55.000 Ft, a regionális asztalite-
nisz újonc-serdülő-ifjúsági versenysorozat” és 
az ehhez kapcsolódó edzőtáborozás megvalósí-
tásához 80.000 Ft.
Tisza-Szivárvány Alapítvány: az „Óvodai tehet-
ségműhelyek működése a Szivárvány óvodá-
ban” programra 80.000 Ft, a „Szivárvány óvo-
da játékos gyermekrendezvényei” programra 
55.000 Ft.
Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Alapítvány: a 
hazai és nemzetközi versenyeken, fesztiválo-
kon való részvételhez szükséges utazási költsé-
gek, valamint fellépőruha vásárlásának finan-
szírozására 160.000 Ft.
Wass Albert Kulturális Egyesület: a „Wass Al-
bert Napok” irodalmi és történelmi témájú 
előadások és „Rendhagyó történelemóra” előa-
dássorozat programjaihoz 40.000 Ft.
Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány: „Egész-

ségünkért” napközis táborra 170.000 Ft.
Tiszaújvárosi Bóbita Alapítvány: „Jöjj el szép 
karácsony” karácsonyi meglepetések, díszek 
készítése kézműves-délután programra 70.000 
Ft ,a tehetséggondozó műhelyekben résztvevő 
gyermekek számára „CSODA –VÁR Egerben” 
kirándulásra 160.000 Ft.
Tiszaújvárosi Tündérkert Alapítvány: „Tehet-
ség műhelyek működése a Tündérkert óvodá-
ban” programra 80.000 Ft, „Báb- és drámajáték 
bemutatása” elnevezésű programra 30.000 Ft.
Sárospataki Kyokushin Karate Sportegyesület: 
a tiszaújvárosi csoport működési költségeihez 
100.000 Ft.
Rivalda Kulturális Egyesület: 2020. évi műkö-
dési kiadásokra 75.000 Ft.
KreAktív Szabadidős és Kulturális Közhasznú 
Egyesület: a „KreAktív - természetvédelmi és 
zenei tábor” megvalósításához 170.000 Ft, a 
„KreAktív nap, és az egyesület céljainak egész 
éves megvalósításához 105.000 Ft.
Tisza Repülő Klub: a klub céljainak megvaló-
sítása, a természetvédelem, az egészséges élet-
mód és a hőlégballon sport népszerűsítése ér-
dekében 80.000 Ft, a nemzetközi hőlégballon 
találkozósorozaton történő részvételhez, „A 
nemzetközi sportbarátság erősítése és Tiszaúj-
város jó hírnevének öregbítése érdekében a ha-
táron túli szórvány magyarság körében” elne-
vezésű program megvalósításához 80.000 Ft.
Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület: a 
„Sodráska napközis tábor” megvalósításához 
220.000 Ft, az augusztus 20-ai ünnepségen tör-
ténő közreműködéshez 50.000 Ft, az egyéb 
éves fenntartási költségek kiegyenlítéséhez 
125.000 Ft.
Napraforgó Alapítvány, a sajátos nevelést 
igénylő gyermekekért: „Makk Marci egész-
ség-megőrzési programsorozat” megvalósítá-
sához 120.000 Ft.

Balogh Szabolcs, Bencs Krisztián, Bodnár Noémi, Buczkó 
Botond Sámuel, Bugya Anikó Judit, Csapó Dóra Gabriella, 
Csató Zita Viktória, Dienes Nikolett, Dr. Stefán Ibolya, Es-
vég Luca, Fogarasi Doroti, Gulácsi Ádám, Hegedűs Györk 
Zoltán, Illés Kornél, Kapitány Réka Katalin, Kiss Fanni, Kiss 
Vanessza, Kovács Ágota, Krébesz Róbert,Lőrincz Petra, Ma-
gyar Orsolya, Makrányi Dávid, Molnár Fanni, Móré Ádám, 
Nagy Máté, Nagy Stella, Papp Mariann, Pristyák Levente, 
Retzlerné Medgyesi Barbara, Schäffer Anett, Somogyi Or-
solya, Stefanovics Viktória, Tóth Csilla, Tóth Réka, Vámosi 
Panna, Varga Dóra, Vass Alexandra, Vig Vivien Roxána, Vi-
gh Krisztina, Borza Emese, Grebely Péter, Jancsár Lili, Kiss 
Viktória Anita, Pristyák Petra, Tekse Bence, Vámos Orso-
lya, Vámosi Dóra, Bódogh Máté, Figeczky Panna Flóra, Gu-
lyás Zsuzsa, Jeviczki János, Szabó Petra, Ullaga György, Ju-
hász Réka, Kiss Ádám, Magyar Dorottya,Prókai Gábor, Ber-
kes Viktor, Lenár Péter Ottó, Mezei Zsolt, Kovács Áron, Tóth 
Bálint, Tóth Panna, Lidák Eszter, Sirokai Petra, Józsa Bian-
ka, Mayer Flóra, Orvos Réka Csenge, Ramács Gábor, Bazsó 
Anna, Bazsó Gábor, Boros Petra, Kiss Fruzsina, Soltész Luca 
Sára, Szentandrássy László, Szilágyi Flórián, Szöllősi Dániel 

Mecénás ösztöndíjban 
részesült 

felsőfokú hallgatók
2019/2020. II.  félév

Érseki elismerés 
a katolikus iskolásoknak

Az Egri Főegyházmegye által meghirdetett ,,Krisztus teste - 
a szentmisében itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önma-
gát” című rajzpályázatra több, mint 1300 pályamű érkezett, 
közöttük a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Is-
kola tehetséges tanulóié is. Ft. Dr. Ternyák Csaba érsek úr el-
ismerő oklevelét és ajándékutalványát vehették át a kiemel-
kedő alkotások készítői.
Tóth-Bajusz Márton Mihály (6.a) II. Kovács Dániel Zsolt 
(7.a) II. valamint Giák Tekla Éva (6.a) III.  helyezést ért el. 
A kiváló eredményt elérő diákok felkészítő tanára Iklódiné 
Bodolai Judit pedagógus volt.

Gál Benjáminné
 intézményvezető

Kazinczys nyelvvizsgások  
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola diákjai a ka-
rantén előtt és alatt sem tétlenkedtek, ha arról volt szó, hogy 
megszerezzék a nyelvvizsgát. Elnézve a korábbi évek ered-
ményeit is, nem csak nyolcadikosaink nyelvvizsgáznak, ha-
nem egyre több hetedikes is kedvet érez ahhoz, hogy ebben a 
korban szerezze meg a középfokú angol nyelvvizsgát. 
A tanév második felében eredményes középfokú angol komp-
lex nyelvvizsgát tett Berkes Benedek István és Szabó Luca 
Laura 8.a osztályos tanulók, középfokú angol írásbeli nyelv-
vizsgán szerepelt sikeresen Tóth Laura Lilla 7.a osztályos és 
Heltai Kilián 8.a osztályos tanulók. Kuruc Levente 7.b osztá-
lyos tanuló sikeres angol szóbeli nyelvvizsgát tett. Már a tan-
év befejezése után érkezett a hír, hogy Aczél Lili Rebeka 7.a 
osztályos tanuló is sikeresen vette az akadályt és megszerezte 
a középfokú angol komplex nyelvvizsgát. Ennek a vizsgának 
az az érdekessége, hogy az akkreditált nyelviskolák egyre in-
kább alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez és on-
line módon szervezik a nyelvvizsgákat, hogy ezzel is mini-
málisra csökkentsék a fertőzés lehetőségét. 
A sokéves rendszeres nyelvtanulás, a heti 15 angol nyelvi és 
angol nyelven tanított óra, a kitartás és a szorgalom meghoz-
ta az eredményét. Mindnyájuknak gratulálunk a nyelvvizs-
ga-bizonyítványhoz!

 Makkainé Chmara Marianna
igazgató

8. � Mindenes 2020. július 9.

A Remény Klub 115 ezer forint támogatást kapott. 

Idén is lesz retró- és aranylakodalom. 



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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Online időpontfoglalás
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus világjárvány mi-
atti veszélyhelyzet megszűnését követően anyakönyvi és ha-
gyatéki ügyekben ismét lehetőség van online időpontfogla-
lásra az idopont.tiszaujvaros.hu oldalon keresztül, vagy te-
lefonon a 49/548-029-es telefonszámon. Az ügyfélforgalom 
feltorlódásának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ve-
gyék igénybe a szolgáltatás adta lehetőséget.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár kö-
vetkező időpontja 2020. július 10. (péntek).
A vásár területén a szájmaszk használata ajánlott!

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

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

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

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Vendlerné Polyák Ilona

az 5. sz. választókerület képviselője
2020. július 15-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal                                  
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Földi kémiai szúnyoggyérítés

Nyári diákmunka-lehetőség

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Ti-
szaújváros területén földi úton történő 
szúnyoggyérítést végzünk.
A kezelés pontos időpontja: 2020. július 
9., a napnyugta utáni órákban.
Rossz idő esetén a védekezés 2020. júli-
us 10-én vagy 11-én, ugyanebben az idő-
ben lesz.
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 
1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyi-
ségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzé-
kenyebb rovarokat pusztítja el, melegvé-

rű állatokra, emberre nem veszélyes, ható-
anyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések: 
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, 
élelmiszereket, evőeszközöket, a szabad-
ban szárított ruhákat a kezelés napján ja-
vasolt összegyűjteni vagy letakarni. A ke-
zelés idejére és az azt követő 1 órában ja-
vasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani 
és a külső levegőt bejuttató mesterséges 
szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A 
kezelt területen termő zöldségeket, gyü-
mölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás 

előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző 
gépkocsi közvetlen közelében tartózkod-
ni nem szabad. 
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűj-
tő edényekben, a különböző tárgyakban 
megülő esővízben akár egy hét alatt is ki-
fejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyo-
girtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, 
hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék 
meg, rendszeresen ürítsék, vagy takarják 
le az épületek körüli kisebb, pangó víz-
gyülemeket.

Szerocor Konzorcium

A 2013-2019-es évekhez hasonlóan a 
Pénzügyminisztérium koordinálása mel-
lett a kormányhivatalok és a járási hivata-
lok közreműködésével „Nyári diákmun-
ka” elnevezéssel munkaerő-piaci prog-
ram indul.
A program célcsoportjába azok a fiatalok 
tartoznak, akik: nappali tagozaton tanuló 
diákok,
a program kezdő időpontjában idősebbek 
16 évnél, de a program befejezésekor sem 
töltik még be a 25. életévüket, közvetí-
tést kérőként kérték nyilvántartásba véte-
lüket, foglalkoztatásra irányuló, vagy vál-
lalkozási jogviszonnyal nem rendelkez-
nek.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali 

tagozatos diák közvetítést kérőként a la-
kó,- vagy tartózkodási helye szerint ille-
tékes járási hivatal foglalkoztatási osztá-
lyán nyilvántartásba vetesse magát. Eh-
hez személyes okmányaival, valamint ér-
vényes diákigazolványával, vagy annak 
az iskolai tanulmányok befejezése miat-
ti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási 
igazolásával kell - a munkaviszony kez-
dete előtt - a járási hivatal foglalkoztatá-
si osztályán jelentkezni annak érdekében, 
hogy a programba vonásának előfeltételét 
jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Tiszaújváros önkormányzata - az elő-
ző évekhez hasonlóan - részt kíván ven-
ni a programban. A foglalkoztatás terve-
zett időpontja: 2020. július 20-ától júli-

us 31-éig, napi 6 órás foglalkoztatással, 
szakképzettséget nem igénylő munka-
körben, a minimálbér időarányos hánya-
dának megfelelő munkabérrel. Az önkor-
mányzat kéri, hogy csak azok a fiatalok 
jelentkezzenek, akik a teljes időszakban 
vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 3580 Ti-
szaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációs lapokat a Polgármesteri 
Hivatal Ügyféltájékoztató irodáján lehet 
leadni (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., 
földszint). 
A lapok leadásának határideje: 2020. júli-
us 13. (hétfő) 12.00 óra.

Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Szent István
 Katolikus Általános Iskola 

pályázatot hirdet az alábbi munkakör 
betöltésére:

tanító, angol idegen nyelv, 
informatika, magyar, biológia, 

vizuális kultúra, gyógypedagógus, 
ének-zene szakos tanár

A munkaviszony időtartama:
2020. szeptember 01-től határozott ide-
jű, heti 40 órás, szükség esetén óraadó, 
részmunkaidős munkaviszony.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi 
Szent István Katolikus Általános Iskola
A munkakör keretében ellátandó felada-
tok: 
A meghirdetett pedagógus munkakörre 
jogszabályban előírt feladatok ellátása 
az intézmény szabályzatainak, pedagó-

giai programjának és a munkáltatói jo-
gokat gyakorló intézményvezető utasí-
tásainak megfelelően. A munkaviszony-
ra a Munka Törvénykönyve és a vonat-
kozó jogszabályok hatályos rendelkezé-
sei irányadóak. 
Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság; 
- foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll; 
- teljes cselekvőképesség; 
- jogszabályban előírt szakképesítés. 
A pályázat benyújtásakor átadandó ira-
tok, igazolások:
- jogszabályban előírt végzettséget iga-
zoló okiratok; 
- szakmai önéletrajz; 
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány vagy a kiadására irányuló kére-

lem benyújtásának igazolása;
- katolikus plébános ajánlása. 
A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: 2020. szeptember 01. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: fo-
lyamatos.
További információk: Gál Benjáminné 
intézményvezetőtől vagy Baráthné Éli-
ás Tünde gazdasági vezetőtől kapható 
a 49/542-203 telefonszámon és a tiszi.
igazgato@gmail.com,   tiszi.iskola@
gmail.com  e-mail címen. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton a következő címre: Tiszaúj-
városi Szent István Katolikus Általános 
Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
Elektronikusan a következő címre: tiszi.igaz-
gato@gmail.com, tiszi.iskola@gmail.com
Gál Benjáminné intézményvezető

Rendkívüli ülés
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2020. jú-
lius 16-án, csütörtökön 10 órától rendkívüli ülést tart a Város-
háza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdono-
si döntések meghozatalára
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ  és Könyvtár 
intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyá-
nak átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatalára, va-
lamint a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Alapító 
Okiratának módosítására 
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
magasabb vezetői (igazgatóhelyettesi) beosztás megbízással 
történő ellátásához kapcsolódó döntés meghozatalára 
3. Javaslat önrész biztosítására

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot 
hirdet lakásszövetkezetek és társasházak 
részére lakóépületek energiatakarékos-
ságot célzó és gépészeti beruházásainak, 
felújításainak 2020. évi támogatására. 
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és 
társasházak tulajdonában lévő lakóépüle-
tek energiatakarékosságot eredményező 
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lép-
csőházakban és a közös használatú helyi-
ségekben található külső nyílászárók cse-
réjének, valamint gépészeti beruházások-
nak, felújításoknak a támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetke-
zetek és társasházak tulajdonostársainak 
közössége, akik a lakóépületeik homlok-
zati és végfal-felületeinek, tetőinek, vala-
mint a panellapok dilatációs hézagainak 
utólagos hőszigetelését kívánják elvégez-
ni, lépcsőházaik külső nyílászáróit hőszi-
getelt kivitelűre kívánják cserélni, illetve 
gépészeti felújításokat, beruházásokat kí-
vánnak végezni.
Támogatás 2 témakörben igényelhető:
A./ Szigetelési munkálatokra és közös hasz-
nálatú helyiségek nyílászáróinak cseréjére:
• lakóépületek egy vagy mindkét külső 
végfal-felületének utólagos hőszigetelési 
munkáinak elvégzésére, 
• a lakóépületek lépcsőházaiban a külső 
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjére, 
• a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak 
hőszigeteltre történő cseréjére, 
• a lakóépületek közös használatú he-
lyiségeiben található külső nyílászárók 
hőszigeteltre történő cseréjére,

• a paneltechnológiával épült lakóépü-
leteknél a panellapok közötti dilatációs 
hézagok hőszigetelésének felújítására,
• homlokzatszigetelésre azoknál a lakóépü-
leteknél, ahol a külső homlokzati - vala-
mennyi lakás és közös használatú helyiség 
(lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró cse-
réje 100%-ban már megtörtént, vagy olyan 
hőtechnikailag felújított nyílászárókkal ren-
delkezik, melyek igazoltan (minőségi tanú-
sítvánnyal) megfelelnek az épületek ener-
getikai jellemzőinek meghatározásáról szó-
ló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben (továb-
biakban: TNM rendelet) foglaltaknak,
• lakóépületek utolsó fűtött lakószint fe-
letti födém teljes felületének (lapostető) 
hő- és vízszigetelésére (csak a két feladat 
együttes elvégzése esetén),
• lakóépületek első fűtött lakószint alat-
ti födém alsó síkjának hőszigetelése, 
amennyiben az első fűtött lakószint alat-
ti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti, illetve egyéb felújításokra, 
beruházásokra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fű-
tési berendezések és rendszerek korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
való cseréjére,
• hőleadók és/vagy fűtésszabályozók kor-
szerűsítésére, energiatakarékos berende-
zésekre történő cseréjére (amennyiben az 
az összes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-el-
látási berendezések és rendszerek korsze-
rűsítésére, energiatakarékos berendezé-
sekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,

• csőrendszerek cseréjére, felújítására (víz, 
szennyvíz, gáz), 
• épületek közös részei világításának kor-
szerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőzőrendszerek felújításá-
ra, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseréjére,
• csapadékvíz-elvezetési problémák keze-
lésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő 
rendszerek felújítása nem támogatható.
A támogatás formája: egyszeri, vissza 
nem térítendő támogatás.
 Mértéke:
Témakörönként külön-külön a korszerű-
sítés teljes bruttó (ÁFA-t is tartalmazó) 
költségének 1/3-a, de lakásonként maxi-
mum 20.000.- Ft. 
Egy pályázati időszakban egy társasház, 
illetve egy szövetkezeti épület mindkét 
témakörben több pályázatot is benyújt-
hat, azonban az időszak alatt nyújtott tá-
mogatás mértéke nem haladhatja meg té-
makörönként a lakásonkénti maximális 
20.000.- Ft összeget. 
Nem nyújtható támogatás azon lakásszö-
vetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megálla-
pított köztartozása van. 
Megkezdett beruházásra, felújításra tá-
mogatás nem igényelhető.
A pályázati kiírásról bővebb információt 
a a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
valamint a városi honlapon (www.tiszauj-
varos.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. november 30-ig folyamatos.

Lakóépületek energiatakarékossági és gépészeti pályázata
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MUNKA AZONNALI KEZDÉSSEL
Elektro műszerészt (gyenge áram kivitelező) 

és mezőgazdasági gépszerelőt keresünk
Munkavégzés: Hetelés (hétfőtől péntekig elhelyezés szállón), helyszín: Magyarország. Előny: 
Csővezeték-építésben szerzett tapasztalat + „B” jogosítvány megléte. 
Amit ajánlunk: Versenyképes fizetés (szakmai tapasztalathoz mérten), utazás, szállás + céges 
autó. Megbízható munkahely hosszútávon.
Jelentkezés: 06204799542 / jelentkezes@gspipe.hu

Iroda kiadó
Tiszaújváros városközpontban.

Földszinti, külön bejáratú, bútorozott, 
két iroda + előtér + WC.

Érd: +36 30 915 4451
A TISZAÚJVÁROSI NIKODÉMUS 

IDŐSEK OTTONÁBA 2020. 08. 01-EI KEZDÉSSEL 
SZAKKÉPZETT SZAKÁCSOT FELVESZÜNK. 

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

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
TÁJÉKOZTATÁSA

Örömmel értesítjük látogatóinkat, hogy könyvtárunkban újra minden szolgáltatás igénybe ve-
hető.
A Hamvas Béla Városi Könyvtár és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár 2020. AUGUSZTUS 31-
éig SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART!

A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.) karbantartási munkálatok miatt  2020. jú-
lius 27-31. között ZÁRVA TART.
Nyitás: augusztus 4. (kedd) 10.00 óra.
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban  a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tisza-
újváros, Bocskai út 33.)
vehetők igénybe.

A Várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében  AUGUSZTUS 31-éig SZOMBA-
TON ÉS VASÁRNAP IS NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan.
(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)
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Erre használták 
a támogatást

DIÁKSPORT. A képviselő-testület a Tiszaújvárosban folyó 
diáksport 2019. évi támogatására 11.373.000 Ft-ot biztosí-
tott, melynek felhasználásáról a júniusi testületi ülésen szá-
moltak be a támogatott szervezetek.

A keretösszegből az állami, illetve egyházi fenntartású közneve-
lési intézményekben működő diáksport egyesületeket, valamint 
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában és a Tiszaújváro-
si Református Óvodában végzett egészséges életmódra nevelést 
támogatta az önkormányzat.
Támogatott neve   Támogatás összege
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 421.180 Ft
Tiszaújvárosi Református Óvoda  59.570 Ft
Tiszaújvárosi DSE    4.790.200 Ft
Tiszaújvárosi Református Diáksport Egyesület   
     1.716.610 Ft
TISZI Diáksport Egyesület  1.516.350 Ft
Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület 2.448.810 Ft
Tartalék     420.280 Ft
Összesen:    11.373.000 Ft
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő 
Egyesület kérelmére az önkormányzat - a támogatási keret tarta-
lékának terhére - 131.128 Ft összegben rendelte meg és egyen-
lítette ki a 2019. április 24-26. között a Tiszaújvárosi Sportcent-
rumban rendezett atlétika, illetve labdarúgó körzeti diákolimpi-
ai versenyek pályahasználati díjának költségeit.
A Tiszaújvárosi DSE számára a 2019. november 26. és 2020. 
március 31. között rendezett futsal és úszás diákolimpia váro-
si döntők létesítményhasználati kiadásaira 355.208 Ft támoga-
tásról átruházott hatáskörben döntött a polgármester - a támo-
gatási keretösszeg módosításával egy időben - a tartalék terhére. 
Az elmúlt tanévtől a Tiszaújvárosi Széchenyi Diáksport Egye-
sület látja el a Széchenyi iskolában a diáksportköri feladatokat, 
míg korábban ezt a Tiszaújvárosi DSE végezte. A Tiszaújvárosi 
DSE-vel kötött támogatási megállapodás ezért megszűnt, a fel-
adatellátásra átadott 4.790.200 Ft támogatásnak a 2019. április 
1. és 2019. július 31. között felhasznált 2.158.513 Ft összegű ré-
szével a Tiszaújvárosi DSE elnöke elszámolt. A fel nem hasz-
nált 2.631.687 Ft-ot - a tanulók létszáma alapján - a polgármes-
ter átruházott hatáskörben osztotta fel, a Tiszaújvárosi Széche-
nyi Diáksport Egyesület 1.390.922 Ft, míg a Tiszaújvárosi DSE 
1.240.765 Ft támogatást kapott. 
A diáksport-támogatás felhasználásáról a támogatott intézmé-
nyek, illetve a civil szervezetek szakmai beszámolót és pénz-
ügyi elszámolást készítettek.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda az önkormányzati 
forrást - az egyes óvodai épületek között gyermeklétszám-ará-
nyosan felosztva - sporteszközök (tanulóbiciklik, tornaeszkö-
zök, alkatrészek, focikapu szett, labdák) vásárlására fordította. 
A Tiszaújvárosi Református Óvoda a támogatás összegéből 
mozgásfejlesztő játékokat, labdákat, tornakarikákat vásárolt.
A Tiszaújvárosi DSE az átadott önkormányzati támogatást meg-
bízási díjak, járulékok, igénybevett szolgáltatások (személyszál-
lítás, sportszolgáltatás, étkezési díj, belépődíj), valamint spor-
teszköz vásárlására használta fel. Az egyesület a már említett 
355.208 Ft támogatásból 287.528 Ft-ot használt fel a futsal és 
úszás versenyekhez szükséges létesítményhasználati díjak ki-
egyenlítésére, fel nem használt 67.680 Ft-ot visszautalta az ön-
kormányzat számlájára.
A Tiszaújvárosi Széchenyi Diáksport Egyesület a támogatást 
sportszolgáltatások, uszodai bérleti díj, számviteli szolgáltatási 
díj, személyszállítási költség kiegyenlítésére, valamint nevezési 
díj befizetésére, belépőjegy vásárlására fordította. 
A Tiszaújvárosi Református Diáksport Egyesület az önkor-
mányzati támogatás összegét a tanórán kívüli sportfoglalkozá-
sok és sportcsoportok vezetőinek megbízási díjainak kifizetésé-
re, illetve sportszolgáltatások igénybevételére, személyszállítási 
díj kiegyenlítésére használta fel. 
A TISZI Diáksport Egyesület a támogatást sportszolgálta-
tás költségének kiegyenlítésére, uszodai bérleti díjra, sportesz-
köz-vásárlásra, számviteli szolgáltatás, bankköltség kifizetésé-
re fordította. 
A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület az önkormányzati 
támogatást megbízási díjakra, járulékokra, egyéb költségek (ét-
kezés, utazás), valamint sporteszközök, sportfelszerelés beszer-
zésére, bankszámla-költségre, könyvelési szolgáltatás kiegyen-
lítésére használta fel.

TRIATLON. Balassagyarmaton, klasz-
szikus helyszínen indult a megkésett 
szezon a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
utánpótlás versenyzői számára. A 
XXXIV. Palóc Triatlonon rajthoz állt 
35 tagú csoport tagjai közül jó néhá-
nyan megmérették magukat a szomba-
ti Tereptriatlon Országos Bajnokságon, 
majd a másnapi aquatlon (úszás-futás) 
versenyen is, melyeken ezúttal sem „fe-
lejtették el” az érmek gyűjtögetését. 

Eredmények
Tereptriatlon Országos Bajnokság:
Ifjúsági fiúk (500 m úszás, 12 km kerék-
pározás, 4 km futás): 6. Vágási Zoltán, 
45:35 perc
Felnőtt férfiak (500 m úszás, 12 km ke-
rékpározás, 4 km futás) age-groupe 2. 
kcs.: 1. Balogh Bence, 45:37 perc, 2. Né-
meth Sándor László, 50:56. 4. kcs.: 3. 

Jordán László, 57:56
Felnőtt férfiak, age- groupe kategória, 
csapat  (500 m úszás, 12 km kerékpáro-
zás, 4 km futás): 1. Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub (Balogh Bence, Németh Sándor, 
Jordán László) 2:34:29 óra
Aquathlon sprint verseny:
Női abszolút: 1. Bóna Kinga, … 4. Put-
nóczki Dorka
Férfi abszolút: 1. Kovács Gyula
Ifjúsági kcs., leányok: 5. Berencsi Lili, 6. 
Kurucz Réka, … 8. Vágási Vanda
Serdülő kcs., leányok: 8. Bán Lilla, 9. Le-
hmann Sára, …13. Hajdu Panna
Serdülő kcs., fiúk: 5. Kiss Marcell, 6. 
Hajdu Máté
Gyermek kcs., leányok: 12. Bartók Han-
na, …15. Filep Zóra,… 28. Tömösközi 
Hanga
Gyermek kcs., fiúk: 10. Varga Martin, 
…14. Varga Richárd
Újonc 2. kcs., leányok: 2. Bán Petra, 10. 

Hajdu Gréta, …12. Gál Boglárka,… 17. 
Orosz Eszter,… 29. Tömösközi Dalma, 
30. Kiss Mercédesz
Újonc 2. kcs., fiúk: 7. Izsák Csaba, … 21. 
Szabó Ádám
Újonc 1. kcs., leányok: 5. Gál Bíborka,… 
13. Bene Gréta
Újonc 1. kcs., fiúk: 9. Németh Bence,… 
11. Molnár Benedek
Szenior férfiak: 2. Bán Csaba.

LABDARÚGÁS. Minden sportoló éle-
tében eljön az a pillanat, amikor elkö-
szön egy csapattól befejezve profi pálya-
futását. Fodor Péter (Foci)a kék-sárgák 
csapatkapitánya 2006 és 2020 között 
összesen 342 bajnoki mérkőzés után in-
tett búcsút a Termálfürdő FC Tiszaúj-
városnak. Fodor az egyesület 60 éves 
történetében az 5. legtöbb bajnokin pá-
lyára lépett játékosnak mondhatja ma-
gát Tiszaújvárosban. A DEAC elleni 
edzőmérkőzésen (TFCT-DEAC 1-2) 12 
percet töltött a pályán a kapitány, akit a 
találkozó után kérdeztünk.

-  A búcsúmérkőzés után milyen érzések 
kavarognak benned?
- Vegyesek, hiszen fantasztikus dolog, 
hogy hazai közönség előtt - igaz csak egy 
edzőmérkőzésen -, de el tudtam búcsúzni. 
Külön köszönet ezért a klubnak, amely 
megszervezte. Nagyon fontos volt szá-
momra, hogy meghívták a régi játékos-
társaimat, edzőket, sportvezetőket, akik 
megajándékoztak. Ugyanakkor rossz ér-
zés is van bennem, hogy 14 év után a ti-
szaújvárosi focival felhagyok.
- A kapcsolat a csapattal azt gondolom 
a későbbiekben is megmarad, hiszen az 
utóbbi időszakban már nem csak játékos, 
de technikai vezető is voltál a klubnál.
- Így igaz, ez a búcsú nem végleges, hiszen 
semmiképpen sem szerettem volna elsza-
kadni a tiszaújvárosi focitól. Másfél-két éve 
vagyok technikai vezető és ez a jövőben is 
megmarad. A mérkőzés előtt a srácoktól kap-
tam egy ajándékot, és akkor is elmondtam 
nekik, hogy bármilyen kérdésük van, nyu-
godtan forduljanak hozzám bizalommal. A 
csapattól egyébként egy karikatúrát kaptam, 
amelyen én szerepelek, valamint egy emlék-
plakettel is megajándékoztak. 
- Ma már nagyon ritka, hogy klubhűség-
ről beszélünk, hiszen a játékosok jön-
nek-mennek, te viszont 14 évet töltöttél Ti-
szaújvárosban miért alakult ez így?
- Az elején nem gondoltam volna, hogy 
így lesz, de ahogy teltek az évek, egyre 
jobban éreztem azt, hogy itt a második 
otthonomra találtam. Olyan embereket is-
mertem meg, akikkel öröm volt dolgoz-
ni, úgy álltak hozzám, hogy le a kalappal. 
Később meg eljött az az idő, amikor már 
nem is gondolkoztam azon, hogy elmen-
jek innen máshová, az eligazolás gondo-
lata meg sem fordult a fejemben. Voltak 
ugyan megkeresések, de azokat hamar rö-
vidre is zártam, utána pedig már nem is 
kerestek, mert tudták, hogy nincs esély 
arra, hogy elmenjek Tiszaújvárosból. 
- Mi volt, ami miatt itt maradtál több mint 
10 éven keresztül? Azért ehhez kell egy miliő, 
egy atmoszféra, amely itt tartja az embert.
- Pontosan azért, amit említettél, ez a kör-
nyezet. Itt körül kell nézni, az egész lé-
tesítmény, a Sportcentrum a legkiválóbb 
feltételeket kínálja egy labdarúgó szá-

mára. Itt olyan emberekkel találkoztam 
a klubnál, akikkel gyorsan megtaláltam a 
közös hangot. Ez volt az oka annak, hogy 
ilyen hosszú ideig játszottam a tiszaújvá-
rosi csapat színeiben. 
- Egy kis játékra invitállak téged. Emlí-
tek egy-egy nevet, és azt kell elmondanod, 
hogy mi jut róla eszedbe. Kovács Péter?
- A legnagyobb tiszaújvárosi legenda. Ő 
nagyon sok gólt rúgott a csapat színeiben.
- Koleszár György?
- Koleszár Gyuri bácsi egy különleges 
személyiség. Szigorú volt, meg kellett ve-
le is találni a közös nevezőt. Hiába vol-
tunk jóban, ha munkáról volt szó, akkor 
engem is „ütött-vágott”, nem volt pardon.
- Gál Csaba?
- Az ő idejében kerültem Tiszaújvárosba, 
amikor ő töltötte be az elnöki pozíciót. A 
személyében egy végtelenül jó embert is-
mertem meg.
- Benczés Miklós?
- Az utánpótlás korosztályban az első 
edzőm volt. 1994 szeptemberében men-
tem le Diósgyőrbe edzeni az akkori ser-
dülőbe, és 1995 januárjában igazoltak le 
oda, akkor volt a trénerem. 
- Huszák Géza?
- Ő szomszédom is volt Miskolcon, a 
diósgyőri tartalékcsapatban pedig az 
edzőm. 
- Tóth László?
- A „bőcsi Mourinho” (az edző ezt a be-
cenevet 2003-ban kapta, amikor a Bőcs 
együttesével ezüstérmet szerzett az NB 
II Keleti csoportjában). Mindig napszem-
üveget visel, egyszer megnézném a nél-
kül is. Laci vitt engem Diósgyőrből Bőcs-
re. A csapat akkor az NB II-ben szerepelt, 
amely harmadosztálynak felelt meg, hi-
szen az NB I után volt még egy NB I/B is. 
- Molnár Gábor?
- Ő az a játékos, akinek a mozgását so-
ha nem tudtam lekövetni. Egyszer játszot-
tam ellene, meg edzésen, cicázásban min-
dig kerestem a labdát, amikor nála volt. A 
gondolkodása, meg a játékintelligenciája 
annyira előrébb tartott már akkor is, ami-
kor idekerült Tiszaújvárosba, hogy azért 
van most az NB I-ben, a DVTK-nál. 

- Vitelki Zoltán?
- Amikor a Diósgyőr ifiből felkerültem a 
felnőtt csapathoz, akkor Vitya volt a ka-
pitány. Miskolciként elég nagy tekintélyt 
parancsolt az öltözőben. Nála sok min-
dent láttam a rendből és fegyelemből, és 
mellette még jó focista is volt. Itt az öl-
tőzőben a helyemen két fotót is kiraktam 
róla. Most úgy alakult, hogy a fia, Balázs 
ideigazolt Tiszaújvárosba, és rögtön az 
első edzés után mondtam is neki, hogy ülj 
le ide apukád fényképe alá. 
- Lukács Flórián?
- Ő amit a tiszaújvárosi fociért tesz, az 
megsüvegelendő. Kevés csapatnál van 
ilyen elnökségi tag, vezető, aki úgy dol-
gozik, mint ő. Jól látja a dolgokat a lab-
darúgásban, és kapcsolataival sokat tesz a 
klub zavartalan működésének érdekében. 
- Hogyan alakul az életed a továbbiak-
ban, hogy szögre akasztod a stoplist? 
- Szögre csak itt Tiszaújvárosban akasz-
tom. Focizni még fogok, egy Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei I. osztályú csapatnál, 
ahol kevesebb lesz az edzés, szombaton 
lesznek a mérkőzések. Nem tudnék elsza-
kadni a focitól, hiszen a mozgás hiányozna. 
Szeretem ezt a sportágat, és ezért játszom 
még tovább, és Tiszaújvárosban technikai 
vezetőként tevékenykedem a jövőben is. 

Brézai Zoltán

ATLÉTIKA. Hosszú szünet után újból versenyezhettek az atlé-
ták. Június 3-án Szekszárdon országos nyílt atlétikai pályaver-
senyt tartottak, ahol a Tiszaújvárosi SC atlétika szakosztályának 
versenyzői is részt vettek. Megérte a hosszú út, a versenyzők jól 
szerepeltek. Kiemelkedő eredményeket értek el: Kiss Csaba 100 
m II. hely, 200 m I. hely a felnőttek között, Lindi Márton 100 m 
II. hely, 200 m I. hely a serdülők között, Mészáros Liza 100 m 
és 200 m I. hely a juniorok között. A következő megmérettetés 
Debrecenben lesz július 16-án.

Balassagyarmaton gyűjtögettek

Tiszaújvárosban találta meg második otthonát

Futottak, de még hogy!

2020. július 9. Sport � 11.

Az utolsó labdaérintés tiszaújvárosi 
színekben. 

Bóna Kinga a női abszolút 1. helyezett.
                                      Fotó: Izsák Csaba

Legendák között. Foci is azzá vált. 



Sodráska táborban

Vízipókok a strandon

2018-ban rendezte első nyári napközijét a 
Sodrás Amatőr Színtársulat.  Idén már a 
harmadikat szervezték meg. Nem véletlenül, 
sokan szerettek volna náluk táborozni, éne-
kelni, táncolni tanulni, színpadi rutint elsa-
játítva, minden izgalmat hátrahagyva fel-
szabadultan játszani. 

A vonzerő idén sem volt kisebb, mint a koráb-
bi években, több mint negyven gyerek jelent-
kezett a Sodráska nyári táborba.  Valaki azért 
jött, mert már tudta, milyen jó, mások azért, 
mert új élményeket akartak szerezni. Épp egy 
ebéd utáni jógafoglalkozásra toppantunk be a 
csapathoz, amit Kalmárné Nagy Anikó tartott a 
gyerekeknek. 
- Igazából mi felügyelünk és vigyázunk rájuk 
és gondoskodunk arról, hogy jól érezzék magu-
kat egész nap. Nagyon szeretem a gyerekeket, 
jól is érzem magam velük, jó itt lenni -mondja. 
Régi és új táborozók, lányok, fiúk, énekelni, 
táncolni szerető gyerekek jöttek vakációzni a 
Sodráshoz. Itt töltenek egy hetet, közösségben, 
közös munkával. 

- A nagymamám látta, hogy lesz ez a tábor, ő 
ajánlotta, én meg jöttem, már harmadszor. Na-
gyon jó a csapat, tanuljuk a Mamma Mia 2. da-
lait, táncait, és most fogják osztani a szerepe-
ket is, azt hiszem én egy hajóskapitány leszek - 
meséli Hejel Hunor. 
A kisebbek a táborozók, a nagyobbak, - bár 
még ők is gyerekek- , tanítják őket. Azt a ko-
reográfiát és darabot, amit ők is szerepük sze-
rint alakítanak a Mamma Miában.
- Mi, a társulat fiataljai tanítjuk a kicsiket. Töb-
bünkre is rábíztak egy-egy gyerekcsoportot, és 
a mi vezetésünkkel, segítségünkkel tanulják a 
szövegeket, táncokat, a szerepeket. Én nagyon 
élvezem az egészet, szeretem a gyerekeket, tet-
szik, hogy átadhatom nekik azt, amit mi tu-
dunk. Igaz kicsit fárasztó egész nap ezt csinál-
ni, de jó, örülök, hogy itt lehetek - mondja Gu-
lyás Vilma.  
Gyorsan telik az idő a táborban, mindig van mit 
csinálni. A trambulin állandóan foglalt, a csocsó-
asztal játékosai sem pihennek, az udvaron asz-
faltrajzok készülnek, a kicsik a bogarak életét ta-
nulmányozzák, és van, aki szöveget memorizál, 
hiszen előadás lesz a tábor utolsó napján.

- Itt most az a lényeg, hogy mindenki jól érez-
ze magát, igyekszünk is tenni érte - nyilatko-
zott lapunknak Jézsó Éva, a darab rendezője. 
- Nem szoktak unatkozni a gyerekek, sok jó 
program van. A színjátszáson túl sportlehető-
ségek, kézműves foglalkozások is, és hát adott 
a jó társaság, ami idén is összejött. Gyakorla-
tilag minden évben az aktuális darabunkat ta-
nítjuk meg nekik, és így a tábor ötödik napjára 
összeáll egy hatvanperces műsor, amit a szü-
leiknek bemutatnak. Nagyon lelkesek, nagyon 
szorgalmasak, és nem csak ők, hanem a Sod-
rás ifjai is, akiknek a gondjaira bíztuk a gye-
rekeket, nekik szabadkezet adtunk, ők szer-
vezik, rendezik, betanítják, amit kell. Pénte-
ken vége a tábornak, aztán mi lendülünk újra 
munkába, hiszen a koronavírus-járvány miatt 
elmaradt Mamma Mia 2. bemutatójának már 
megvan az új időpontja. Tavaszra teljesen ösz-
szeállt a darab, de már nagyon régen próbál-

hattunk a veszélyhelyzet miatt, ám most már 
folytatódhat a munka. A bemutató előadást, il-
letve előadásokat - mert több is lesz - Tisza-
szederkényben, augusztus 7-én 18 órától, 8-án 
14 órától és 18 órától, 9-én vasárnap pedig 16 
órától láthatja a közönség. 

berta

Több, mint egy hete már, hogy tart a Vízi-
pók sport napközi, melyre három turnusban 
lehetett jelentkezni. A kisebbeknek úszások-
tatással, a nagyobbaknak úszóedzéssel tel-
nek a napok, de a „munka” mellett van idő a 
játékra, kikapcsolódásra is. A tábor nagyon 
népszerű, a létszám néhány hét alatt betelt. 
Sok a visszajáró, évről-évre jelentkező gye-
rek, ők teszik ki a létszám közel nyolcvan 
százalékát. 

- Ha belegondolok, ez már a nyolcadik Vízipók tá-
borom - végez egy gyors fejszámolást Barva Le-
vente. - Nagycsoportos óvodás voltam, amikor 
először jöttem. Azért jó nekem itt, mert szeretek 
strandolni, jó a társaság, kedvesek a tanárok. Ál-
talában úgy van a napirend, hogy nyolc órára min-
denki megérkezik, reggelizünk. Kilenc körül már 
kint vagyunk a strandon. Kezdődik az úszásokta-
tás, a nagyoknak az edzés. Ebéd előtt még csúsz-
dázhatunk, játszhatunk a kaland- medencében. Az-
tán visszamegyünk a Sportcentrum súlyemelőcsar-
nokába, ott van a bázis. Megebédelünk, kis pihenő 
következik, aztán délután újra strand. 
A táborba hatéves kortól tizennégy éves korig 
lehetett jelentkezni. Az alsó tagozatosok töb-
ben vannak, de szívesen jönnek a nagyobbak 
is. Mindenkit a strand, a víz, az úszás, a moz-
gás szeretete vonz ide.   
- Az úszás nagyon jó sportág, és nem csak 
azért, mert mozgás közben kíméli az ízülete-
ket, hanem emellett az életünk is függhet at-
tól, hogy tudunk-e úszni - mondja Daragó Ta-
más, az egyik táborvezető és testnevelő tanár. 
- Pontosan ezért az úszást minél hamarabb el 
kell kezdeni, már akár három-négyéves kortól 

lehet vízhez szoktatni, tanítani a gyerekeket. A 
napköziben hatéves kortól foglalkozunk a gye-
rekekkel. Úszástudás alapján három csoportba 
osztjuk őket, a legkisebbek az ebihalak, a kö-
zéphaladó nagyobbacskák a delfinek és a leg-
jobban úszók a cápák. 
- Ezalatt a néhány hét alatt meg lehet tanul-
ni úszni?
- Azt gondolom, hogy rásegítésre szükség van. 
Bizonyos alapelemeket megtanulunk, de nincs 
idő mindennek az alapos begyakorlásra, hi-
szen az úszás mellett hangsúlyt kap a játék is. 
Ez nem egy edzőtábor, hanem sport- és szaba-
didőtábor.
- A tábor népszerűségéhez gondolom az is hoz-
zátesz, hogy rengeteg gyerek tanul úszni egyéb-
ként is, a hétköznapokban.
- Igen, szerencsére ez így van és ez nagyon jó 
dolog. Mivel két uszoda is működik a város-
ban, ahol felkészült oktatók, edzők foglalkoz-
nak a gyerekekkel, így a legtöbbjüknek nem 
idegen a víz, nem félnek tőle. Ez egyébként itt 
is látszik. A visszajáró gyerekeknél látjuk a fej-
lődést, azt, hogy iskolaidőben délutánonként 
úszni járnak. A táborozók nagy részére jellem-
ző egyébként, hogy rendszeresen úsznak.   
A szervezők már nem is számolják a nyarakat, 
hogy hányszor rendezték meg a Vízipók nap-
közit, de ha visszatekerjük az idő kerekét az 
emlékek azért előjönnek. 
- Igazság szerint annak idején a TVK Szaba-
didőközpontban kezdődött el ez az egész törté-
net - emlékszik vissza Homródi Zsolt, a tábor 
másik szervezője, aki szintén testnevelő tanár. 
- Akkor az úszásoktatás mellett kuriózumként 
korcsolyaoktatás is volt a táborban. Ez azonban 
2006-ban véget ért. Majd megépült a Tisza-

újvárosi Gyógy-és Strandfürdő és kisebb-na-
gyobb kihagyásokkal, de tudtuk folytatni a tá-
boroztatást. 
- Az úszásoktatás máig megmaradt, a kor-
csolyaoktatás kiesett a programok közül. Mi-
ben változott még a tábor az elmúlt évek alatt?
- Azzal kezdem, ami nem változott, ez a gyere-
kek mozgásigénye. Ez az, ami régen is megvolt 
és most is, ehhez kell párosítani a kornak meg-
felelő dolgokat. Persze másabbak a gyerekek 
most, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt, hiszen 
más környezet veszi őket körül, és ők ahhoz al-
kalmazkodnak. Viszont a gyerekek, azok gyere-
kek, most is és akkor is. Szeretnek játszani, mo-
zogni. A mi feladatunk pedig az, hogy ebben a 
néhány hétben kielégítsük ezeket az igényeket.  
- Észre lehet venni a gyerekeken az elmúlt hó-
napok nehézségeit? Azt, hogy a karantén alatt 
bennük maradt a mozgásigény?

- Igen, érezzük mi is ezt a felfokozottságot, 
és igyekszünk a helyén kezelni ezt az állapo-
tot, a plusz energiákat kordában tartani. Nem 
csak a nagyobb mozgásigényt érezzük rajtuk, 
hanem azt is, hogy a társaság is nagyon hiány-
zott nekik. Sokkal jobban megörülnek egy-egy 
rég nem látott barátnak, osztálytársnak, mint 
mondjuk tavaly.
- Testnevelő tanárként hogyan élte meg a mö-
göttünk lévő pandémiás időszakot?
- Nem volt könnyű, bár azt gondolom, hogy a töb-
bi kollégának sokkal nehezebb dolga volt. Egy 
magyar-, egy matematika- vagy akár egy törté-
nelem szakos tanárnak sokkal több felkészülést 
jelentett a digitális oktatás. Nálunk a testnevelés 
órák úgy történtek, hogy úgynevezett tabata kö-
redzéseket küldtünk a diákoknak, majd egy önér-
tékelő lapon vezethették a teljesítményüket. 

      ema

12. � Nyár 2020. július 9.

Delfinek között. 

Főpróbán a táborozók, van, aki élete első színpadi szereplésére készült. 

„... az úszást minél hamarabb el kell 
kezdeni, már akár három-négyéves 
kortól lehet vízhez szoktatni, taníta-
ni a gyerekeket.”

Daragó Tamás

„Nem csak a nagyobb mozgásigényt 
érezzük rajtuk, hanem azt is, hogy a 
társaság is nagyon hiányzott nekik.”

Homródi Zsolt

„Mi, a társulat fiataljai tanítjuk a ki-
csiket. Többünkre is rábíztak egy-egy 
gyerekcsoportot, és a mi vezetésünk-
kel, segítségünkkel tanulják a szöve-
geket, táncokat, a szerepeket.”

Gulyás Vilma

„Gyakorlatilag minden évben az ak-
tuális darabunkat tanítjuk meg ne-
kik, és így a tábor ötödik napjára ösz-
szeáll egy hatvanperces műsor, amit a 
szüleiknek bemutatnak.”

Jézsó Éva

„A nagymamám látta, hogy lesz ez a 
tábor, ő ajánlotta, én meg jöttem, már 
harmadszor. Nagyon jó a csapat, ta-
nuljuk a Mamma Mia 2. dalait, tán-
cait, és most fogják osztani a szerepe-
ket is.” 

Hejel Hunor
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