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Szerdán reggel országosan az új fertőzöttek száma 633, a ha-
lálos áldozatoké 52 volt. Kórházi ellátásra 1908-an szorultak, 
lélegeztetőgépen 224-en voltak. Az első dózissal oltottak szá-
ma 4 790 996-ra nőtt, ebből a második dózissal is beoltottak 
száma 2 774 416. A gyógyultak száma 648 513, az aktív fer-
tőzötteké 121 746.
A kormánypárti többség kedden meghosszabbította a ház 
őszi ülésszakának első ülésnapját követő 15. napig, várható-
an szeptember végéig vagy október elejéig a koronavírus-tör-
vény hatályát, hogy a veszélyhelyzeti kormányrendeletek to-
vábbra is érvényben maradhassanak. 
A hivatalos információk szerint a legutóbbi tájékoztatás óta 
újabb 11 koronavírussal fertőzött tiszaújvárosit regisztráltak 
az illetékes hatóságok, 27 fő meggyógyult, így az aktív esetek 
száma jelenleg 33. Az elmúlt 3 hétben újabb 4 haláleset tör-
tént a koronavírus-fertőzés következtében városunkban. 

A Béke Kornél-Varga Ádám (KSI SE) 
kajakpáros (is) kiharcolta a tokiói kvó-
tát a Szegeden megrendezett olimpi-
ai pótkvalifikációs versenyen. A TKK-
SE egykori versenyzője, Kornél sikere 
mellett szépen csillog egy másik érem 
is, a tiszaújvárosi színekben versenyző 
kenus, Bragato Giada bronzéremmel 
térhetett haza a hétvégi világkupáról. 
A részletekről és az olimpiai kvalifiká-
cióról Béke Lászlóval, a Tiszaújvárosi 
Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 
elnökével beszélgettünk.  

- Rendkívül kedvező hírekkel és nagy si-
kerekről tudok beszámolni. Úgy érzem, 
hogy az elmúlt évek munkája, amit itt a 
vízparton végeztünk, és amire megkap-
tuk a korábbi évek támogatását az önkor-
mányzattól, lassan beérni látszik a felnőtt 
mezőnyben is. Az elmúlt évek utánpót-
lás világversenyek sikerei után a felnőtt 
mezőnyben is egyre komolyabb eredmé-
nyeket érünk el. A Szegeden megrende-
zett világkupán Bragato Giada kenus ver-
senyzőnk C1 500 méteren 3. helyezést 
ért el a felnőtt mezőnyben. A világkupát 

megelőzően pedig a még megszerezhető 
olimpiai kvótákért pótkvalifikációs ver-
senyt rendeztek, ahol egykori verseny-
zőnk, Béke Kornél - Varga Ádámmal pár-
ban - szerzett K2 1000 méteren olimpiai 
kvótát Magyarországnak.
- Az olimpiai kvótának örülhet édesapa-
ként, és büszke lehet, mint Kornél nevelő-
egyesületének elnöke is. 
- Igen, mind a két funkcióban nagyon-na-
gyon tudok örülni. Szavakkal nehezen 
kifejezhető érzés, egyrészről szülőként, 
másrészt, mint egyesületi vezetőként. Ez 
egy nagyon jó visszacsatolás arra a mun-
kára, amit itt végeznek edzőink.
- Ez az olimpiai kvóta azt jelenti, hogy 
már biztosan ott lesz Kornél a Tokiói 
olimpián?
- Kajak-kenuban az olimpiai részvétel 
megszerzése igen bonyolult. Ott kezdő-
dik, hogy az olimpiai kvótát az országnak 
szerzik a versenyzők, nem saját maguk-
nak. Az itthoni válogatókon dől el, hogy 
melyik egység a legjobb az adott verseny-
számban. Ők indulhatnak a kvótáért, en-
nek megszerzése esetén elvileg az olim-
pián. Ám a kajakos szakágakban keve-
sebb kvótát lehet szerezni, mint ha min-

den számban más-más versenyző állna 
rajthoz. A férfi kajakban 4 versenyszámot 
rendeznek, ezekben összesen 8 verseny-
ző állhatna rajthoz, de ezzel szemben ma-
ximum 6 kvótánk lehet. (A hiányzó ha-
todikat szerezték meg most Kornélék.) 
Hogy végül ki utazik Tokióba, arról a vá-
logató- verseny, az európai pótkvalifiká-
ció, az Európa-bajnokság és a szakág ösz-
szetett eredményei alapján a szövetségi 
kapitány dönt. Kornélék K2 1000 méte-
ren megnyerték a válogatót, amely az eu-
rópai olimpiai pótkvalifikációs versenyre 
válogatott. Itt az európai országok részére 
összesen egy kiadó kvóta megszerzésére 
volt esély, tehát nyerni kellett. A váloga-
tási elvek szerint, ha az egység megszer-
zi a kvótát, akkor a válogatás szempontjá-
ból ez is egy győzelmet ér, és ez az egy-
ség indul az Európa-bajnokságon.Tehát a 
kérdésre válaszolva, még egyik kajakos-
nak - így Kornélnak - sincs meg a tokiói 
repülőjegye. Viszont egy eredményes EB 
szereplés esetén reménykedhetünk, hogy 
bekerül abba a 6 fős keretbe, akik végül 
férfi kajakban képviselik Magyarországot 
az olimpián. Izgalmas heteknek nézünk 
elébe, lépésről-lépésre haladnak álmaik 
megvalósítása felé.

Beértek a „gyerekek”

Már a Janssennel is oltanak

McDonald’s-tervek 

Szükség van a véradókra

Gyorsétterem nyitását tervezi a McDonald’s városunkban. Kö-
zel egy éve tárgyalnak már erről a városvezetők és a hazai étter-
mek üzemeltetői. Egyelőre még területet keresnek, a városveze-
tés szándéka, hogy olyan helyre építkezzen a McDonald’s, amit 
a fiatalok könnyen meg tudnak közelíteni, de nem zavarja a vá-
roslakók mindennapjait. 
- Településünk számára mindenképp presztízsértékű, ha felke-
rülhetünk a világ egyik legnagyobb gyorséttermi hálózatának 
térképére - mondta lapunk kérdésére dr. Fülöp György polgár-
mester. - Nem beszélve arról, hogy járulékos társadalmi hasz-
na is lenne, gondoljunk csak arra, hogy a fiataloknak egész év-
ben diákmunka-lehetőséget nyújtanak, és kulturált találkozóhe-
lyet biztosít a fiataloknak. 

Összesen 153-an mentek vért adni a Magyar Vöröskereszt két-
napos akcióján, amit a Hamvas Béla Városi Könyvtárban ren-
deztek a múlt héten. Csütörtökön 81, pénteken 72 donor jelent-
kezett önkéntes véradásra. A vérkészletek pótlására évente több 
alkalommal is szervez véradást a Magyar Vöröskereszt. A pan-
démia miatt elhalasztott műtétek várhatóan a közeljövőben sorra 
kerülnek, ezért  a vérkészlet pótlására ebben az időszakban nagy 
szükség van. Legközelebb június 10-én, csütörtökön várják  a 
véradókat a MOL Petrolkémia Zrt. rendelőjében.   

Az olimpia kapujában
Elképesztő érzés volt elsőnek beérni, aztán később kiderült a parton, hogy mi vol-
tunk az az egység, aki megszerezte a hiányzó kvótát férfi kajakban Magyarország-
nak, az meg külön öröm volt, tehát kiugrottunk a bőrünkből. Még viszonylag a sze-
zon elején járunk, és ez egy korai verseny volt még így is, hiányzott a versenyru-
tinunk, főleg nemzetközi mezőnyben, de egy tisztességes előny volt, amivel tud-
tunk nyerni. Azt csináltuk, azt hoztuk, amihez igazán értünk. llyen közel még nem 
voltam az olimpiához, érzem a súlyát, odafigyelünk mindenre, amire ilyenkor kell, 
edzünk, ahogy tudunk, és meglátjuk, hogy mit hozunk ki belőle. Nyilván a fejemben 
van, gondolok rá sokat, de mindig a következő lépésre figyelek, ami most az Euró-
pa-bajnokság, hiszen ezen át vezet az út az olimpiára. Most gőzerővel az edzésre fi-
gyelünk, a pihenésre, és arra, hogy az eb-n a legjobb formánkat tudjuk kihozni két 
hét múlva - nyilatkozta lapunknak Béke Kornél.
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Folytatódik a tömeges oltás országszerte, így városunkban és a környéken is. Cikkünk a 3. oldalon .

Varga Ádám és Béke Kornél nyilatko-
zik a megnyert döntő után. 
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Szomorúan tudatom, mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy édesapám,

 Sallér Géza

életének 79. évében, türelemmel és méltósággal viselt 
súlyos betegség után 2021. május 16-án elhunyt.
 Temetése a sajószögedi Városi Temetőben lesz 

szűk családi körben.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Cseterki enikő 
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdal-

munkban osztoztak. 
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot május 23-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent 
István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd május 24-től (hétfőtől) 
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688) látja el.  
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                    Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-19  8-19 8-15

Római katolikus

A szentmisék a megszokott időpontokban: vasárnap 11.00, 
szerda 8.30, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 óra. 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros vasár-
nap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagycsé-
csen 8.30-kor vannak szentmisék.
Májusban a szentmisék után közösen végezzük a májusi litá-
niát. 
A Szent József évhez közösségünk úgy csatlakozik, hogy az 
erre a célra megáldott szobrot útjára indítottuk a jelentkező 
családokhoz. A szobor átvétele és átadása minden hét vasár-
napján a szentmise keretében történik. További családok je-
lentkezését várjuk!
Keresztelések egyéni megbeszélés alapján történnek. 
Első áldozók szülei számára május 21-én, bérmálkozók szülei 
számára május 28-án rövid megbeszélés 17.00-kor. Első szen-
táldozás időpontja pünkösdvasárnap, május 23. 11.00, bérmál-
kozás időpontja május 30. 11.00 óra. Felkészítők: minden pén-
teken bérmálkozók 15.00, első áldozók: május 21.16.00, má-
jus 22. 10.00, bérmálkozók május 25. kedd, május 28. péntek 
16.00, május 29. szombat 10.00 a plébánia szabadtéri közös-
ségi terén.
Az szja kétszer 1%-ának felajánlása: 1. Magyar Katolikus 
Egyház technikai száma 0011; 2. Főegyházmegyei Alapítvány 
adószáma: 18573903-1-10; 3. „Tiszaújvárosi Katolikusok Jö-
vőjéért” Alapítvány adószáma:18439315-1-05.
Plébániairoda nyitvatartása: kedd, szerda: 9.00-13.00, csütör-
tök, péntek: 15.30-17.30.
Szájmaszk használata kötelező! Előtérben kézfertőtlenítés!
Cím: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia, Szent István út 
32.
 tel.: (49) 540-102, Web: ”tiszaújvarosiplebania.hu”

Református
Istennek hála templomainkban már összegyülekezhetünk. 
Egymás iránti felelősségünk érdekében Magyarország Kor-
mánya hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így 
az előírt higiéniai és biztonsági szabályokat szigorúan betart-
juk. Kérjük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készülje-
nek Istent dicsőítő alkalmainkra. A városi alkalmakat élőben 
is közvetítjük az ismert internetes médiafelületeinken (face-
book és Youtube)
Istentiszteletek rendje:
Tiszaújváros:
• 2021. május 21-én, pénteken 17 órától bűnbánati istentisz-
telet.
• 2021. május 23-án, vasárnap 11 órától pünkösd ünnepi is-
tentisztelet úrvacsorával.
• 2021. május 24-én, hétfőn 11 órától pünkösd másodnapi ün-
nepi istentisztelet.

• KONFORMÁCIÓI felkészítő alkalom: 2021. május 20-án, 
csütörtökön 17 órától.
Tiszaszederkény:
• 2021. május 21-én, pénteken 18 órától bűnbánati istentisz-
telet.
• 2021. május 23-án, vasárnap fél 10 órától pünkösdi ünnepi is-
tentisztelet úrvacsorával.
• 2021. május 24-én, hétfőn 10 órától pünkösd másodnapi ün-
nepi istentisztelet.
Sajószöged:
• 2021. május 24-én, hétfőn 9 órától pünkösd ünnepi istentisz-
telet úrvacsorával.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Kérjük a Testvéreket, hogy tájékoztassák egymást és biztas-
sák, bátorítsák az szeretteiket. Hálát adunk Istennek, hogy no-
ha az óvintézkedések türelmet, körültekintést és gondosságot 
igényelnek, de közösségben lehetünk egymással. 
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram, 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Görögkatolikus

Pénteken 7.50 Szent Liturgia, 17.30 Akathisztosz Hymnosz 
(Dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához). Szombaton 17.30 
pünkösdi nagyvecsernye litiával. Pünkösd ünnepén 10.00 reg-
geli istentisztelet (utrenye), 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecser-
nye térdhajtási imákkal. Pünkösdhétfőn 8.00 utrenye, 11.00 
Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Kedden 7.50 Szent Liturgia. 
Szerdán 17.30 paraklisz.
Azok, akik betegség vagy időskori gyengeség miatt nem tud-
nak eljönni a templomba, de szeretnének részesülni a szentsé-
gekben, szándékukat jelezzék a parókusnak.
A vasárnapot és az ünnepeket Szent Liturgián vagy valamilyen 
nyilvános istentiszteleten való részvétellel lehet megszentelni. 
Ha vannak olyanok, akik tartanak attól, hogy nagyobb létszámú 
közösségbe jöjjenek, ajánlatos, hogy az esti vagy a reggeli isten-
tiszteleten, illetve a hétköznapi Szent Liturgián vegyenek részt.
Egyházközségünk számlaszáma: 12035803-00165588-
00100006.

Fogalmazzunk pontosan
A Krónika 2021. május 13-ai számának „Tizenötezer forint a 
büntetés” című cikke a rendőrség álláspontjára hivatkozva azt 
állítja - és ezt az elmúlt években már nem először -, hogy „... a 
gyalogátkelőhelyen le kell szállni a kerékpárról, és át kell tolni.”
Ilyen tiltás azonban a hatályos KRESZ-ben nincs. Ezzel félre-
vezetik az olvasókat. A jogszabály egyetlen helyen írja elő a ke-
rékpárról való leszállás és a tolás (=gyalogos közlekedés) köte-
lezettségét, az 54. § (4) bekezdésében, amely viszont nem a zeb-
rához, hanem a balra kanyarodáshoz kapcsolódik.
A Kerékpáros Miskolc Egyesület már évekkel ezelőtt, jól érthe-
tően, precízen, cáfolhatatlanul megfogalmazta a kerékpárosok 
zebrán történő közlekedésének tudnivalóit, szabályait. Úgy gon-
dolom, hogy ezt és így kellene végre kommunikálni:
• a kerékpárral áthajtónak a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen nincs 
áthaladási elsőbbsége a keresztező járműforgalommal szemben,
• mivel a gyalogos-átkelőhelynél a közlekedők nem számítanak 
(és nem is kell számítaniuk) kerékpáros forgalomra, kerékpárral 
hajtva a gyalogos-átkelőhelyeket kis sebességgel és fokozott fi-
gyelemmel kell megközelíteni,
• aki át kíván hajtani, köteles a keresztező járművek részére el-
sőbbséget adni, és csak annak veszélytelensége esetén, a gyalo-
gosok zavarása nélkül hajthat át,
• a másik lehetőség a kerékpár áttolása, ebben az esetben a ke-
rékpárt toló ember gyalogosnak minősül, ezért elsőbbsége van a 
keresztező járműforgalommal szemben.
Az pedig, ha zebrára kényszerülnek a kerékpárosok, hiba. De 
nem az ő hibájuk. Alapvető oka a kerékpáros infrastruktúra el-
avultsága, alkalmatlansága, hiánya. A szabályok helyes értelme-
zésén és kommunikációján túl ezen kellene még mielőbb változ-
tatni a városban.

Németh Emil

Mérték
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik máju-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hónap 

végén egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

2. � Sokféle 2021. május 20.

Egyházi hírek 

„Nem az a bánat, amely fáj és
amelytől könnyes lesz a szem, 
hanem az, amit hordozunk szótlanul, 
egy életen át, némán, csendesen. 
Úgy ment el, ahogy élt, csendben és szerényen, 
drága lelke nyugodjék békében!”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra, 

amikor egyetlen gyermekünk

 PÓSA BEÁTA 
2014. május 20-án örökre eltávozott közülünk.

Anya és Apa



Már a Janssennel is oltanak
Folytatódik a tömeges oltás országszerte, így 
városunkban és a környéken is. Eddig ötfé-
le vakcinával immunizálták azokat, akik re-
gisztráltak. Május elejétől az amerikai Joh-
nson & Johnson csoportba tartozó Janssen 
vakcina is engedélyt kapott Magyarorszá-
gon. Ezt az oltóanyagot eddig az oltóbuszo-
kon használták, a múlt héttől pedig már a 
háziorvosok is kaptak belőle. 

A múlt héten, pénteken Nagycsécsen állomáso-
zott a Magyar Honvédség egyik oltóbusza, ahol 
szintén a Janssennel oltottak.  
- Nagyon örülünk neki, hogy itt van ez a busz, 
és nem kell elutaznunk sehová, azért, hogy ol-
tást kapjunk - mondta Hangóné Horváth Bar-
bara nagycsécsi lakos. - Egyszerű volt a jelent-
kezés is, mert a település honlapján lehetett je-
lezni, hogy szeretnénk megkapni ezt az oltást. 
Nemcsak a nagycsécsiek jöhetek, bárki a kör-
zetből, aki már előzetesen regisztrált az oltásra. 
- A Magyar Honvédség szerepet vállalt az epi-
démia felszámolásában - nyilatkozta lapunk-
nak dr. Mikecz Péter orvos alezredes. - A mo-
bil oltóállomásoknak nagy szerepe van a járvá-
nyügyi védekezésben, hiszen olyan kistelepü-

lésekre jutunk el, ahol az egészségügyi ellátás 
kevésbé megoldott, így a körzeti orvosoknak is 
segítünk az oltások beadásában.
- Mit tapasztalnak? Milyen az oltási kedv a fal-
vakban?
- Elég jónak mondható. Én azt tapasztalom, 
hogy sokan jelentkeznek az oltásra. Egy-egy 
kitelepülésünkkor általában reggel nyolc óra-
kor kezdjük az oltást és sokszor késő délutánig 
folyamatosan jönnek a jelentkezők.
A múlt héten megkapták a háziorvosok is az új 
vakcinákat, és már el is kezdődött a felhaszná-
lásuk. 
- Összesen két ampulla Janssen vakcinát kap-
tunk, amiből tíz jelentkezőt tudunk beoltani - 
mondta dr. Kébel Zsolt háziorvos. - Nagyon 
praktikus oltásnak tartom, hiszen amíg a többi 
vakcinából két oltásra van szükség a védettség 
eléréséhez, ebből elegendő egy is. A tizennyolc 
év felettiek körében szinte bárki megkaphat-
ja. Természetesen itt is vannak kivételek, azok, 
akiknek korábban már volt oltástól anafilaxiás 
reakciójuk, vagy ha van a kórtörténetben olyan 
gyógyszerallergia, ami szintén anafilaxiás sok-
kot okozott, azoknál nem javasoljuk. Nekik in-
kább az oltóponton történő oltás jelenthet meg-
oldást. Hangsúlyozni és tudni kell, hogy csak-

úgy, mint a többi védőoltás, nem véd meg attól, 
hogy elkapjuk a betegséget, hordozhatjuk, sza-
porodhat bennünk a vírus, de nagyon fontos, 
hogy attól viszont megvéd, hogy ne kerüljünk 
az intenzív osztályra, illetve ne produkáljunk 
súlyos tüneteket. Sajnos nagy valószínűséggel 
ez a vírus itt marad közöttünk, és mi egyet te-
hetünk, ahogy csak tudunk, védekezünk ellene.
Ezen a héten megnyitottak a tiszaújvárosi oltó-
pontok is. A május 18-a és május 21-e közötti 
időszakban Sinopharm oltásra jelentkezhetnek 
azok, akik előzetesen már regisztráltak a vak-

cinainfo.gov.hu oldalon. Aki szeretne online 
időpontot foglalni a tiszaújvárosi oltópontokra, 
az megteheti a www.eeszt.gov.hu/hu/covid-ol-
tas-idopontfoglalas oldalon.  A belépéshez csak 
a születési dátumra és a TAJ kártya számára 
van szükség. Ezen adatok megadása után kell 
kiválasztani, hogy melyik napon, hány órakor, 
melyik településen és melyik oltóponton sze-
retnék megkapni az oltást. Ha valaki a lefoglalt 
időponton módosítani szeretne, akkor a 06-70-
477-3205-ös telefonszámon kérhet segítséget. 
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Még mindig ki kell szállítaniMegjelent a vírus a gondozóházban 

A veszélyhelyzet bevezetésével egy időben 
az idősek ételkiszállításáról is döntött a 
kormány. A veszélyeztetett korosztály 
hónapok óta nem mehet el az ebédjéért a 
saját védelme érdekében.    

- Ismeretségi körömben azt tapasztalom, hogy 
akik már az idősebb korosztályhoz tartoznak, 
mondjuk 75-80 évesek, ők szívesen veszik, 
hogy házhoz hozzák az ebédjüket - mondta 
Reichenberger Lászlóné. - Mi, fiatalabb idősek, 
viszont már nagyon szívesen elmennénk az 
ebédünkért, ha lehetne. Az a gondoskodás, amit 
tapasztalunk, nagyon jólesik, hiszen minden 
alkalommal nagyon kedves hölgyek, urak 
hozzák az ebédet, de én úgy gondolom, hogy 
már le lehetne venni ezt a terhet a vállukról. Már 
lassan minden kinyit, mindenhová elmehetünk, 
csak az ebédünkért nem.      
Naponta akár 600 adag ebédet is kihordanak a 
segítők, amire egyre nehezebb megoldást talál-
ni. 
- A jelenlegi jogszabályok azt mondják ki, hogy 
a szociális étkezést csak kiszállítással lehet biz-

tosítani - nyilatkozta lapunknak Molnárné Tóth 
Anita, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont vezetője. - Ez a szabály a veszélyhelyzettel 
van összefüggésben, ami május 23-ig tart, hogy 
ezután mi lesz a kormányzati álláspont a szoci-
ális étkeztetéssel kapcsolatban, erről még nincs 
információnk. Természetesen hozzánk is érkez-
nek megkeresések az idősebb korosztálytól, hogy 
már nem szeretnék igénybe venni az ebédkiszál-
lítást, mert már nagyon szívesen elmennének ők 
az ebédjükért, de ezt még a jogszabály nem enge-
di. Mindehhez hozzá kell tenni, hogy egyre nehe-
zebb megoldani az ebédkiszállítást, ahogy lazul-
nak a szabályok és nyit az ország, ugyanis a Ti-
szaújvárosi Intézményműködtető Központ ezt a 
feladatot nem tudja ellátni önerőből. Nagyon sok 
segítséget kapunk a társintézményektől, de mivel 
ők is nyitnak, így a kollégák egyre kevésbé tud-
nak nekünk ebben segíteni.
A rendes ügymenetben, ha nincs veszélyhely-
zet, a kiszállítás akkor is működik, de kizárólag 
a rászorulóknak és a mozgásukban korlátozot-
taknak, ami napi 100-110 adagot jelent.  
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A hivatalos információk szerint az elmúlt egy 
hétben újabb 11 koronavírussal fertőzött ti-
szaújvárosit regisztráltak a hatóságok, 27 be-
teg meggyógyult, így az aktív esetek száma 
jelenleg 33. „Az elmúlt három hétben újabb 
négy haláleset történt a koronavírus fertő-
zés következtében, ezúton szeretném kifejez-
ni őszinte együttérzésemet az áldozatok hoz-
zátartozóinak”- tájékoztat dr. Fülöp György 
polgármester hivatalos facebook oldalán is. 

Alig két hete, április 29-én oldották fel az in-
tézményelhagyási és látogatási tilalmat az idő-
sotthonokban. A lakók azóta szabadon elhagy-
hatják az épületet, a hozzátartozók pedig újra 
személyesen találkozhatnak idős rokonaikkal. 
Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ vezetője már ekkor megfogal-
mazta félelmét és aggodalmát, hiszen az idősek 
így újra ki lesznek téve a fertőzésveszélynek.
 - Hosszú idő után ismét koronavírus-fertőzést 
igazoltak az Ezüsthíd Gondozóház és Idősek 

Otthona egyik lakójánál. Sajnos ez lett a követ-
kezménye a szabályok enyhítésének. Az egyik 
lakónk a hétvégén hazament a családjához, ott 
olyan hozzátartozóval került kontaktusba, aki-
ről kiderült, hogy beteg. Ahogy a lakónk vissza-
jött az intézménybe, egyből izoláltuk. A beteg-
nek külön fürdőszobája, külön wc-je van, a kol-
légák beöltöznek, ha bemennek hozzá, és vár-
juk, hogy leteljen a 10 nap karantén.  Hál’ is-
tennek jól van, tünetei nincsenek, egyelőre csak 
a tesztje lett pozitív. Egyelőre megy tovább az 
élet, és azon izgulunk, hogy senki ne kapja el. 
Az intézményben egyébként leteszteljük az ösz-
szes lakót és dolgozót megelőzésképpen - tájé-
koztatta lapunkat Poropatich Péter, a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ vezetője.
- Tudom, hogy nagyon sok családot szakított el 
szeretett idős hozzátartozóiktól az elmúlt időszak, 
de a fenti példa is azt bizonyítja, hogy továbbra 
is szigorúan oda kell figyelnünk bizonyos szabá-
lyokra a szeretteink biztonsága érdekében - tette 
hozzá a polgármester a hétfői prevenciós ülésen. 
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A társintézmények segítenek az ételkihordásban.
65-70%-os a gondozóházban a lakók beoltottsága, a dolgozók körülbelül 30%-a kérte ed-
dig  a vakcinát.

A Magyar Honvédség is részt vesz a járványügyi védekezésben. A háziorvosokhoz is megérkezett a Janssen vakcina.

Nagycsécsen állomásozott az oltóbusz.



Új vezérigazgató a Petrolkémia élén
Április elsejétől Marton Zsombor a MOL Petrolkémia Zrt. 
új vezérigazgatója, akivel Berta Judit készített interjút a Ti-
sza Televízió május 19-ei adásában. Az alábbiakban a be-
szélgetés szerkesztett változatát közöljük.

- Lehet egy ilyen kinevezésnél meglepetésre számítani, Önt meg-
lepetésként érte?
- A MOL-nál nem lehet azt mondani, hogy az ilyen váltások 
meglepetésként érik az embert. Azért az életünket egy picit 
olyan szempontból felforgatta, hogy meg kell szerveznünk azt, 
hogy rendszeresen tudjak minden hét elején Tiszaújvárosba jár-
ni, utána pedig megnézzük, hogyan lehet ezt  a családdal úgy 
megoldani, hogy hosszú távon is - mondjuk így - közelebb tud-
jak jönni az üzemhez. Április elsejétől vettem át a pozíciót, úgy-
hogy igazán még csak 6 hétről van szó, viszont már most na-
gyon jó élményeim vannak, akár Tiszaújvárossal, akár a MOL 
Petrolkémiával kapcsolatban.
- Nagyot fordult az élete április elseje óta?
- Igen. Annyi szerencsém van talán, hogy a pandémiás helyzet 
egy picit jobbra fodult, és sikerült személyesen is a legelejétől 
kezdve ellátogatni a kollégákhoz. Ha ez mondjuk fél évvel koráb-
ban történik, az azért nehezebb lett volna, de így mindenkivel már 
az elején sikerült találkoznom, ugyanis amikor egy ilyen, vagy 
ehhez hasonló pozíciót kezdek, a legfontosabb dolognak azt tar-
tom, hogy a kollégákkal minél előbb találkozzunk, és megismer-
jem azokat, akikkel együtt fogok dolgozni.
- Mérlegel az ember egy ilyen nagy döntés előtt, látva a nagy 
feladatot?
- Mindenben van választási lehetőségünk, de én igyekszem min-
den helyzetnek a pozitív oldalát látni. Ez egy hatalmas lehető-
ség. Nem nekem elsősorban, hanem a vállalatnak, meg a MOL 
Petrolkémiának. A MOL beruházásai, az egész stratégia, ami 
itt körvonalazódott az elmúlt években, annak az egyik közpon-
ti eleme a tiszaújvárosi operáció. Ebből a szempontból - habár 
biztos lett volna mérlegelési lehetőségem -, fel sem merült ben-
nem, hogy ezt a remek feladatot ne vállaljam el. Nagyon izga-
tott a következő hosszú évek beruházási tempója, magának az 
üzemnek, az üzem jövőjének, a fiatal generációnak a felépítése, 
hogy majd 10, 20, 30 év múlva is a tiszaújvárosi üzem egyre in-
kább a MOL stratégiájának, tevékenységének az ékköve legyen.
- Mióta tagja a MOL-csoportnak?
- Majd’ 15 éve csatlakoztam a MOL-hoz. A Miskolci Egyetem-
re jártam, először közgazdász karra, utána pedig az olaj- és gáz-
mérnök szakra. 2007-ben csatlakoztam a MOL-hoz, az akko-
ri beruházási szervezethez vett fel a beruházás igazgató. Egyéb-
ként az első egyik élményem Tiszaújvároshoz, az akkor még  
TVK-hoz kötődik. Amikor kezdtem a MOL-ban, akkor gáztáro-
zót épített a cég Szegeden. Oda is költöztem, csatlakoztam a vi-
déki projekthez, de mielőtt mentem volna, a beruházási igazgató 
egy mappát, egy paksamétát adott át, amire azt mondta, ez itt az 
Olefin 2 gyárnak a projektterve, Zsombor. Ezt a Linde építtette, 
egy profi német cég, úgyhogy az első dolgod legyen, hogy tanul-
mányozod, mert így kell egy projektet csinálni, így kell egy üze-
met megtervezni és így kell egy üzemet megépíteni, úgyhogy 
nekem a tiszaújvárosi Olefin 2 gyár építése volt az, amit elém 
tettek, mint követendő példa.
- Egyetemistaként már földrajzilag egészen közel volt Tiszaújvá-
roshoz. Járt is ide fiatalként? 
- Észak-Magyarországról származom, Egerben születtem, ott is 
nőttem föl. Heves megyei gyerek vagyok, szoktuk mondani. Azt 
kell mondjam, hogy már ilyen 30 plusz éves élményeim van-
nak, amikor kisgyerekként szinte minden nyáron 1-2 hetet eltöl-

töttem itt. Egyrészt a strandon, a koripályán, meg vízitáborok-
ban, tehát gyermekként is van rengeteg élményem, ami Tiszaúj-
városhoz kötődik. Aztán a munka szempontjából, amikor kezd-
tem. Most pedig visszajöttem vezetni az operációt.
- Mielőtt idejött egy rövid cikk megjelent a Tiszaújvárosi Króni-
kában. Ebben volt egy olyan mondat, hogy külföldön is dolgo-
zott, egy érdekes helyen. Mesélne erről?
- Hát ez inkább érdekesség. A poén erős szó, mert, 2014-ben ke-
rültem ki Irakba. Nagyon sokat jártam olyan országokban, ahol 
érdekeltsége van, olaj-, meg gáztermelésben a MOL-nak. Irak, 
Omán, Pakisztán, vagy mondjuk Kazahsztán és Oroszország a 
keleti régióban. Ezeken a területeken láttam, hogy a MOL mi-
ként működik.  Az iraki operáció volt az egyik legnagyobb, és 
rengeteget lehetett tanulni. Hála istennek, volt egy lehetőség, 
és ki tudtam menni Irakba dolgozni 2014 és 2015-ben. Akkor, 
amikor 2014 közepén kitört a háború. Azt kell, hogy mondjam, 
ilyenkor mind személyiségében, mind pedig feladataiban az élet 
olyan kihívások elé állítja az embert, amik egy életre tudnak ta-
pasztalatot adni. Remélem, hogy az ott tanultakból itt is fogok 
tudni kamatoztatni. Nagyon érdekes időszak volt, az biztos.
- Beszéljünk a jelenről, hiszen a MOL-csoport nemrég aktuali-
zálta, frissítette hosszú távú stratégiáját. Hogyan hat ez a válto-
zás a vállalatcsoporton belül a MOL Petrolkémiára?
- Nagyon fontos tény, hogy a MOL stratégiáját 5 évvel ezelőtt már 
meghatározta, ami elindította egy olyan irányba, hogy nem feltét-
lenül benzint és gázolajat szeretnénk hosszú távon gyártani, ha-
nem egyre inkább a petrolkémiai alapanyagok felé megyünk el. 
A petrolkémiát tűztük ki a stratégiai átalakulás egyik nagy pill-
érének. Ez a stratégia nem változott az elmúlt években, mind a 
petrolkémiához, mind a klímapolitikához kapcsolódó célok és az 
üvegházhatású gázok csökkentésének a céljai, mind a körforgá-
sos gazdaságnak a céljai arra mutattak rá, hogy ez az átalakulás 
jó irány, viszont fel fog gyorsulni, úgyhogy a MOL is frissítette 
stratégiáját, hogy ezt az átalakulást gyorsítsa. Ennek egyik új köz-
ponti eleme, hogy olyan beruházásokat tervezünk, ami nem csak a 
petrolkémia irányába tolja el még inkább a MOL fókuszát, hanem 
a körforgásos gazdaságnak is motorja lesz a MOL. Ennek lényege 
az, hogy a hulladékokat nem halmozni, hanem hasznosítani sze-
retnénk, olyan beruházásokat valósítsunk meg, ahol a hulladéko-
kat nyersanyagként tudjuk használni, ezzel is hozzájárulva a klí-
mapolitikai célokhoz, hogy a világot egy picit jobb hellyé tegyük.
- A pandémia közepette érkezett az MPK Zrt. vezérigazgatói szé-
kébe. Hogy élték meg a járványügyi helyzetet? Kérdezem ezt már 
csak azért is, mert októberben az volt a hír, hogy kétszáz dolgozója 
is megbetegedett a cégnek, de aztán az elsők között kezdte el tesz-
telni a munkavállalókat. Most milyen járványügyi számok vannak?
- Most, a harmadik hullám végén ott tartunk, hogy mind a MOL 
Petrolkémia üzemeiben, mind a poliol építkezésen körülbelül 
10-10 fő az aktív fertőzött. Ez egy nagyon csökkenő trendet mu-
tat, és ez a MOL védekezési stratégiájának köszönhető, mely-
nek három nagy pillére volt. Az  első az, hogy folyamatosan, 

rendszeresen teszteljük a kollégáinkat annak érdekében, hogy 
ha találunk fertőzöttet, akkor minél előbb izolálni tudjuk, hogy 
ne alakulhassanak ki gócpontok. A másik pillér a maszkviselés 
és a távolságtartás. Szigorú szabályokat szabtunk a kollégáink-
nak, és védőfelszereléseket, védőeszközöket biztosítottunk min-
denkinek. A harmadik pillér az volt, hogy ezeket az intézkedé-
seket a beruházásainkra is, például a poliolra is kiterjesztettük.
- Nem késett, nem csúszott a kivitelezés a poliol beruházáson?
- Jó hír, hogy a beruházást nem kellett megállítani. A pandé-
mia hatással volt a beruházásra, de komoly tárgyalások után ar-
ra a közös konklúzióra jutottunk a thyssenkruppal, a fővállalko-
zóval, hogy körülbelül egyéves csúszás várható a projekt befe-
jezésében, és 1,2 milliárd euróról 1,3 milliárd euróra nő a költ-
ség. Ennek egy része az, hogy bizonyos berendezéseket később 
tudtak legyártani, illetve az, hogy a védekezésnek vannak olyan 
költségei, amit a beruházó és a MOL Petrolkémia közösen vál-
lal. Ami nekünk nagyon fontos volt, hogy semmiképp ne áll-
jon meg a beruházás, és semmiképpen ne legyen olyan, hogy 
a pandémia miatt, vagy a pandémia miatti késői szállítások mi-
att be kelljen húzni a féket. Hála istennek erre nem került sor, és 
azt tervezzük, hogy 2022 második felében elindítjuk az üzemet.
- Hány, a beruházáson dolgozó munkavállaló van most Tiszaújvá-
rosban, akár kint a konténervárosban, akár a városlakók között élve?
- Most a Petrolkémiában 1200-an dolgoznak az üzemben, és eh-
hez jön hozzá az a mintegy 2300 fő, aki nap, mint nap az építke-
zésen dolgozik. Rendszeresen teszteljük őket, úgy tekintünk rá-
juk, mint a MOL-os munkavállalókra.
- Várhatók még új dolgozók vagy ez már a csúcs?
- Ez már a csúcs, és ahogy egyre jobban elkészülnek a beren-
dezések, az üzemegységek, úgy egyre inkább fordulunk rá ar-
ra, hogy a beüzemelést és az üzemindítás tervezzük. Onnantól 
kezdve egyre kevesebben lesznek majd a területen. Azért azt el 
kell mondani, hogy ez a rengeteg ember -  hogy egy pár szám-
mal illusztráljam - körülbelül 400 kilométer kábelt húzott ki, 70 
000 köbméter betont öntött ki,  tízezer tonna vasból épített acél-
szerkezeteket és több mint 100 hatalmas berendezést szerelt be. 
A legnagyobb feladat most az, hogy ez a kirakós hogyan áll ösz-
sze, hogyan tudjuk az üzemet indításra fölkészíteni. Ami nagyon 
fontos, hogy a kollégák nagy része korábban a Petrolkémiánál 
már évtizedek óta dolgozó, szakértelemmel rendelkező, nagy tu-
dású, nagy tapasztalatú kolléga. Melléjük vettünk föl olyan új 
kollégákat, akik majd segítik az üzem indulását. A képzés fo-
lyamatos, rengeteg időt, energiát, erőforrást fordítunk arra, hogy 
a kollégákat az üzemindítás előtt a lehető legtöbb tréninggel és 
megfelelő szakértelemmel ellássuk.
- Folyamatos a felvétel, vagy gyakorlatilag mármegvan az in-
duló stáb?
- Még körülbelül 50 fő felvételét tervezzük a következő félév-
ben, és ha ez megtörtént, akkor komplett lesz a poliol kicsit több 
mint kétszáz fős létszáma.
- Tiszaújváros és a MOL mindig nagyon jó kapcsolatban, sőt 
mondhatnám, szimbiózisban élt. Ékes példája ennek egy újdon-
ság, egy okos játszótér, melynek kiépítését a közösen működte-
tett „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány támogatta. Vannak to-
vábbi közös terveik?
- A „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány jó példa arra, amikor 
egy vállalat és a közösség, amivel együtt él a város, amiben 
az üzem működik, együttműködve és egyetértésben megfo-
galmaz olyan célokat, hogy hogyan lehet közösen építeni a 
jövőt, ahogy az az alapítvány nevében is szerepel. Én bárhol 
jártam, akár a világban, akár Magyarországon, mindig azt 
láttam, hogy akkor jó a kapcsolat, ha figyelmet fordítunk ar-
ra, hogy a helyi lakosságnak milyen igénye van, mind társa-
dalmi, mind gazdasági szempontból. Én arra fogok töreked-
ni, hogy a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány éves prog-
ramját olyan elemekkel töltsük meg, ami mind a helyi lakos-
ság számára, mind az üzemben dolgozó kollégáim számára, 
mind a cég számára olyan értéket tud hozni, amire a jövőt, a 
körforgásos gazdaságot, a fenntarthatóságot tudjuk alapoz-
ni, és  amivel a gyerekeknek, az utánpótlásnak egy picit jobb 
jövőt építünk.

Marton Zsombor

Dr. Fülöp György polgármester és Marton Zsombor vezérigazgató.
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„Olyan beruházásokat tervezünk, ami nem csak a 
petrolkémia irányába tolja el még inkább a MOL fó-
kuszát, hanem a körforgásos gazdaságnak is motor-
ja lesz a MOL.”



Nagyot küzdöttek a kicsik 

TRIATLON. Regionális aquatlon bajnoksá-
got rendeztek a hétvégén a Sportcentrum-
ban, ahol a legfiatalabb triatlonisták mérték 
össze erejüket úszásban és futásban. 

Május 15-én lett volna az országos aquatlon baj-
nokság, a járványhelyzetben azonban a Magyar 
Triatlon Szövetség úgy döntött, hogy nem ren-
dezi meg a versenyt, helyette regionális, kisebb 
létszámú bajnokságokat hirdet. A Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub házigazdaként négy megye legki-
sebb triatlonistáit látta vendégül a hétvégén. 
- Az utánpótlás versenyzik ma, külön időmé-
réssel történik az úszás és a futás - mondta a 
házigazda egyesület nevében Filep Csaba -, ti-
zennégy éves korig vannak most itt verseny-
zők. Nagy dolognak számít ez, ez a korosztály 
hozzá volt szokva ahhoz, hogy együtt vannak, 
versenyeznek. A tavalyi év után a nemrégiben 
rendezett duatlon országos bajnokságon is na-
gyon érezhető volt, hogy hiányzott a verseny-
zés, szinte eufórikus hangulatban üdvözölték 
egymást a gyerekek. 
Négy megyéből érkeztek versenyzők, Debre-
cent mintegy hatvanan képviselték. 
- Az uszodánk a lezárások alatt is nyitva volt 
- mondta Pocsai Balázs, a Debreceni Sport-
centrum edzője -, az edzésfeltételek nagyon jók 
voltak, csak a versenyek hiányoztak. Bízunk 
benne, hogy idén már menetrend szerint lesz-

nek azok is. Debrecenben nagyon sokan sze-
retik a triatlont, nagyon jó edzőink vannak, ez 
egy nagyon jó társaság. 
Egy tucat gyerekkel érkeztek Egerből, ők is vé-
gig edzettek a lezárások, az online oktatás alatt 
is. Ebből nagyon sokat profitáltak a gyerekek. 
- Egész félévben azt mondtam mindenkinek, 
hogy járjanak rendszeresen edzésekre, nálunk 
minden nap volt edzés - mondta Erdélyi Krisz-
tina, az Eger Városi Úszóklub szakmai veze-
tője. - Ezek a gyerekek sokkal összeszedetteb-
bek maradtak, kevésbé inogtak meg lelkileg, 
jobban ment nekik az online tanulás. Azoknál a 
gyerekeknél, akik csak online, otthon tanultak, 
sok esetben komoly pszichés magatartási zava-
rok keletkeztek, sokan internetfüggők lettek, 
megszokták a mozgáshiányt, lehetne sorolni. 
Úszással kezdtek, a gyerekek és az edzők bent 
várakoztak, a szülők kintről szurkoltak, hisz a 
járványügyi szabályok szerint ők most csak tá-
volról biztathatták csemetéiket. 
- Elégedett vagyok - mondta az úszás után An-
tal Ádám (Debreceni Sportcentrum) -, jót úsz-
tam, megfelelő volt a tempó. Futni majd két 
kilométert kell. Egyébként az úszást szeretem 
a legjobban, hiszen minden nap tudok menni 
a reggeli úszásra. Volt már idén verseny, Ba-
latonbogláron három hete, az edzések pedig a 
megszokott módon zajlottak. Hiányoztak már 
a versenyek, mert minden verseny olyan, mint 
egy nyaralás. 

Az úszás után következett a futás, a legkiseb-
beknek 1000 métert kellett teljesíteniük. A lá-
nyok mezőnyében az egri Katona Amina győ-
zött. 
- Az első körben én voltam elöl, aztán Zsófi 
megelőzött, de én mentem mögötte, aztán itt a 
végén lehajráztam - mondta büszkén a célban. - 
Ő már elfáradt, bennem meg még volt erő, így 
tudtam győzni.
- Az elején kicsit izgultam - mondta a szin-

tén győztes Izsák Csaba (Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub) - 1500 métert kellett futni. Amikor 
elrajtolok, akkor ez az izgalom eltűnik. Nem 
számítottam arra, hogy én leszek a leggyor-
sabb, de amikor a kanyarban megelőztem az 
elsőt, akkor már éreztem, hogy meglesz a győ-
zelem. Elkezdtem sprintelni, nem akartam, 
hogy beálljon szélárnyékba, ahol én fáradok, 
ő meg nem. 

Fodor Petra

Eötvösös siker „Londonban”
Az idei tanévben is megrendezték a Lon-
don Bridge országos, egyéni angol teszt-
versenyt. A feladatok mérték a tanulók 
szókincsét, nyelvtani, helyesírási, kiejté-
si és országismereti tudását.
A februárban megrendezett 2. fordulóból 
évfolyamonként a legjobb 80 tanuló ju-
tott be az országos döntőbe, melyet má-
jus 8-án a járványügyi korlátozások mi-
att online rendeztek meg. Ezen a meg-
mérettetésen kitartó felkészülésének kö-
szönhetően Fülöp Kolos, (képünkön) a 
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium 
7.H osztályos tanulója országos 7. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Lukácsné Fróna Mónika.
Gratulálok az eredményhez és további szép sikereket kívánok!

Szaniszló László
intézményvezető

Jelentkezés a zeneiskolába
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sán-
dor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a 2021/2022-es tanévre várja minden korosztályban 
a zenét tanulni vágyó növendékeket. 
Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, fuvolára, oboá-
ra, klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, zongorára, gitárra, ütőhangszerek-
re várjuk. 
Jelentkezni 2021. június 4-ig lehet a http://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon. (A jelent-
kezési lap letölthető az iskola honlapjáról.)

Hok Csaba intézményvezető

Katona Amina az élen. 
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A rajt feszült pillanata. 

Újra benépesült az uszoda. Külön mérték az úszás és a futás idejét. 



Ötvenöt év emberközelből - Tizenévesnek lenni Leninvárosban 1.
Idén ötvenöt éve, hogy településünket város-
sá nyilvánították. Egy cikksorozatban szeret-
ném bemutatni városunk történetét ember-
közelből, olyan interjúkon, elbeszéléseken ke-
resztül, amelyeket első kézből, azoktól hall-
hatunk, akik átélték, és emlékeznek ezekre az 
időkre. 1966-ban nagyon fiatal átlagéletkorú 
város voltunk. A környező vállalatok dolgozói 
zömmel huszonévesek voltak, de voltak olyan 
családok is, akik tizenéves gyerekekkel köl-
töztek ide. Versényi Miklóssal arról beszél-
gettem milyen volt Leninvárosban tizenéves-
nek lenni a ’60-as évek végén, ’70-es évek ele-
jén. Az első részben megtudjuk mi az a maku-
ka, milyenek voltak a hétvégi bulik, a máso-
dik részben pedig lesz trapéznadrág, hosszú 
haj, és Borsodi Víztől bezöldült fröccs. Kezd-
jük a kötelező körrel: Versényi Miklós Buda-
pesten született, ott végezte az általános isko-
lát, és tizennégy évesen került Leninvárosba.

- Édesapám a TVK-ban kapott munkahelyet 
jogtanácsosként, így természetesen mi is jöt-
tünk vele. 1968. szeptember 1-jén, vasárnap 
költöztünk, és nekem már másnap, hétfőn év-
nyitó volt az iskolában. Egy teljesen ismeret-
len, számomra új kisvárosba kerültem, ismeret-
len emberek közé. Pesten befejeztem a nyolca-
dikat, ott felvettek egy szakközépiskolába, de 
el sem kezdtem, mert már költöztünk is ide. Itt 
a gimnáziumba jelentkeztem, illetve édesapám 
oda íratott be. Nem volt sok választási lehető-
ség volt a szakmunkásképző, és volt a gimná-
zium. Az első napok nagyon érdekesen teltek, 
mert sem a várost, sem az ittenieket nem ismer-
tem. Az osztálytársaim többsége már az általá-
nos iskolát is együtt járták, ebből a szempont-
ból előnyben voltak. Azért hamar beilleszked-
tem, nem volt gond. Első nap még meg akartak 
verni, kóstolgattak, de aztán szépen lerendez-
tem az erőviszonyokat.
- Tizennégy éves koráig a fővárosban élt, mi-
lyen érzés volt egy kisvárosba költözni?
- Nekem ez egy csoda volt, mert apu mindig 
mesélt róla, hogy ez egy kis, modern város, 
csupa új bérházzal, parkkal, erdő közepén van 
a gyár, és nagyon jó a focicsapat. Költözéskor 
a ZIL platóján utaztam egy fotelban, amikor 

először megpillantottam a TVK gyárkéményeit, 
a sárga füstöt, majd balra a városnak egy 
pici, töredék részét. Akkor még csak a három 
nyolcemeletes volt meg, illetve az akkori 
gimnázium, ami később a hármas számú 
általános iskola lett. Az volt a város széle, 
ennyiből állt az egész, nagyon kicsi volt. Mentek 
az építkezések, fel volt túrva minden. Furcsa 
volt, hogy, amikor lementem sétálni senkit 
sem ismertem. Az volt a szerencsém, hogy volt 
két kutyám, velük jártam az erdőt, a várost, 
ismerkedtem a helyi fiatalokkal. A gimiben 
Fazekas tanár úr volt a testnevelő tanár, és szinte 
mindenki sportolt. Én is elkezdtem sportolni, 
így szépen elrepültek a napok, hónapok. Pesten 
egy régi bérházban laktunk az első emeleten, 
itt a nyolcadikra költöztünk az egyik Bartók 
Béla úti toronyházba. Az nekem egy borzalom 
volt, elsőről fel a nyolcadikra, egy évig még 
az erkélyre sem mertem kimenni. De aztán 
mindent megszoktam, ezt a kisvárost is, azt, 
hogy pillanatok alatt átszaladtunk a város másik 
végébe, mindenhová hamar odaértünk, nem úgy, 
mint Pesten. Hamar bele lehetett illeszkedni ebbe 
a környezetbe. Jártam ki a Tisza-partra, néztem 
a környéket, szerettem horgászgatni. Nagyon jól 
kijöttünk a srácokkal, meg a csajokkal is. Egy-
két szót meg kellett tanulnom, én szotyolának 
ismertem a napraforgómagot, az itt makuka, 
aztán mondták, hogy menjünk libikókázni, én 
meg azt se tudtam miről beszélnek.
- Milyen szórakozási lehetőségek voltak itt a ’60-
as évek végén, ’70-es évek elején, egy tizenéves 
fiatal mit tudott itt csinálni, hová jártak?
- Több étterem is volt. A Tiszagyöngye, amiről 
először nem tudtam, miért hívják Kongónak, az-
tán rájöttem, azért, mert hét közben kongott az 
ürességtől. Hétvégén, amikor Csanya Robiék ze-
néltek, akkor mindig megtelt. A Birkacsárda is 
már megvolt akkor, amikor ide költöztünk, és 
persze volt a kultúrház. Nekünk fiataloknak, ami-
kor jó idő volt kint, a kultúrház előtti lépcső volt a 
törzshelyünk. Mindig ott találkoztunk, beszélget-
tünk, cigiztünk, szotyoláztunk. Be nem engedtek 
minket, ami nagyon zavart, főleg télen a hideg-
ben. Amikor egyszerűen már nem tudtunk hova 
behúzódni, és bementünk, ránk szóltak, hogy sá-
ros a cipőnk, bevisszük a sarat. Végül meguntuk 
ezt a huzavonát, és beszéltünk Ládi Verával - ha 
jól emlékszem közönségszervező volt -, és felve-
tette, mi lenne, ha csinálnánk egy ifjúsági klubot. 
Kaptunk egy helyiséget a Derkó földszinti részén, 
a művész-öltözőben, ahol szólt egy magnó, volt 
asztali foci, és oda mentünk be télen. Buliztunk, 
táncoltunk, csocsóztunk. Jöttek az ötletek, hogy 
csináljunk vetélkedőket, és ezt Vera nagyon szé-
pen levezényelte. Így tulajdonképpen hasznossá 
tett minket is, pici kulturális élet is beindult, a ve-
télkedők során tanultunk is dolgokat - tehát nem 
csak az volt, hogy a cigizünk, meg csocsózunk, 
hanem megpróbáltuk hasznosan eltölteni az időt.
- Milyenek voltak a hétvégi bulik?
- A fiataloknak abból állt a szórakozás, hogy he-
tente egy alkalommal volt mozi, oda mindig el-

mentünk, és volt ez a klub. Hétvégéken mindig 
volt valamilyen buli. Volt magnós klubest, ahol 
az első lemezlovas Pető János volt. Ez abból 
állt, hogy a fenti táncteremben, amit most tü-
körteremnek hívnak, volt egy dobogó középen, 
a zenekarok is ott játszottak. Oda felült, az asz-
talra felrakott egy szalagos magnót két hang-
fallal, erősítővel, és pörgette egész este a ze-
nét. Beszélni nem beszélt, az nem érdekelt min-
ket, csak a zene menjen, meg együtt legyünk. 
Jó volt úgy bandázni. Következő hétvégén pe-
dig valamelyik zenekar élő zenés bulit csinált. 
Volt itt egy nagyon jó zenekar, a Zene Minde-
nek Felett, ZMF. A próbáikra is bejártunk min-
dig - hét közben próbáltak, nyomták, mi beül-
tünk hozzájuk, elvoltunk, hétvégén pedig men-
tünk a buliba. Az akkori legmodernebb zenéket 
játszották - Emerson, Lake and Palmer, Black 
Sabbath, Led Zeppelin -, és nagyon népszerűek 
voltak. A progresszív zenét imádtuk nagyon, én 
Deep Purple és Led Zeppelin rajongó voltam. 
Én voltam a ZMF roadja, a pakolóember. Fog-
tam a hangfalakat, felkaptam egyet az egyik 
vállamra, másikat a másik vállamra, és besza-
ladtam, felraktam őket a színpadra. Néha én is 
felmentem énekelni, meg csörgőztem is. Ren-
des gyerekek voltak, hagyták.
- Honnan tudta a dalszövegeket?
- Teljesen hamis angolban nyomtam, tehát va-
lami félelmetes volt. Sok számnak én vettem 
le a szövegét. Magnóról ment, mindig vissza-
tekertük, és leírtam úgy, ahogy kiejtjük. Sen-
ki se tudott angolul, senki se beszélte a nyelvet. 
Egyszer hallotta valaki, aki kint élt külföldön, 
angol volt vagy amerikai, nem tudom, és azt 
mondta, egy-két szó érthető. Volt egy polgári 
srác, Struba László, nagyon jól dobolt, és cso-
dálatosan énekelte a Bee Gees számokat. Olyan 
szinten Robin Gibb hangja volt, hogy nem tud-
tad megmondani, ezt most ki énekli. Nagyon 
profi csapat volt.
- Milyen koncertekre emlékszik, milyen zeneka-
rok játszottak itt?
- Minden nagy zenekar megfordult a városban. 
Omegától az Illésig, az LGT-től a Metróig, 
Bergendy, Hungária, vagy a Kex együttes Baksa-
Soós Jánossal. Akkor hallottam először József 
Attila verseit megzenésítve. Akkor ez annyira 
modern volt, hogy sokan nem is értették mi 
történik a színpadon. Teljesen új volt számunkra, 
én is az első pár számnál le voltam döbbenve, 
nem ezt vártuk. Kijöttek hosszú hajú srácok, 
divatosan öltözve, és mi azt gondoltuk, hogy majd 
vad számok lesznek, szétszedjük a kultúrházat, 
ehelyett egy nagyon lágy zenére József Attila 
verseket nyomtak, és nagyon tetszett. Az akkori 
fiatalság vette ezt a zenét, picit úgy éreztük, 
mintha a rendszerrel szembemennénk, kicsit 
olyan érzés volt, hogy most megmutatjuk. Na 
most azt hozzá kell tenni, hogy akkoriban a 
koncerteknél a jobb oldalon is, és a bal oldalon 
is két-két rendőr állt a színpadnál. Ha nagyon 
ugrabugra volt, akkor azért kivitték a srácokat, 
vagy amikor a szék tetejére akartunk felugrani, 
azt már nem engedték. Az Edda is sokat járt ide, 
mert jó közönségük volt, folyamatosan telt ház 
volt, és mindig nagy buli. Van az Omegának 
egy 1972-es koncertlemeze, azon a leninvárosi 
koncertjükből is vannak részletek. Ide nagyon 
szívesen jöttek, mert óriási hangulatot tudott 
csinálni az itteni csapat. Olyan tombolás, olyan 
hangorkán volt, hogy itt is felvették a koncertet, 
és ebből valamennyit felhasználtak a lemezhez. 
Majd szétszedtük a kultúrházat. Törtek a székek, 
volt, amikor tízen valahány széket kellett cserélni, 

megjavítani. Soha nem felejtem el, amikor jöttek 
az Illésék, hamarabb érkeztek. Amíg szerelték a 
technikát, Bródy lejött velünk focizni a Derkó 
mögé a Tisza útra, Illés Lajos pedig bejött az 
ifiklubba, és beállt csocsózni. Nagyon vagányak 
voltak, nem voltak ilyen művészi allűrök, hogy 
nem állnak velünk szóba. Amikor Bergendyék 
voltak itt, ültünk a Derkóval szemben az 
üzletsoron a boltok előtti párkányon, egyszer csak 
jött a Demjén Rózsi. Papírzacskóból cseresznyét 
evett, odajött, megkínált minket, beszélgettünk, 
mi van gyerekek, jöttök a koncertre? Megyünk, 
persze, alig várjuk már. Nagyon közvetlenek 
voltak.
- A városból máshová is eljártak koncertre?
- Én voltam többször Budán az Ifiparkban, mert 
a rokonaim Pesten voltak, így volt hová men-
ni. Láttam a Generált, Radics Bélát. Egyszer az 
osztállyal mentünk a Balcsira, és megfűtöttük 
Vajda tanár urat, hogy előtte való este menjünk 
el az Ifiparkba, mert ugye a többiek még nem 
voltak, és én mondtam nekik, hogy ez egy él-
mény gyerekek, ezt meg kell nézni. Elmentünk, 
és szerencsénk volt, a Bergendy játszott, meg 
az Olympia Horváth Charlieval. Ott voltunk éj-
félig, és hajnalban mentünk tovább a Balcsira.
- Milyenek voltak akkoriban a tanárok, nehéz 
volt például megfűzni Vajda tanár urat, hogy 
elmenjenek az Ifiparkba?
- Pályakezdők voltak, fiatalok, csak pár év vá-
lasztott el minket. Ami nagy sztori volt vele, az az 
1970-es árvíz. Iskolákból is vittek diákokat építő-
táborba segédmunkásnak, innen is ment két osz-
tály segíteni egy hónapra. Minket Tivadarban he-
lyeztek el, és nagyon hideg volt a sátorban, éjsza-
ka belefagyott a víz a mosdótálba. Nem jött ve-
lünk kísérő tanár, mi meg az első napon már ösz-
szeverekedtünk az ózdiakkal, ahogy kell, a má-
sodik nap meg elhoztunk matracokat a szomszéd 
sátorból, hogy ne fázzunk. A lényeg az, hogy bal-
héztunk, és hazatelefonáltak, hogy amennyiben 
nem küldenek kísérő tanárt, akkor hazazavarják 
az egész csapatot. Izgultunk, hogy kit fognak kül-
deni, amikor megjelent Vajda tanár úr. Volt öröm. 
Behívott minket a sátorba, mondjuk el, mi törté-
nik. Mondtuk neki, hogy olyan hideg van, hogy 
befagyott a víz. Két műszakban dolgoztunk, es-
te tízkor értünk haza, nem tudtunk mosakodni. 
Aztán este tízkor takarodó előtt még ki kell men-
ni a főtérre, felsorakozni, és zászlólevonás van. 
Na, tanár úr az első este egyből beszélt a tábor-
parancsnoksággal, hogy ne csinálják ezt a bohóc-
kodást, hogy zászlólevonás, hagyjanak minket pi-
henni. De ők ragaszkodtak hozzá. Visszajött a sá-
torba, és azt mondta, hogy most mindenki levet-
kőzik egy szál gatyára. Mezítláb legyünk, és csak 
egy alsógatya legyen rajtunk. Ő kezdte meg el-
sőnek a vetkőzést. Sorba álltunk, beállt elénk, és 
mint a katonák, felvonultunk. Hideg volt, a töb-
bi iskolából már morogtak a srácok, mert minket 
már nem tudom hányszor szólítottak hangosbe-
mondón, hogy a tiszaszederkényiek jöjjenek már 
ki, mire várunk. Amikor megláttak minket, volt 
röhögés, tapsolás, és többet nem volt zászlólevo-
nás. Na, ilyen tanár volt, nagyon szerettük, tűzbe 
mentünk volna érte. 
(Folytatjuk)                           Surányi P. BalázsZMF - balról jobbra: Kányási Zoltán, Szabó Béla, Struba László és Teslér István.

6. � Történelem 2021. május 20.

„...felvetette, mi lenne, ha csinálnánk 
egy ifjúsági klubot. Kaptunk egy he-
lyiséget a Derkó földszinti részén, 
a művész-öltözőben, ahol szólt egy 
magnó, volt asztali foci, és oda men-
tünk be télen. Buliztunk, táncoltunk, 
csocsóztunk.”

„Következő hétvégén pedig valame-
lyik zenekar élő zenés bulit csinált. 
Volt itt egy nagyon jó zenekar, a Zene 
Mindenek Felett, ZMF.”

Igazi ritkaság: Leninvárosi MTK logós me-
legítő.

A Derkó tükörtermében voltak a táncestek.



A Tisza TV műsora 
Május 20., csütörtök 

9:00 HétHatár: Újabb fertőzött a gondozóházban -  
Járványügy - Ebédszállítás - Oltóbusz -   Vakcinaigazolvány-

app - Tiszaújváros szolgálatáért - Újra a zeneiskolában - 
Jönne a McDonald’s -  Véradás - Triatlon - Tenisz  

9:15 Hétről-Hétre: Új vezető a MOL Petrolkémia élén - A 
szamaras zarándok -  Az olimpia kapujában - Rakusz 60 - 

Aquatlon - Labdarúgás
Utána: Vallási negyedóra

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Május 26., szerda
18:00 HétHatár: Fürdőnyitány- Járványhelyzet - Gödörből 

parkoló - Városarchívum a neten - Foci
18:15 Hétről-Hétre: Fesztiválprogramok egy csokorban - Be-
mutatkozik a rendelőintézet új orvosigazgatója - Gyermeknap 

újragondolva - Sport

Május 27. csütörtök 
10:00 A polgármesteri döntések közvetítése

Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a polgármesteri döntések ismétlése

Kazinczys tudásbajnokok
„A tudás a legnagyobb menedékünk.” 
Szunyogh Szabolcs szavai ebben a külö-
nösen nehéz időben még inkább helytál-
lóak. Az idei tanévben sokszor, sokfelől 
elhangzott már, hogy ez az év más. Ta-
nulóink életében sok változás történt, de 
lelkesedésük, versenyszellemük töret-
len. A Bendegúz tudásbajnokságra idén 
is sokan jelentkeztek, melynek megyei 
fordulóját iskolánkból 33 tanuló teljesí-
tette. 
Megyei 1. helyezésükkel országos dön-
tőbe jutottak: Gályász Emma 1.a - mate-
matika, környezetismeret, Vágó Péter 1.a 
- matematika, felkészítő: Tibáné Mészáros 
Éva, Kerékgyártó Áron 2.a - matematika, 
felkészítő: Csernikné Nagy Mária Krisz-
tina, Vida Liliána 2.a - angol, felkészítő: 
Soltészné Szörfi Anikó, Remenyik Eszter 
3.b - környezetismeret, magyar nyelv, fel-
készítő: Csermely-Kiss Emőke, Varga Dó-
ra 4.b - matematika, felkészítő: Kaszásné 
Farkas Viola, Kiss Hunor 8.a - magyar iro-

dalom, felkészítő: Gyarmati Anikó. 
Megyei helyezettek: Csehi Panna 5.a - 
magyar irodalom 2. helyezés, Kádár An-
na 5.a - magyar irodalom 4., Kiss Dori-
na Laura 5.a - magyar nyelv 6., felkészí-
tő: Gyarmati Anikó, Kiss Hunor 8.a - an-
gol 7., felkészítő: Magyarné Simon Ani-
ta, Tömösközy Hanga Zsófia 7.a - bioló-
gia 8., felkészítő: Szilvásiné Bodnár Tí-
mea, Kiss Dorián Bence 1.a - matematika 
9., Lénárt Vidor 1.a - matematika 9., Ta-
tár Gréta 1.a - matematika 9., felkészítő: 
Tibáné Mészáros Éva, Kiss Ádám Zsolt 
2.a - matematika 9., felkészítő: Csernik-
né Nagy Mária Krisztina, Csehi Panna 5.a 
- magyar nyelv 10., felkészítő: Gyarmati 
Anikó, Tömösközy Dalma Lili 5.a - ma-
tematika 10., felkészítő: Vargáné Takács 
Judit, Tömösközy Dalma Lili 5.a - ter-
mészetismeret 10., felkészítő: Szilvásiné 
Bodnár Tímea.
A MatekÁSZ verseny megyei fordulójá-
ban Hegyi Kinga 4. a osztályos tanuló 1. 

helyezésével kivívta helyét az országos 
döntőbe. Felkészítője: Gál Csabáné. 
További megyei helyezettek: Szabó Alex 
2.a - 10. hely, felkészítő: Csernikné Nagy 
Mária Krisztina, Just Péter Levente 2.b - 
12. hely, felkészítő: Kiss Eszter. 
A NyelvÉsz verseny megyei döntőjében is 
sikerrel teljesítettek a diákok: Csehi Pan-
na 5.a - 4. hely, Kiss Hunor 8.a - 5., fel-
készítő: Gyarmati Anikó, Hegyi Kinga 
4.a - 10., felkészítő: Gál Csabáné, Re-
menyik Eszter 3.b - 14., felkészítő: Cser-
mely-Kiss Emőke, Kiss Dorina Laura 5.a 
-16., Kádár Anna 5.a - 17., felkészítő: 
Gyarmati Anikó. 
Ezek az eredmények is bizonyítják Han-
sen szavait: „Hinnünk kell, hogy tehetsé-
gesek vagyunk valamiben, és ezt a vala-
mit mindenáron el is kell érnünk!”

Tibáné Mészáros Éva 
tanító, versenyszervező

Áprilisban rendezték a XXIX. Kaán Károly Országos Termé-
szet- és Környezetismereti verseny megyei fordulóját, ahol a 
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tanulói a 
következő eredményeket érték el: VI. Suhajda Péter 6.a, VIII. 
Czap Roland 6.b, IX. Bodonovics Dóra 6.b, X. helyezet Koncz 
Lia 6.b osztályos tanuló.
Ezzel egy időben rendezték a XXIX. Teleki Pál Kárpát-me-
dencei Földrajz-Földtan verseny megyei fordulóját is, ahol a 7. 
osztályosok között: I. Giák Tekla 7.a  és bejutott az országos 
döntőbe. II. Mérkőy Luca 7.a, VIII. Magera Laura 7.a.
A 8. osztályosok között: II. Koleszár Bonifác 8.a, VI. Galam-
bos István 8.b, VII. Tállai Zétény 8.a osztályos tanuló. Felké-
szítő pedagógus: Orbán Mónika.
A Datatrans Internet Kft. országos pályázatot hirdetett Ta-
vaszváró rajzpályázat címmel. A közel 1000 alkotás közül is-

kolánkból Tripsánszki Fanni 2. a osztályos tanuló az összesí-
tett IX. helyezést érte el. Felkészítő pedagógus: Torma-Kazai 
Györgyi.
A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia nyelvészverse-
nyen, a 7.a osztályból Mérkőy Luca és Giák Tekla megyei II. 
helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Szabó Éva
A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia matekÁsz mate-
matikaversenyen, megyei első helyezést ért el és az országos 
döntőbe jutott Dobos Dániel 6.b osztályos tanuló. Felkészítő 
pedagógus: Dr. Fedákné Simon Mária.
Gratulálunk a kiváló eredményekhez diákjainknak és a felké-
szítő pedagógusoknak! 

Gál Benjáminné 
intézményvezető

Sikeres gyerekek a Szent Istvánban
Kedves Könyvtárosaink!
Most, hogy lecseng a mindannyiunkat sújtó járványnak egy 
nehéz időszaka, úgy érzem, hogy illő megköszönni figyel-
mes és gondos munkájukat, amellyel megkönnyítették olva-
sóiknak a karantén korlátainak elviselését. A bevezetett, tele-
fon útján történő könyvigénylések során kedvet kaptunk nem 
csak az új, hanem a régi szép könyvek újraolvasásához is. 
Külön nagybetűs köszönet illeti a könyveket otthonunkba ki-
hozó munkatársakat, akik ezzel megkönnyítették az olvasni 
vágyó idős, és sajnos egyre nehezebben mozgó nyugdíjastár-
saink életét.
Ugyanakkor természetesen továbbra is hiányoznak azok 
a megszokott rendezvények, amelyek során előadóestek, 
író-olvasó találkozók, könyvbemutatók tették színesebbé hét-
köznapjainkat.
Bízva régi életünk visszatérésében, ismételten köszönetet 
mondok a városi könyvtár minden munkatársának.

dr. Fehér Csabáné
nyugdíjas

2021. május 20. Kultúra/Oktatás � 7.



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

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

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

Mecénás ösztöndíj

Polgármesteri döntéshozatal

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

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

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a jár-
vány miatt kihirdetett veszélyhelyzet-
ben a képviselő-testület és a mellet-
te működő bizottságok feladatkörét a 
polgármester látja el a szükségesség és 
arányosság követelményének figyelem-
be vételével. 

A fentiek alapján a veszélyhelyzet kihir-
detéséről és a veszélyhelyzeti intézkedé-
sek hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 
29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzetre, valamint a koronaví-
rus-világjárvány elleni védekezésről szó-
ló 2021. évi I. törvény 2021. május 18-
án elfogadott módosítására figyelemmel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcso-
lódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdése alapján Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét gyakorolva a 2021. 
május 27-ére tervezett képviselő-testü-
leti ülés alábbi napirendi pontjaiban hoz 
döntést a polgármester, összhangban a 
Magyarország helyi önkormányzatai-
ról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
9. §-ában meghatározott jóhiszeműség 
és társadalmi rendeltetetésnek megfelelő 
joggyakorlás elvével, illetve a szükséges-
ség és arányosság követelményével.
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 

2. Javaslat bölcsődei ellátás iránti kére-
lem elutasítása miatt benyújtott panasz 
elbírálására
3. Beszámoló az önkormányzat 2020. évi 
zárszámadásáról
4. Javaslat az önkormányzat 2020. évi 
maradványának jóváhagyására és egyéb 
pénzügyi tárgyú döntésekre
5.  Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvodában indítható óvodai csopor-
tok számának meghatározására
6. Javaslat Tiszaújváros Helyi Esély-
egyenlőségi Programjának felülvizsgála-
tával kapcsolatos döntés meghozatalára
7. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok javadalmazási sza-
bályzatainak jóváhagyására
8. Javaslat a Tisza Média Kft.-vel kapcso-
latos személyi döntésre
9. Beszámoló az önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról
10. Beszámoló a helyi közforgalmú autó-
busz-közlekedés 2020. évi közszolgálta-
tási feladatainak ellátásáról
11. Beszámoló a közrend, közbiztonság 
helyzetéről, valamint tájékoztató a Vízi-
rendészeti Rendőrőrs Tokaj 2020. évben 
végzett tevékenységéről
12. Tájékoztató az éjszakai járőrszolgálat 
ellátásáról
13. Tájékoztató a kamerás térfelügyele-
ti rendszer működésének tapasztalatairól
14. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás 

Közalapítvány 2020. évi munkájáról
15. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. 
tevékenységéről, a 2020. évi mérleg és 
eredménykimutatás jóváhagyása
16. Beszámoló a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. tevékenységéről, a 
2020. évi mérleg és eredménykimutatás 
jóváhagyása
17. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevé-
kenységéről, a 2020. évi mérleg és ered-
ménykimutatás jóváhagyása
18. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft. tevékenységéről, a 
2020. évi mérleg és eredménykimutatás 
jóváhagyása
19. Beszámoló az Épületfenntartási Alap 
elmúlt időszaki felhasználásáról
20. Összefoglaló éves ellenőrzési jelen-
tés Tiszaújváros Város Önkormányzatá-
nál 2020. évben végzett belső ellenőrzé-
sek tapasztalatairól
21. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy 
a döntést megalapozó előterjesztések az 
Önkormányzati Tájékoztató Rendszerben 
az „Anyagok” fül alatt megtekinthetőek, 
valamint a polgármester által hozott dön-
tések 2021. május 27-ét követően az Ön-
kormányzati Tájékoztató Rendszerben, 
illetve a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal „Koronavírus” oldalon is megtalál-
hatóak. 

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót

KARBANTARTÓ
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, ha-
tározatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő 

kikötésével. 
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- villanyszerelő/műszerész vagy lakatos szakképzettség, 
- büntetlen előélet, 
- egészségügyi alkalmasság
- „B” kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent: 
- egyéb karbantartással kapcsolatos szakmai ismeretség
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- Szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő: 2021. május 28.
- Az elbírálás határideje: 2021. június 3.
- Az állás betölthető: 2021. június 4.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 
5/50174-3/2021 valamint a munkakör megnevezését: „KAR-
BANTARTÓ”

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ 

munkakör betöltésére 
3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló mun-
kaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása 
alapján részvétel a Társaság tulajdonában lévő hőközpontok, 
hőfogadó-állomások, primer és szekunder vezetékhálózatok 
felújítási és karbantartási munkálataiban, továbbá a társashá-
zakat érintő, távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. 
légtelenítések elvégzése) ellátásában.
Pályázati feltételek:
• központifűtés- és csőhálózat szerelői végzettség (szakmun-
kás végzettség)
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:  
• tiszaújvárosi lakhely
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell: 
• szakmai, fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás ese-
tén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munka-
szerződés megkötésének időpontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „központifűtés és csőhálózat szerelő” 
feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 26.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2021. június 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Németh Ádám távhő üzemvezető 70/333-7773

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót
TAKARÍTÓ

munkakör betöltésére

részmunkaidős (napi 4 óra) egészségügyi szolgálati jogvi-
szonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hó-
nap próbaidő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
• 8 általános
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
• önéletrajz
• végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6) 
bekezdéseiben foglaltaknak megfelel
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
ráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
• Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
• Beérkezési határidő 2021. június 4.
• Elbírálás határideje: 2021. június 9.
• Az állás betölthető: 2021. június 10.
• A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 5/50176-2/2021., valamint a munkakör megnevezését: 
„TAKARÍTÓ”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap  17 órától 

másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, 

valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104

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. 

8. � Közlemények 2021. május 20.



Tisztelt Ügyfeleink!
Befizetéseiket egyedi utalással, postai vagy banki befizetéssel 
teljesíthetik. Átutalás esetén kérjük a közlemény rovatban fel-
tüntetni a befizető fizetőkódját, nevét, címét.
Ügyfélszolgálatunkon munkatársaink telefonos és elektroni-
kus úton állnak rendelkezésükre.
Telefonszám: 06-49-544-323
e-mail: ugyfelszolgalat@tszolg.hu; tiszaszolg@tszolg.hu
A bejelentésekhez szükséges dokumentumokat az alábbiakban 
ismertetjük: 
A szükséges dokumentumok a http://www.tszolg.hu/index.
php/dokumentumtar weboldalról az ügyfélnyomtatványok 
mappából tölthetők le. 
A Díjfizető (Fogyasztó) személyében bekövetkezett változást 
8 napon belül mind a régi, mind az új Díjfizető kötelesek be-
jelenteni a TiszaSzolg 2004 Kft. és a társasházak között fenn-
álló Általános Közszolgáltatási Szerződés 5. pontja szerint „A 
Díjfizető személyének változását a régi és az új Díjfizető a vál-
tozástól számított 8 napon belül köteles a Távhőszolgáltató-
nak írásban bejelenteni és ezzel egyidejűleg erről a Felhaszná-
ló képviselőjét értesíteni. A Díjfizetők személyében bekövet-
kező változások nem érintik a Felhasználó és a Távhőszolgál-
tató között létrejött szerződés érvényességét. A Díjfizető a vál-
tozás időpontjától jogosult a szerződésben foglaltak szerint a 
szolgáltatás igénybevételére és ugyanezen időponttól köteles a 
távhőszolgáltatás díjainak megfizetésére.”
A bejelentéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:
Adásvételi vagy ajándékozási szerződés esetén: 
• mindkét fél igazolja aláírásával a Nyilatkozat - tulajdonosvál-
tozás nyomtatványon a változás tényét
• Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat mindkét fél részéről
• adásvételi, ajándékozási szerződés (vagy egyéb tulajdonos-
változást eredményező szerződés), vagy 1 hónapnál nem ré-

gebbi tulajdoni lap másolat (nem szükséges hiteles), melyen 
már be van jegyezve az új tulajdonos
• melegvíz-mérőóra állás
Halálozás esetén:
• Változásbejelentő nyomtatvány
• Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
• ha még nincs hagyatékátadó végzés, akkor halotti anyaköny-
vi kivonat bemutatása szükséges,
• ha van jogerős hagyatékátadó végzés, akkor annak bemuta-
tása
• ha az ingatlan közös tulajdonban volt, akkor ezt igazoló 1 hó-
napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (nem szükséges hi-
teles)
• melegvíz-mérőóra állás
• ha a Hagyatékátadó végzésben több örökös van megnevezve, 
akkor elég annak jelezni a változást, akinek a nevére a továb-
biakban a számlát kérik kiállítani
Névváltozás esetén:
• Változásbejelentő nyomtatvány
• Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat
• Személyigazolvány és lakcímkártya másolatát juttassa el pos-
tai vagy elektronikus úton
A szolgáltatás minden esetben a bejelentést követő hónap első 
napjával kerül az új Díjfizető (Fogyasztó) nevére Társaságunk 
Távhőszolgáltatási Üzletszabályzatának 18.6. pontja alapján 
„A távhőszolgáltató a közszolgáltatási díjról szóló számlát a 
tárgyhó első napján a nyilvántartásban Felhasználóként/Díjfi-
zetőként, ennek hiányában a felhasználási hely tulajdonosa-
ként szereplő természetes vagy jogi személy nevére állítja ki.”
Kérjük a fenti dokumentumokat aláírva postai vagy elektroni-
kus úton eljuttatni Társaságunkhoz. 
Köszönjük szíves megértésüket!

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tájékoztatás online ügyintézéshez

TiszaSzolg ügyfélszolgálat
Tisztelt Fogyasztóink!
A TiszaSzolg 2004 Kft. ügyfélszolgálatán újból lehetőségük van a személyes ügyintézés igénybevételére. 

Ügyfélszolgálat és Pénztár nyitvatartása
Hétfő: 7:00 – 14:45

Kedd: szünnap
Szerda: 7:00 – 19:00
Csütörtök: szünnap
Péntek: 7:00 – 12:00
Jogi ügyfélfogadás

Szerda: 9:00 – 15:00
Péntek: 9:00 – 12:00

Az ügyféltérben egyszerre egy fogyasztó tartózkodhat ügyintézés vagy pénztári befizetés miatt, ez alól kivétel a tulajdonosvál-
tozás bejelentése, ebben az esetben 2 fő (vevő és eladó).
A szájmaszk és a kézfertőtlenítő használata kötelező!
Kérjük, hogy melegvíz-mérőóra állását a továbbiakban is telefonon vagy e-mail-en jelentse be részünkre, valamint továbbra is 
működik az online ügyintézés is, ezzel kapcsolatosan részletes tájékoztatót találnak a www.tszolg.hu weboldalon.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tisztelt Fogyasztóink!
2021 áprilisában a Covid-19 járvány miatt elmaradt a meleg-
víz-mérőórák olvasása.

NAGYON FONTOS!
Kérünk mindenkit, hogy az alábbi elérhetőségeken minden-
képpen jelentse be a melegvíz-mérőóra állását, mivel ennek 
hiányában a számlázórendszer a legutóbbi leolvasás adataiból 
számolja ki a lakás átalányfogyasztását, és ez alapján állítja ki 
a számlát.
Röviden ez azt jelenti, hogy leolvasás hiányában továbbra is 
a tavalyi fogyasztás alapján történik az átalánydíj kiszámítá-
sa, és ha idén többet fogyasztottak, például elhagyási korláto-
zások vagy egyéb ok miatt, az a többletfogyasztás később egy 

nagyobb összegű számlán fog megjelenni, ami nem várt, na-
gyobb összegű egyszeri kiadást okozhat.
Ezért kérjük Önöket, hogy mindenképpen jelentsék be az óra-
állást:
• Hangrögzítővel ellátott telefonon (ügyfélfogadási időben): 
06-49-544-323
• E-mailen: ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Fogyasztóinkat, hogy bejelentéskor törekedjenek a 
pontos adatok - a vízóra gyári számának és állásának együttes 
- megadására, elkerülendő a téves tartalommal történő szám-
lakiállítást.
Megértésüket és közreműködésüket köszönjük!

TiszaSzolg 2004 Kft.

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót 

LABORATÓRIUMI ANALITIKUS
munkakör betöltésére

Teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határo-
zott időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz 
- érvényes működési nyilvántartás
- kamarai tagság
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-
(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. június 7.
- Elbírálás határideje: 2021. június 11.
- Az állás betölthető: 2021. június 14.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító 
számát: 5/50185/2021., valamint a munkakör megnevezését: 
„laboratóriumi analitikus”

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

Online időpontfoglalás 
oltásra

2021. május 20-május 26. közötti időszakban Pfizer oltás ér-
hető el a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet védőnői folyo-
sóján kialakított oltóponton az előzetesen a https://vakcinain-
fo.gov.hu oldalon regisztráltak számára. 2021.05.19. nap dél-
utánjától nyílt meg az online oltási időpontfoglaló május 20-
21. és május 25-26. napokra. 
Az online időpontfoglaló elérhetősége: https://www.eeszt.
gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfoglalas (ez az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér lakossági portálja). 
Az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják hasz-
nálni, közülük is csak azok, akiknek a regisztrációja már ér-
vényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat 
már ellenőrizték. Azt, hogy az Ön regisztrációja milyen stá-
tuszban van, a következő oldalon ellenőrizheti: https://vakci-
nareg.neak.gov.hu/regisztracio/ 
Az időpontfoglaló kezelése nagyon könnyű, a TAJ-szám és szü-
letési dátum megadásával tudnak belépni a regisztráltak. Majd ki-
választhatják, hogy melyik napon, hány órakor és melyik telepü-
lésen és ott melyik oltóponton szeretnék megkapni az oltást. Fon-
tos tudni, hogy mindenki csak egy foglalást tud végezni és a vég-
legesített foglalása már nem módosítható elektronikusan. Ameny-
nyiben mégis módosítani szeretne a foglalt időponton, vagy bár-
milyen kérdése van, a következő számon tud segítséget kérni: 06-
70-477-3205. A foglalásnál érdemes arra is gondolni, hogy az egy 
hónap múlva esedékes második oltást is ugyanazon az oltóponton 
fogja megkapni, ahol az elsőt. A regisztrált az időpontfoglalásról 
visszaigazoló emailt, sőt az oltás előtti napon emlékeztető emailt 
is kap. A foglalás visszaigazolása ki is nyomtatható. 
Kérjük, hogy aki a megadott négy nap valamelyikén szeretne 
oltást kapni, az mielőbb foglalja le az időpontot! 
Kérjük, hogy a lefoglalt időpontban pontosan jelenjen meg! 
Az oltásra vigye a személyi igazolványát, a TAJ-kártyát, a ki-
töltött és kinyomtatott hozzájáruló nyilatkozatot, és lehetőleg 
a kinyomtatott foglalás visszaigazolást.  

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres 
munkavállalót 

LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, hatá-
rozatlan időre történő foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő ki-
kötésével. 

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- általános laboratóriumi asszisztens
- felsőfokú laboratóriumi asszisztens

Előnyt jelent: 
-  MESZK tagság
- gyakorlattal rendelkező  

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz 
- érvényes működési nyilvántartás

- kamarai tagság
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6) 
bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
ráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint
- Beérkezési határidő 2021. június 7.
- Elbírálás határideje: 2021. június 11.
- Az állás betölthető: 2021. június 14.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító szá-
mát: 5/50184/2021. , valamint a munkakör megnevezését: „la-
boratóriumi asszisztens”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
 pályázatot hirdet 1 fő

 karbantartó-villanyszerelő 
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• villanyszerelő vagy műszerész képesítés (szakmunkás vagy 
szakközépiskolai végzettség),
• „B” kategóriás jogosítvány,
• számítógép felhasználói szintű ismeretek,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság.
Előnyt jelent:
• informatikai képzettség,
• híradástechnikai ismeretek és szórakoztató elektronikai ké-
szülékek üzemeltetésében való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatokat.
Pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 25.
Pályázatok benyújtásának módja:
„Karbantartó-villanyszerelő” munkakör feltüntetésével:
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címre.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám 
alatti címre.
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Elmaradt melegvíz-mérőóra olvasás!

2021. május 20. Közlemények 9.



Az Inno-Comp Kft. cég keres

munkatársat.

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. Termelés gyártósorainak működtetése a termelési prog-
ramban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítá-
si, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezetőállásos, vezetőüléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép-kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk: 
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el 
magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 (70) 935-8875

Jelentkezési határidő: 2021. május 26.

Pünkösdi hulladékszállítás
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje 
pünkösdhétfőn, azaz 2021. május 24-én nem változik. 
A hulladékot változatlanul a korábbi megszokott rend 
szerint szállítjuk el. 

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a 
szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek 
kihelyezni.

A hulladékudvarok és az ügyfélszolgálati irodák 
2021. május 24-én zárva tartanak. 

További információ:
BMH Nonprofit Kft.

www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111

ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Újrahasznosítási központ
A Zempléni Z. H. K. Nonprofit Kft. a térség hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztéseként 
Újrahasznosítási Központot hozott létre annak érdekében, hogy a még használható és jó állapo-
tú tárgyak ne a hulladéklerakóba, hanem környezettudatos otthonokba kerüljenek.
A már szükségtelenné vált tárgyakat, eszközöket 2021. május 4-étől a jelenleg is üzemelő hul-
ladékudvarban, - Tiszaújvárosban a Perényi úti hulladékudvarban - a hulladékoktól elkülönít-
ve, a szokásos nyitvatartási időben adhatják le a természetes személyek.
A leadható tárgyak köre:
- lakberendezési tárgyak, bútorok,
- sporteszközök pl. kerékpár, labda, roller, stb.
- konyhai eszközök,
- könyvek,
- feleslegessé vált, de még biztonságosan használható (nem elektromos) eszközök. 
A tárgyakat az érdeklődők ősszel a szerencsi központ megnyitása után jelképes összegért vá-
sárolhatják meg.
Az újrahasználati központ működéséről további információk érhetők el a www.zhk.hu/ujra-
hasznalatikozpont címen.

Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft.

 Tájékoztató melegvíz-szolgáltatás szüneteléséről

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy távhővezeték rekonstrukciós munkák miatt vár-
hatóan 2021. május 20-án 20 óráig, az alábbi épületekben a használati melegvíz-szolgáltatás 
szünetel.

Szolgáltatáskieséssel érintett épületek:
Rózsa út 18-30.

Bethlen Gábor út 10-12-14-16.
Juhar köz 1-3-5-7.
Juhar köz 2-4-6-8.

Szolgáltatáskieséssel érintett intézmények:
Éltes Mátyás Iskola,  Rózsa út 14.

Szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.
TiszaSzolg 2004 Kft.

 RENDSZERKEZELŐ 

10. � Hirdetés 2021. május 20.



A Sportcentrum eseményei   

Május 22. (szombat)

Labdarúgás

10.00 FCT - LOKI Focisuli U15 bajnoki mérkőzés  

   Füves pálya

12.00 FCT - LOKI Focisuli  U14 bajnoki mérkőzés  

   Füves pálya

Lehmann Csongor 
kupagyőztes

TRIATLON. Az olaszországi Caorle városában megrende-
zett elit triatlon Európa-kupa Lehmann Csongor sikerét 
hozta. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub 22 éves tehetsége ezzel 
beverekedte magát a lisszaboni mix-váltó olimpiai kvalifiká-
ciós viadalon induló magyar csapatba.  

A sprint távból adódó 750 méteres tengeri úszást az éveken át 
tiszaújvárosi színekben versenyző Dévay Márk nyerte meg, 
Lehmann Csongor az 5-6. helyen ért partot, míg bátyja, Lehmann 
Bence 8. volt ekkor, klubtársa, Sinkó-Uribe Ábel pedig a 10-12. 
pozíciót foglalta el.  A 20 kilométeres kerékpározást Csongor 
egy húsztagú boly tagjaként fejezte be, a kétkörös, összesen 
5 kilométeres futás felénél utolérte, majd megelőzte az addig 
vezető olasz riválisát és elsőként szakította át a célszalagot, 
Dévay Márk 17. lett. Mivel a verseny Márk és Csongor között 
válogató volt a magyar mix-váltóba kerülésért, Lehmann 
Csongor húzhatja magára a válogatott mezt. 
A kisebb betegség után induló Lehmann Bence nagyot kerékpá-
rozott, és biztató versenyzéssel a középmezőnyben végzett, míg 
Sinkó-Uribe Ábel hasznos tapasztalatokat gyűjthetett élete első 
elit kategóriás versenyén. 
- Jó formában éreztem magam már a verseny előtti hetekben is, 
sokszor eljátszottam a gondolattal, hogy igazán közel is lehetek 
az elejéhez - nyilatkozta Csongor. - A hullámos úszópálya és a 
technikás bringapálya nagy figyelmet követelt, de végig jól tud-
tam helyezkedni és éreztem az erőt a lábaimban. A futás utolsó 
köre volt a döntő, ahol egy ritmusváltással az élre tudtam kerül-
ni. Fájdalmas utolsó néhány száz méter következett, de megér-
te, hiszen elsőként szakíthattam át a célszalagot. Nagyon boldog 
vagyok, hogy győzni tudtam az elit mezőnyben, és alig várom 
a következő megméretést jövő hétvégén Lisszabonban. Óriási 
öröm, hogy Portugáliában tagja lehetek a World Triathlon hiva-
talos mix-váltó olimpiai kvalifikációs viadalán induló magyar 
csapatnak, valamint másnap rajthoz állhatok az ugyanott rende-
zendő elit triatlon világkupán is. 
A női elit mezőnyben érdekelt Putnóczki Dorka úszásban irányt 
tévesztett csoportjával, így a második sorban ért partot, a ke-
rékpáros tempó ugyan szokatlan volt még neki, de felkészülés 
szempontjából számára is nagyon hasznos volt a verseny.
Caorle-ban junior Európa-kupa futamot is rendeztek. A TTK 
sportolói közül a szombati elődöntőket követően  Kovács Gyula 
az „A”, míg Lehmann Sára és Vágási Zoltán a „B” döntőben 
folytathatta. Berencsi Lili sajnos nem jutott a legjobbak közé, 
19. lett a futamában. A vasárnapi fináléban Kovács Gyula egy 
értékes ötödik hellyel gazdagodott, míg Vágási Zoltán 15.,  
Lehmann Sára pedig 27. lett 
Eredmények
Elit férfiak (75 induló): 1. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub) 53:20 perc, 2. Michele Sarzilla (olasz) 53:23, 3. 
Tom Richard (francia) 53:28,…47. Lehmann Bence (Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub) 56:04,…69. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújváro-
si Triatlon Klub) 59:58.
Elit nők (73 induló): 1. Lena Meißner (német) 59:14 perc,2. 
Lea Coninx (francia) 59:15, 3. Emma Lombardi (francia) 
59:20,…47. Putnóczki Dorka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 
1:04:17 óra.

Emelt fővel a végén
KÉZILABDA: Befejeződött a B-A-Z-Heves megyei férfi 
bajnokság. A Tiszaújvárosi SC két nap alatt két mérkőzést 
játszott, s mindkétszer vereséget szenvedett, ezzel a tabella 
6. (utolsó) helyén végzett. 

Május 14-én a 17. (elmaradt) fordulót pótolta a TSC hazai pá-
lyán fogadva a végül ezüstérmes Hevesi SE csapatát. Az „ezer 
sebből vérző” TSC jól tartotta magát, olyannyira, hogy a fél-
idő döntetlennel zárult. A második játékrészben is állták a sa-
rat Tallárék, de a hosszabb kispaddal rendelkező hevesiek job-
ban bírták erővel. 

TSC - Hevesi SE 
21-24 (10-10)

A TSC góllövői: Tallár 7, Molnár 5, Kurucz 4, Gyulás 3, 
Lovász 2
Másnap a már bajnok Acélváros vendége volt a TSC, és a mis-
kolciak - akik 15 mezőnyjátékost neveztek - fölényes győzel-
met arattak a mindössze 8 mezőnyjátékossal és 2 kapussal fel-
álló Tiszaújváros ellen.

Acélváros - TSC 
 38-19 (21-9)

A TSC a 6. (utolsó) helyen zárta a bajnokságot, de nincs mi-
ért szégyenkezniük a fiúknak, hiszen az Eger 1, a Gyöngyös 3 
ponttal szerzett csak többet, s ha a végére nem „fogy el” a TSC, 
előkelőbb helyen is végezhettek volna. 

Hétközi vereség, hétvégi szülinapi győzelem
LABDARÚGÁS. Két mérkőzést is ját-
szott az elmúlt héten az NB III Kele-
ti csoportjában a Tiszaújváros. A sár-
ga-kékek előbb szerdán 2-1-re kikap-
tak Tállyán, de vasárnap javítottak, és 
2-0-s győzelmet arattak hazai pályán a 
Hatvan ellen, ezzel köszöntve születés-
napján a vezetőedzőt, Gerliczki Mátét.

A Putnok elleni hazai vereséget követő-
en szerdán Tállyán lépett pályára a Tisza-
újváros. A kiesés elől menekülő hazaiak 
számára létkérdés volt a győzelem, hiszen 
egy esetleges vereség megpecsételte vol-
na sorsukat. Ennek megfelelően a ven-
déglátók szereztek vezetést még az első 
félidő hosszabbításában, a 46. percben. 
Egy balról beívelt labdára Ondó érkezett, 
aki belsővel a hosszú sarokba helyezte a 
labdát, 1-0.
A második játékrészben ott folytatta a 
Tállya, ahol az elsőben abbahagyta. Ve-
szélyes támadásaiknál azonban az új-
városi hálóőr Tóth Cs. résen volt. A 72. 
percben azonban már a kék-sárgák kapu-
sa sem segíthetett. Jobbról végzett el sza-
badrúgást a Tállya, a labda a védők mö-
gött érkező Ohárt találta egyedül, aki 12 
méterről betalált a vendégek hálójába, 
2-0. Ezt követően nem sokkal összejött 
a szépítés. A 78. percben Csernák jobb 
oldali beadását Benke fejelte 6 méterről 
a tállyai kapuba, 2-1. A hátralévő bő 10 
percben újabb gól már nem esett, így a 
házigazdák fontos 3 pontot szereztek, és 
tovább folytatódott a tiszaújvárosiak nye-
retlenségi sorozata.

Tállya -Tiszaújváros 
2-1 (1-0)

Tállya, 100 néző. V.: Sándor.
Tállya KSE: Tarr - Ondó (Jano), Tóth Sz., 
Nyitrai, Minczér, Motkó (Szegedi), Kul-
csár, Ohár, Fenyőfalvi, Serecin (Kele-
men), Bocsi. Edző: Lasztóczi Péter.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. 
- Tóth M., Vincze, Csoszánszki (Ben-
ke), Gelsi, Tóth Á. (Tóth S.), Csernák, 
Lőrincz (Vitelki), Márton, Lakatos, Vá-
mos (Bussy). Edző: Gerliczki Máté.
Lasztóczi Péter: Gratulálok a csapatnak! 
A korábbi mérkőzésünkön voltak nehéz-
ségek a hozzáállást illetően, de ma bátran 
állíthatom, hogy az akaratunkkal megér-
demelten nyertük meg a mérkőzést. Még 
mindig meg kell tanulnunk hamarabb le-
zárni a meccset.
Gerliczki Máté: A mai meccsel és a tava-
szi szezonnal is nagyon nehéz elszámolni. 
Életemben nem vezették ennyiszer a lab-
dát a kapusunkra, mint az utolsó két mér-
kőzésen!
A 35. forduló további eredményei:
Eger - Tiszafüred 2-1
SBTC - Balassagyarmat 2-2
Mezőkövesd II. – Tiszakécske 1-3
BVSC-Zugló - Cegléd 2-0
Kisvárda II. - Sényő 3-2
Putnok - Sajóbábony 4-1
Hatvan - DVSC II. 1-1
Füzesgyarmat - DVTK II. 2-1
Gyöngyös - Jászberény 2-2
Négy nyeretlenül megvívott találkozó 
után az FC Hatvan elleni találkozóra úgy 
készülhetett a Tiszaújváros, hogy ha ve-

reséget szenved, még a kiesés réme is fe-
nyegetheti őket. A vendég hevesi alaku-
lat azonban ennél nagyobb bajban volt, 
hiszen a bennmaradáshoz számukra csak 
a győzelem számított elfogadható ered-
ménynek, hiszen a fordulót megelőzően 
kieső helyen álltak. A házigazdák semmit 
sem bíztak a véletlenre, a mérkőzés ele-
jén megszerezték a vezetést. A 7. perc-
ben Lakatos szabadrúgása a 16-oson be-
lül Mártont találta egyedül, aki a védők 
között kibújva 11 méterről ballal lőtt Cel-
lár kapujába, 1-0. A bekapott gól után a 
vendégek nem tudták rendezni soraikat 
és a 37. percben megduplázta előnyét a 
hazai együttes. Egy vendég kirúgás után 
Tóth M. szerzett labdát saját térfelén, re-
mekül ugratta ki Tóth Ádámot, aki a ka-
pu előterében tanyázó Benkéhez pasz-
szolt. Utóbbi ügyesen tartotta meg a lab-
dát, majd lövés helyett Vámoshoz továb-
bított, aki 14 méterről jobbal a vetődő ka-
pus mellett a hálóba lőtt, 2-0.
A második 45 percben a Hatvan mindent 
megtett, hogy gólt, gólokat szerezzen. 
Az 50. percben Mundi lőtt mellé, majd 3 
perccel később Bárkányi kísérlete is el-
kerülte a hazai kaput. A 60. percben Gál 
fejesét védte Tóth Cs. Később a Tiszaúj-
városnak is volt még két helyzete, a 68. 
percben Benke hosszú labdájával Cser-
nák lépett ki és lőtt, de a vendégek kapu-
sa jól zárta a szöget és védett. A 79. perc-
ben Lakatos szabadrúgása szállt kapu fö-
lé. Összességében ezen a mérkőzésen a 
jobban játszó Tiszaújváros megérdemelt 
győzelmet aratott, így kedveskedve a csa-
pat vezetőedzőjének, Gerliczki Máténak, 
aki azon a vasárnapon ünnepelte születés-
napját. A 2-0-s siker után a sárga-kékek 
48 ponttal a 11. helyen állnak és legköze-
lebb május 23-án 18 órától Füzesgyama-
ton lépnek pályára. 

Tiszaújváros - Hatvan 
2-0 (2-0)

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Leél-Őssy.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. 
- Tóth M., Vincze, Vámos (Bussy), Gel-
si, Tóth Á. (Kundrák), Csernák (Tóth S.), 
Benke (Csoszánszki), Lőrincz, Márton, 
Lakatos (Vitelki). Edző: Gerliczki Máté.
FC Hatvan: Cellár - Juhász, Bárkányi, 
Czibolya (Fellner), Mundi (Simon), Sza-
bó R., Gál, Purzsa (Sárközi), Katona (Vi-
rág), Markos, Labát (Karácsony). Edző: 
Gabala Krisztián.

Gerliczki Máté: Nem szoktam egy győze-
lem után sem elégedetlen lenni. Egy pár-
szor volt születésnapom mérkőzéseken, 
mindet megnyertük, így előzetesen is jog-
gal lehetett bizakodni. Sok munkánk volt 
a Tállya elleni mérkőzést követően. A srá-
cokon lehetett látni, hogy mennyire sze-
retnék ezt a sikert. Most már matemati-
kailag is biztos a bennmaradásunk. Rúg-
tunk két gólt és volt még néhány helyze-
tünk is, köszönöm szépen ezt a születés-
napi ajándékot! 
Gabala Krisztián: Teljesen megérdemel-
ten tartotta itthon a 3 pontot a hazai csapat. 
Sajnos mentálisan a döntő pillanatokban 
csődöt mondtunk, ez ma is így volt. Büsz-
ke vagyok a csapatra, mert nagyon sokat 
dolgoztak a fiúk, nem akarok kifogást ke-
resni, emelt fővel tekinthetünk a jövőbe. 

A 36. forduló további eredményei:
DVSC II. - Füzesgyarmat 2-3

Cegléd - Sényő 3-1
Balassagyarmat - Mezőkövesd II. 2-2

Tiszafüred - SBTC 2-1
DVTK II. - Gyöngyös 3-3
Sajóbábony - Tállya 0-1
Kisvárda II. - Putnok 1-0

Tiszakécske - BVSC-Zugló 1-0
Jászberény - Eger  2-1

Következik a 37. forduló
2021. május 23., vasárnap

16:30 DVSC II. - Gyöngyös
17:00 Tállya - Kisvárda 

18:00 Eger - SBTC 
Mezőkövesd - Tiszafüred
Zugló - Balassagyarmat

Sényő - Tiszakécske
Putnok - Cegléd

Hatvan - Sajóbábony
Füzesgyarmat - Tiszaújváros

Jászberény - DVTK II. 

Utánpótlás eredmények

U19
Tiszaújváros - Kazincbarcika

 7-1 (2-0)
U17

Tiszaújváros - Kazincbarcika 
1-5 (0-3)

U15
Debreceni HSE - Tiszaújváros

 0-0 
U14

Debreceni HSE - Tiszaújváros 
1-4 (0-1)

2021. május 20. Sport � 11.

A 7. percben a labda a hálóban, Márton keze a magasban. Fájdalmas volt az utolsó 100 méter, de megérte. 



Rakusz 60
Egy titokban szerveződő fészbukcsoport na-
pokig azon dolgozott, hogy a kajakos legen-
dát, az olimpiai ezüstérmes Rakusz Évát 
hatvanadik születésnapján meglepje. Nem is 
akárhogy! Amíg Éva mit sem sejtve a vízen 
evezett legfiatalabb tanítványaival, addig a 
szárazon egykori és mai edzők, tanítványok, 
sport- és versenytársak gyülekeztek ajándé-
kokkal, tortával, hogy közösen köszönthes-
sék a születésnapost. 

Izgalommal telve várták Rakusz Évát az egyesü-
let egykori és mai tagjai, de sok szülő is csatla-
kozott az ünneplőkhöz. Senki sem érkezett üres 
kézzel, virággal, lufikkal, tortával, személyes 
apróságokkal, saját készítésű emlékkönyvvel 
lepték meg, amibe Éva pályafutásának legszebb 
pillanatait gyűjtötték össze. Mindenkinek van 
valamilyen kötődése a legendához, Rakusz Évá-
hoz. Ők emlékeznek most összeállításunkban.
Kiss László, Éva első edzője: Egy kedves em-
léket idéznék Éváról, ami már akkor is a kitar-
tásáról, az akarásáról árulkodott. Akkoriban én 
a TVK-nál dolgoztam, fél négykor ért véget a 
munkaidőm, rögtön jöttem ki és mentem edzés-
re a gyerekekhez. Hétvégén mindig mentünk tú-
rázni és akkor azt mondtam, hogy nyolckor in-
dulunk, én itt leszek 7-től, lehet jönni bepakol-
ni a motorcsónakba, lehet menni a hajóval, de 

azt mondtam, hogy 8:01 perckor már nem. Mit 
tesz Isten? Évike 8:02-kor jött, én már csuktam 
be a csónakházat. Laci bácsi, Laci bácsi! Kiabál-
ta.  Én meg mutattam, az órát, hogy bizony elké-
sett, ő visszakérdezett, hogy akkor most mit csi-
náljunk? Elmondtam neki, hogy Tiszadobra me-
gyünk, útbaigazítottam, hogy biciklivel hol tud 
utánunk jönni: - Átmész a hídon, a gáton eljössz 
Tiszadobnál, ott lesz majd a hajód, megcsinálod 
az edzést, utána visszamehetsz! Éva kicsit hüm-
mögött, aztán elváltunk. Én mentem a csónak-
kal, mire fölértünk, kipakoltunk, főztünk, egy-
szer csak látom, hogy csörög a bokor, jön az Éva 
a biciklivel. Nem jött végig a gáton, hanem ne-
kiindult az erdőn, mindenen keresztül, de meg-
érkezett. Mondom neki: Éva, ott a hajód, ennyi 
a feladat, amit meg kell csinálni. Ő rögtön be-
ült és csinálta, de amikor vége lett, megint bi-
ciklire ült! Na, attól kezdve soha nem késett egy 
percet sem. Úgy gondolom, hogy a kötődése a 
sporthoz már akkor olyan volt, hogy ő bizony 
olyat nem hagyhat ki, hogy a többiek ott vannak, 
ő meg nem, és azt is tiszteletben tartotta, ha én 
azt mondom, hogy ennyi, akkor az annyi.
Farkas Zoltán, az egykori mesteredző: Az 
első legendás csoportban már benne volt Éva, 
amit Kiss Lászlótól átvettem. Sokan voltak: 
Bacsa, Lakatos, Gera, legendás társaság, és a 
sok tehetség közül is kitűnt Rakusz Éva. Egyet-
len dolgot hiányoltam belőle, hogy lehetne 

gyorsabb a rajtja, de ezt állandóan fejlesztettem 
benne. Rengeteg közös emlékünk, sportélmé-
nyünk volt, kiváló sportoló, edző Éva. 
Bardóczi Krisztián, Éva edzőtársa: Én 1988-
ban kezdtem kajakozni, akkor, amikor Éva haza-
jött az olimpiáról. Az egyik első versenyem Mis-
kolcon volt, ahol egyszer csak valaki mondta, 
hogy megérkezett Rakusz Éva. 10-11 éves gye-
rekként rohantunk oda, hogy megjött a nagy sztár, 
a legenda, akiről mindenki beszélt. Már akkor is 
egy nagyon közvetlen ember volt Éva. Annyira 
közvetlen, hogy nem is tudtuk kicsi gyerekként 
felfogni, hogy egy ilyen nagy sztár és még beszél-
get is velünk. Emlékszem, hogy megfoghattam 
azt a lapátját, amivel az olimpián evezett, és akkor 
utána a fellegek között jártam. Aztán úgy hozta a 
sors, hogy Tiszaújvárosban folytattam a kajakos 
pályafutásomat. Fiatal felnőttként megismertük 
egymást, később sárkányhajó versenyen egy ha-
jóban is eveztünk, most pedig kollégák vagyunk, 
együtt visszük ezt a kicsi csoportot itt a városban. 
Ő egy legenda, egy maximum, versenyzőként, 
edzőként, kollégaként, emberként egy csupaszív, 
akivel minden szinten jó együtt dolgozni.
Szonda Kornélia, Éva sporttársa: Éva még 
bőven versenyzett, amikor én elkezdtem kaja-
kozni, úgyhogy ő példaként állt előttem. Én így 
cseperedtem fel, ő akkor érte el azokat a sike-
reket, amik fémjelzik a pályafutását, és  leve-
zetésképpen volt szerencsém vele párost men-
ni, szóval Évi nagyban hozzájárult az én pálya-
futásom alakulásához is, mert tanított engem.
Jancsár László, Éva edzője: Az életem része 
Éva, a legjobb kolléga, akivel valaha is dolgoz-

tam. Mindenben, amit együtt csináltunk, min-
denben segített és igazi jó ember. 10 évesen 
kezdte, most 60, bő 40 éve ismerem, voltam 
edzőpartnere, kollégája, voltunk egymás elnö-
kei, szép dolgokat csináltunk együtt, a kajakért 
dolgoztunk, amiért élünk-halunk mind a ketten. 
Gáspár Etele, a TKKSE sportolója: Nekem 
nem volt az edzőm, de amúgy nagyon sokat se-
gített nekem a sportban és a magmagánéletben 
is. Ő egy örök 20 éves, energikus, mindig na-
gyon fiatalos és mindig nagyon jó fej.
Hatvani Réka, a TKKSE sportolója: Koráb-
ban edzőm volt, engedékeny is volt, de szigorú 
is tud lenni, de alapvetően egy nagyon jó edző. 
20-30 évesnél nem gondolnám többnek, na-
gyon szeretjük őt. 
Rakusz Éva: Semmit sem sejtettem, iga-
zi meglepetés volt ez a buli. Nem gondoltam, 
hogy ennek a napnak ez lesz a vége. Hango-
san szólt a szülinapi zene, mindenki nekem 
énekelt, tapsolt, velem örültek, tényleg várat-
lanul ért. Rengeteg ajándékot kaptam és még 
egy koronát is a fejemre. 50 évre visszagondol-
va kicsit homályosak a képek, de az első ka-
jakos emlékeim egyike nagyon bennem van, 
hogy az iskolából hoztak ki minket busszal, ak-
kor ismertették meg velem a kajak-kenut. Ren-
geteg minden történt velem az alatt az idő alatt, 
sok szépet megélhettem, sikereket. Valójában a 
társaság, a természet szeretete, a kajakozás sze-
retete, szóval minden itt tartott és örülök, hogy 
ma is itt lehetek. Hogy kik ők nekem? Az éle-
teim! Nagyon köszönöm nekik ezt a kellemes 
meglepetést.                                              berta
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Edzők együtt.

A tanítványok között. 
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