
Ezüstmise

/7. oldal

Otthonra talált
a hajó

/11. oldal 

Béke Kornél 
olimpikon! 

A Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség elnöksége jóváhagyta a Hütt-
ner Csaba szövetségi kapitány 
által kijelölt olimpiai csapatot. 
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület egykori 
versenyzője, Béke Kornél KSI-s 
klubtársával, Varga Ádámmal 
K2 1000 méteren indulhat a to-
kiói olimpián! 
„Hatalmas gratuláció Kornélnak 
és Ádámnak, sok sikert kívánunk 
az olimpiára! Kiváló visszajelzés 
ez nekünk, hogy kitartó munkával 
egy kisvárosi egyesületből indulva 
is valóra válhatnak az álmok.” - 
olvasható a hírrel kapcsolatban a 
TKKSE Facebook-oldalán.

Zárva lesz 
a rendelőintézet

 
Tájékoztatjuk Kedves Betegeinket, hogy az egészségügyi 
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvény 15/b.§-a alapján 2021. július 1. (csütörtök) 
Semmelweis-nap, a magyar egészségügy ünnepnapja, amely 
az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap.
Ezen a napon a rendelőintézet zárva tart, a sürgősségi ellátás 
az ügyeleti rend szerint működik.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

Huszár Andorra 
emlékeztek

Idén is együtt emlékeztek a TVK egykori legendás vezérigaz-
gatójára a régi kollégák, barátok, a család, a város és a cég 
vezetése. Huszár Andor tiszteletére 1996-ban állítottak táblát 
a MOL Petrolkémia irodaházának falán. Először itt gyűltek 
össze az emlékezők, akik megkoszorúzták a néhai vezérigaz-
gató egykori lakóépületének falán elhelyezett emléktáblát is. 

Szünetel
a hivatali munkavégzés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Köztisztviselői 
napra való tekintettel 2021. július 1-jén (csütörtök) a Polgár-
mesteri Hivatalban a munkavégzés szünetel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Nagyhét helyett hosszú hétvége

A város kerti partija: Gasztrokorzó

Rendhagyó módon, de idén is nemzet-
közi triatlonversenyek helyszíne lesz 
városunk. A Triatlon Nagyhét tavaly el-
maradt, és idén is csak szűk keretek kö-
zött rendezik meg július 16. és 18. kö-
zött. 

A vírus még jelen van életünkben, van-
nak szabályok, melyeket be kell tartani, 
de az emberek már vágynak a közösségi 
élményekre, arra, hogy együtt szórakoz-
zanak, szurkoljanak. És vágynak erre a 
sportolók is. 
- Ez az egy év kihagyás megviselte a ver-
senyzőket, a szervezőket, sportdiploma-
tákat is - mondta Lehmann Tibor, főren-
dező, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnö-
ke -, nagyon motivált most  mindenki. Te-
le vannak a rajtlisták, várólisták vannak, 
ilyen a korábbi években nem volt, annak 
ellenére, hogy Európa-kupát rendezünk, 
nem világkupa futamot. Mind az elit, 
mind a junior mezőnyben öt-öt tiszaúj-
városi versenyzőnek szurkolhatnak majd, 
azt gondolom, hogy mindkét korosztály-
ban vannak éremesélyeseink. 
A szokásos helyszíneken rendezik meg 
a junior és elit Európa-kupa elődöntő-
it szombaton, majd a döntőket vasár-
nap, vasárnap délelőtt pedig az Utánpót-
lás Gálán szurkolhatunk majd. Sok min-
den azonban változik, így a koncerteket a 
Sportcentrumban tartják majd meg, hogy 
ellenőrizni tudják a védettségi igazolvá-
nyokat a beléptetésnél. 
- Sorrendben a Magna Cum Laude, a The 
Biebers és a Hooligans lép majd fel a há-

rom napon - mondta Márkus Balázs, a 
szervezőbizottság társelnöke -, bízunk 
benne, hogy jól érzik majd magukat az 
odalátogatók. A tömegsportban is próbá-
lunk lehetőséget biztosítani, így lesz tu-
rista triatlon és futóverseny is, utóbbi az 
Ifjúsági parkban, ennek 5 kilométeres 
távját július 16-án, pénteken 10 és 19 óra 
között bárki teljesítheti. Az időket mér-
jük, a végén kialakul majd a sorrend. 
Tiszaújvárosi Triatlon Napok - még íz-
lelgetni kell az új nevet, de a koronaví-
rus-járvány miatti helyzetben ez is nagy 
dolog. 
- Az első és legfontosabb az emberélet vé-
delme és a biztonság - fogalmazott dr. Fü-
löp György polgármester -, ezért úgy dön-
töttünk, hogy legyen nemzetközi triatlon 
esemény, de most Európa-kupa futam, il-

letve a rendezvény háromnapos lesz. Pró-
bálunk mindent visszahozni, amit a járvá-
nyügyi szabályok lehetővé tesznek, újra 
lesz lehetőség együtt ünnepelni, sportol-
ni, nem csak a helyieknek, hanem a tu-
ristáknak is. 
A MOL Petrolkémia Zrt. évtizedek óta el-
kötelezett támogatója a triatlonsportnak, 
a városnak. 
- A vállalatnak nagyon fontos az, hogy a 
közösségek jövőjének építésében tevéke-
nyen részt vegyen - fogalmazott Marton 
Zsombor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezér-
igazgatója. - Azt gondolom, hogy a ver-
seny szellemisége, a sportértéke, a ke-
mény munka, az elhivatottság mind olyan 
dolgok, melyek rezonálnak nálunk a vál-
lalatnál is. 
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Olyan volt, mint egy nagy családi rendezvény. Mindenki a legfinomabb étellel készült, a legjobb borát hozta, volt zene és 
tánc, és a gyerekek is imádták. Beszámolónk a 16. oldalon. 

Egy promóciós film is készül a Tiszaújvárosi Triatlon Napokról. 

Kornél már átvette olim-
piai felszerelését. 
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Orosz Mária dajka emlékére
(1979–2021)

„Játsszuk azt, hogy csak úgy elbújtál, dolgod van, csak nekünk nem szóltál.
Keresed azt, amit az éjszaka elpakolt.
Hova tűntél, mondd?”
 
Nézzük ezt a fiatal, élettel teli arcot és nem hisszük el, hogy ezzel a bájos tekintettel már 
soha többé nem találkozhatunk. Egészen fiatalon lettél a Tündérkert óvoda közösségének 
tagja és mindannyian tudtuk, hogy itt a helyed közöttünk. Szeretted a közösséget, és mi is 
szerettünk téged, hiszen mindig számíthattunk Rád. Az óvodában töltött 25 év alatt szere-
tettel vetted körül a rád bízott gyerekeket, gondoztad, ápoltad, ha kellett, vigasztaló ölelés-
sel vetted körül őket. Nyitott személyiségednek köszönhetően mindenkivel kedves és ba-
rátságos voltál, soha senkit meg nem bántottál volna. Lelkiismeretesen láttad el a felada-
taidat, segítetted a kollégáidat, annak ellenére, hogy az élet a Te lábad elé is számtalan nehézséget görgetett, de Te a kitartásod-
nak köszönhetően mindig legyőzted azokat. Ám ez az utolsó megpróbáltatás megtörte az egészségedet, és bár nagyon szeretted 
volna legyőzni a betegséget, hiszen feladatod lett volna még az életben, meggyengült tested erőtlenné vált, a lelked lángja pedig 
egy éjszakai órán ellobbant, és nekünk már csak az emlékek maradtak.  
Nyugodj békében Drága Marikánk! Mindig szeretettel gondolunk Rád!
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda valamennyi munkatársa nevében:

Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Krisztin Sándorné óvodapedagógus emlékére
(1955–2021)

„A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
Oly hírtelen mentél el, így befejezetlen maradt néhány gondolat.
Ám emléked szívünkben örökké megmarad.”
 
Drága Iluskánk! Felfoghatatlanul gyorsan mentél el. Pár napja még a Tündérkert óvodá-
ban jártál, beszélgettél egykori munkatársaiddal, meséltél a dolgos hétköznapjaidról, a 
nyári terveidről és most már csak a közös emlékeinkben találunk rád. Felidézzük kedves, 
nyugodt arcodat, végiggondoljuk 40 éves pályafutásodat. Látjuk azt a végtelen türelmet, 
amellyel mindvégig nevelted a rád bízott gyerekeket. Éveken keresztül képezted magad, 
hogy segíteni tudd a Start csoportba járó, tanulási, magatartási nehézséggel élő, valamint 
a sajátos nevelési igényű gyerekeket 25 éven keresztül. Jó érzéssel idézzük fel azt a lelkesedést, amelyet igaz, már a nyugdíjad-
hoz közel, de még mindig fiatalos lendülettel vittél be a mindennapi nevelőmunkádba. Példa voltál a fiatalabbak számára. Mun-
kád elismeréseként 2012-ben Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél életműdíjban részesültél.
Nyugdíjazásodkor, az alábbi idézettel köszöntünk el tőled:
„Egy pálya útja véget ér. A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs más vonatra száll.”
Most megrendülve állunk, és olvasva a sorokat, egy egészen más, sokkal szomorúbb értelmet nyernek. 
Drága Iluska! A Te gyorsvonatod ugyan megállt, de hidd el, ott utazol tovább a családod, az általad nevelt gyerekek és a mi em-
lékeinkben, gondolatainkban!
Nyugodj békében Drága Iluska! Szeretettel emlékezünk Rád!
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda valamennyi dolgozója nevében:

Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

„Számunkra Te sosem leszel halott, 
Szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Megtört szívvel tudatjuk, hogy drága halottunk
Majerusz LászLó

aranydiplomás gépészmérnök, szeretett férj, édesapa, 
nagyapa, após 80. életévében hosszan tartó súlyos 

betegségben 2021. június 13-án örökre lehunyta szemét. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2021. június 25-én 
12.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 

BöszörMényi istvánné

 (szüL.: Kovács erzséBet) 
életének 85. évében hosszan tartó betegség után csendesen 

elhunyt. Temetése 2021. június 25-én, (péntek)
10 órakor lesz sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy lányunk,

 Daragó viKtória 
életének 38. évében elhunyt.

 Temetése 2021. június 30-án (szerda) 
15 órakor lesz a sajószögedi 

Városi Temetőben. 
A gyászoló család

Egyházi hírek 
Római katolikus
A szentmisék a szokott időpontokban vannak: szerda 8.30, 
kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00 óra, vasárnap 11.00.
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros va-
sárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasárnap Nagy-
csécsen 8.30-kor vannak szentmisék.
Június 26., szombat családi nap 10 órától a plébánián a képvi-
selő-testületek tagjainak, a vándorszobrot elvivőknek, elsőál-
dozó és bérmálkozó gyermekek és szüleik számára.
Június 29., kedd Szent Péter és Szent Pál ünnepe, július 2. 
Sarlós Boldogasszony ünnepe.
Görögkatolikus
Csütörtökön, június 24-én ünnepeljük Keresztelő Szent Já-
nos születését: 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Pénte-
ken 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Szombaton 17.00 
vecsernye és utrenye együtt. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia. 
Hétfőn 17.30 vecsernye litiával. Kedden, június 29-én Szent 
Péter és Szent Pál főapostolok emlékét ünnepeljük: 10.00 ut-
renye, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.
Református
Istennek hála templomainkban már összegyülekezhetünk. 
Egymás iránti felelősségünk érdekében Magyarország Kor-
mánya hatályos rendelkezései továbbra is iránymutatók, így 
az előírt biztonsági szabályokat a zárt térben betartjuk. Kér-
jük a Testvéreket, hogy ennek megfelelően készüljenek Istent 
dicsőitő alkalmainkra. A városi alkalmakat élőben is közve-
títjük az ismert internetes médiafelületeinken (Facebook és 
Youtube).
Az istentiszteletek rendje a következő:
Tiszaújváros
• 2021. június 26-án, szombaton a Református Énekkar kon-
certet ad a Covid áldozatainak emlékére.
• 2021. június 27-én, vasárnap 11 órától úrnapi istentisztelet. 
Tiszaszederkény
• 2021. június 27-én, vasárnap 10 órától úrnapi istentisztelet.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
„Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, Uram 
azokat, akik hozzád folyamodnak.” (Zsolt 9,11)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot június 27-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd június 28-tól (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. 

Barátság
Ezzel a rejtvénnyel véget ér júniusi so-

rozatunk. A megfejtéseket június 29-ig 

egyben várjuk e-mailben a kronika@ti-

szatv.hu címre, vagy postai úton a 3580 

Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2021. június 24.



Vége a harmadik hullámnak, jelent meg több országos or-
gánumban is. A szakemberek szerint, bár csökkennek a be-
tegszámok és egyre több ember van beoltva, mégsem dőlhe-
tünk hátra.

 A pandémia idejére a gyermekorvosok telemedicinában rendel-
tek. Csak telefonon vagy e-mailben lehetett a kapcsolatot tartani 
velük. Ezek a szabályok most enyhülni látszanak. 
- Az óvodába bekerülve elég sokat betegeskedtek a gyerekek - 
mondta Regina, aki a nyári szünetet kihasználva a játszótéren 
tölti az időt a gyerekeivel. - Amikor valami betegség felütötte a 
fejét, mindig felhívtam telefonon az orvost és így beszéltük meg 
mi a teendő, mit kell csinálni a beteg gyerekkel. Én személy sze-
rint örülnék neki, ha már visszaállna a régi rend. Engem meg-
nyugtat az, ha az orvos megnézi a gyerek torkát, meghallgatja a 
tüdejét. Jobb személyesen, mint telefonon keresztül.   
Az országos tisztifőorvos június 18-án, pénteken kiadott közle-
ményében megszüntette a pandémia alatt kialakított szigorú sza-
bályokat, ami szerint a háziorvosok rendelhettek.
- A koronavírus-járványnak nagyon sok szomorú következmé-
nye volt, de néhány pozitív tanulságot is le kell vonnunk, és az 
egyik ilyen az volt, hogy igenis jól működik a telemedicina - 
mondta dr. Gyimes Zsófia házi gyermekorvos. - Számos olyan 
hibát, problémát sikerült gyorsan kiküszöbölni, amit az eddigi-
ek során évek alatt próbáltunk megváltoztatni, de nem sikerült. 
Nagyon nehéz az emberek többségének a szemléletét megvál-
toztatni, sok olyan eset van, amikor elég a telefonos konzultá-
ció. A beteg-beteg találkozót el kell kerülni, és minimálisra kell 
szorítani a beteg-orvos kapcsolatot is. Ezeket a szigorú szabá-
lyokat feloldották, ami azt jelenti, hogy a pandémia előtti alap-
ellátási módokra lehet visszatérni. A lényeg az, hogy minden be-
tegnek joga van rendelési időben orvoshoz menni, viszont figye-
lembe kell venni az orvos kérését, javaslatát. Minden praxis ma-
ga dönti el, természetesen a törvény keretein beül, hogy milyen 
esetekben javasolja az előzetes telefonos egyeztetést és mikor a 
személyes vizsgálatot.  

ema 

Visszaáll 
a személyes gyógyítás?

Másfél hónappal ezelőtt kezdődött el 
a gyerekek koronavírus elleni oltása. 
Csakúgy, mint a felnőtteknél, itt is re-
gisztrálni kell, ezt követően az oltópon-
tokon kapják meg a Pfizer-Biontech
vakcinát. Tiszaújvárosban a 16-18 év 
közötti fiatalok 60 százaléka kérte és 
kapta meg eddig az oltást.  

- A 16-18 éves korosztály oltása úgy gon-
dolom zökkenőmentesen zajlott - nyilat-
kozta lapunknak dr. Gyimes Zsófia házi 
gyermekorvos. - A napokban elkezdődött 
a 12 éven felüliek oltása is. Szintén elő-
ször regisztrálni kell, aztán az oltóponto-
kon kapják meg a vakcinát.
- A szülők többsége még bizonytalan az 
oltással kapcsolatban. Bár magukat be-
oltatták, gyermekeieknél sokszor hezitál-
nak. 
- Igen, a gyerekekkel mindig, mindenki 
óvatosabban bánik. Azt el kell mondani, 
hogy eddig nem azért nem oltottuk őket, 
mert úgy gondoltuk, hogy veszélyes rájuk 
nézve, hanem azért, mert nagyon gyor-
san kellett a védőoltásokat olyan állapot-

ba, olyan kísérleti stádiumba hozni, hogy 
adhatók legyenek nagy mennyiségben. 
A fejlesztést szigorú vizsgálatok előzték 
meg, amit először a felnőtt korosztályra 
végeztek el, hiszen tudjuk és tapasztaltuk, 
hogy elsősorban az idősebb korosztály-
ra jelent veszélyt a koronavírus. Miután a 
felnőttek tömeges oltása beindult, elkezd-
ték a gyerekeken is tesztelni, ami alapján 
először a 16 év felettieknek engedélyez-
ték, aztán a 12 év feletti korosztálynak is.
- Szükség van a gyerekek oltására?
- Az igaz, hogy, minél fiatalabbak a gye-
rekek, annál kevésbé veszélyes rájuk néz-
ve a vírus, viszont ha elkapják, még min-
dig nagyobb a rizikója annak, hogy sú-
lyos tünetek alakulnak ki a gyerekeknél, 

mint az, hogy a védőoltásnak bármilyen 
mellékhatása lenne.
A tiszaújvárosi rendelőintézetben befeje-
ződnek az oltások. Június 18-tól már nem 
lehet jelentkezni első oltásra a tiszaújvá-
rosi oltópontra, kizárólag a második kö-
rös oltásokat adják. 
- Új oltásra jelentkezőket már nem tudunk 
fogadni - mondta Nagyné Kántor Judit, a 
rendelőintézet főigazgatója. - Az oltóponto-
kat fokozatosan meg kell szüntetni, így aki 
most szeretne oltásra jelentkezni, már csak 
a hozzánk legközelebbi, miskolci oltópont-
ra mehet, ide már nem. Az elmúlt időszak 
oltási programja eredményesnek mondható. 
Négy vakcinával oltottunk, Sinopharmmal, 
az AstraZenecaval, a Pfizerrel és a Jans-
sennel. A kínai vakcinából több mint 700 
adagot kaptunk, és 123-an igényelték. Az 
AstraZeneca két napig volt nálunk, ez idő 
alatt tíz adagot oltottunk be, ami egy ampul-
lát jelentett. Ami megmaradt, azt vissza kel-
lett küldeni. Május közepén érkezett 1080  
Pfizer, amiből egy ampulla maradt meg, ezt 
lejárat miatt meg kellett semmisíteni. Az 
egydózisú Janssenből 165 adag érkezett és 
116 adagot oltottunk belőle.   
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A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában egy csoporttal 
kevesebb indul szeptembertől. A Bóbita épületben két cso-
portot összevonnak, így tudnak alkalmazkodni a kevesebb 
gyerek miatt kialakult helyzethez. A szülőket Micskiné Bodó 
Erzsébet, az óvoda vezetője tájékoztatta a múlt héten.    

- Sajnos az utóbbi két-három nevelési évben azt tapasztaltuk, 
hogy jelentősen csökkent az óvodában a gyermeklétszám - nyi-
latkozta lapunknak Micskiné Bodó Erzsébet. - Ez számszerűleg 
azt jelenti, hogy az utóbbi években 97 fővel, tehát közel 100 fő-
vel csökkent az óvodás gyerekek létszáma itt Tiszaújvárosban. 
Ez több tényezővel magyarázható. Az egyik az, hogy egyre ke-
vesebb a születendő gyerekek száma a városban, ez körülbelül 
20-25 fővel jelent kevesebbet a korábbi éveknél. A másik ok a 
tankötelezettségi törvény megváltoztatása, aminek eredménye-
ként közel 20 százalékkal több gyerek megy el iskolába, mint az 
előző nevelési években. Illetve azt is tapasztaljuk, hogy a csa-
ládok élnek a falusi CSOK lehetőségével, és kiköltöznek a kör-
nyező településekre. Vannak olyan szülők, akik a költözés után 
is behordják a gyereküket a városi óvodába, de előfordul olyan 
is, hogy átíratják az adott település óvodájába. Ezekhez a lét-
számváltozásokhoz nyilvánvalóan a fenntartó is igazodik, hi-
szen a köznevelési törvénynek vannak olyan előírásai, amelye-
ket be kell tartani. Az egyik ilyen például az, hogy 13 fő alatt 
óvodai csoport nem indítható, és ennek a 13 főnek nem a nevelé-
si év végén, hanem szeptember elsején, a nevelési év indításakor 
kell meglennie. Így tehát azok a gyerekek, akik októberben, no-
vemberben és később jönnek be, nem számítanak a létszámba.
- Miért a Bóbita óvoda csoportjaira esett a választás?
- Ennek az óvodának a körzetében kevesebb az óvodás korú 
gyermek, ide kevesebb gyerek felvételét kérték a szülők, mint a 
Tündérkert vagy a Szivárvány óvodába. 

- Melyik két csoportot érinti az összevonás? 
- Két olyan csoportról van szó, ahol az egyikben kilenc, a másik-
ban tizenöt tanköteles korú gyerek marad, tehát így összevonva 
egy huszonnégy fős óvodai csoport jön létre. 
- Lesz személyi változás az óvónőket illetően?  
- Természetesen lesz változás, ami igazság szerint egyébként is 
bekövetkezett volna, mert az érintett csoportokból az óvónők 

nyugdíjba vonulnak, illetve egy óvónő elköltözik a városból, így 
mindenképp történt volna személyi változás.
- Melyik csoportszobába kell járniuk a gyerekeknek az összevo-
nás után?
- Azt tervezzük, hogy a lapos épületből jönnek át a gyerekek a 
főépületbe.
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Kevés gyerek, kevesebb csoport a Bóbitában

Már a gyerekek is olthatók 
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Június 18-tól nem lehet jelentkezni első oltásra a tiszaújvárosi oltópontba. 

Szülői tájékoztató a Bóbita óvoda udvarán.

A szülők többsége még bizonytalan. 

Jól működik a telemedicina - mondja dr. Gyimes Zsófia. 

„A fejlesztést szigorú vizsgálatok 
előzték meg, amit először a fel-
nőtt korosztályra végeztek el.”

dr. Gyimes Zsófia

„Aki most szeretne oltásra jelent-
kezni, már csak a hozzánk legkö-
zelebbi, miskolci oltópontra mehet.”

Nagyné Kántor Judit



Aki teheti, 11 és 15 óra között ne tartózkodjon a napon, és mindenki védekezzen 
megfelelő ruházattal és napvédő szerekkel a leégés ellen.

Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben, a legmelegebb 
órákban kerülje a megterhelő fizikai munkát.

A légkondicionált helyiségek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán.

Fontos odafigyelni a fokozott vízivásra. A kávé, az alkohol, a magas koffein- és cu-
kortartalmú üdítők és a zsíros ételek fogyasztása viszont kerülendő.

A vízparton tartózkodók - különösen napozás után - hűtsék le magukat, mielőtt víz-
be mennek, felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe.

Az autósok vezessenek óvatosan, mert a meleg rájuk is kedvezőtlen hatással le-
het.

Gyermeket, állatokat ne hagyjanak autóban. Ha valaki ilyet látna, hívja a 112-es 
segélyhívó számot.

Senki ne hagyjon az autóban fertőtlenítőt, hígítót, festéket, öngyújtót, mert ezek is 
meggyulladhatnak a nagy melegben.

Szombat óta tombol a kánikula, a hétvégén még csak a 32–33 fokban izzadtunk, szerdá-
tól viszont 38, a déli tájakon 40 fokot is mértek. Egyes tájakon az éjszakai hőmérséklet 
sem csökkent 24 fok alá. Az egész országban a 8-as fokozatot meghaladó, extrém erős-
ségű UV-sugárzásra figyelmeztettek, ilyenkor az érzékenyebb bőrűek 15-20 perc alatt is 
leéghetnek, és a napszúrás veszélye is fokozottan fennáll.
Keddtől - a másodfokú hőségriasztás fokozatot emelve - harmadfokú hőségriadót ren-
delt el Müller Cecília országos tisztifőorvos a tartós hőség miatt. A Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint 
a legmagasabb, harmadfokú intézkedés kedd 0 órától csütörtök éjfélig lesz érvényben. 
Péntektől már jön a lehűlés, akár 10 fokkal is hűvösebb lehet az időjárás.  
A kánikula miatt a strandok is kinyitottak a hétvégén. Június 26-ára tervezte az indulást 
a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő, ám - igaz csak részlegesen - egy héttel koráb-
ban, szombaton nyitott.  
- Mi a Tokaj-hegy túloldaláról jöttünk, a mezőgazdaságban dolgozunk kint a földeken, 
jó meleg van, ott meg főleg, szóval éppen kijár már nekünk egy kis strand, bár kicsit csa-
lódottak vagyunk, hogy a büfésor zárva van - mondta Kocsomba László. 
- Jó itt hűsölni a hideg vizes medencében, itt ki lehet bírni a meleget. Eljöttünk a család-
dal Alsódobszáról, a gyerekekkel, mert ők nagyon szeretik a strandot. Kár, hogy csak ez 
az egy medence van nyitva, nem tudtuk, de jövünk majd egy hét múlva is - nyilatkoz-
ta a Kerekes család. 
- Nagyon sokan várták már, hogy nyissunk, folyamatosan kerestek minket telefonon, 
online felületeken. A kétnapos hétvége alatt 1000 látogatónk volt, ez duplája az előző 
hétvéginek, amikor még csak a termálrészleg volt megnyitva. Sajnos a járványügyi kor-
látok miatt a fürdőbe csak azok a 18 év felettiek jöhetnek be, akiknek van védettségi iga-
zolványuk, vagy rendelkeznek letöltött  applikációval, ám mindkét esetben a személyi 
igazolványt, vagy valamilyen fényképes igazolványt is fel kell mutatni, hogy be tudjuk 
azonosítani az illetőt. Aki 18 év alatti és nincs beoltva, olyan személlyel jöhet be, aki 
igazolni tudja védettségét igazolvánnyal - kaptuk az információt Fodor-Somodi Gabri-
ellától, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő üzemeltetési vezetőjétől.    
A tartós hőség különösen veszélyezteti a kisgyermekeket, az időseket, valamint a szív- 
és érrendszeri betegségben szenvedőket, de az egészséges szervezetet is megterheli, 
bárkinél okozhat panaszokat, kellemetlen közérzetet. Mindenkinek ajánlott betartani az 
óvintézkedéseket.

berta
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Támogatás az önfoglalkoztatóknak
Támogatást ajánlott fel az állam azoknak a 
kisvállalkozásoknak, akiknek be kellett zár-
niuk a pandémia időszakában. A támogatás 
a garantált bérminimummal megegyező ösz-
szeg, 219 ezer forint, és azok vehetik igény-
be, akiket érintettek a veszélyhelyzeti korlá-
tozások. Az egyszeri támogatást országosan 
mintegy 100-120 ezer érintett veheti igénybe, 
ide tartoznak például a fodrászok, a kozme-
tikusok, az idegenvezetők vagy az előadómű-
vészek is. 

Az egyhónapos leállás problémát jelentett 
azoknak a kisvállalkozásoknak vagy magán-
vállalkozásoknak, akik nem nyithattak ki, nem 
dolgozhattak, így jövedelmük sem volt ebben 
az időszakban. Közel háromszázezer forintos 
jövedelemkiesést jelentett Balázs Józsefnének 
a bezárás. Március 8-ától ugyanis nem fogad-
hatott vendégeket a szalonjában, egészen ápri-
lis elejéig zárva kellett tartania az üzletét.  
- Én igénybe fogom venni az egyszeri állami 
támogatást - nyilatkozta lapunknak Balázs Jó-
zsefné láb- és kézápoló, műkörömépítő mester. 

- A könyvelőm szólt, hogy lehet egyszeri vissza 
nem térítendő támogatást kérni. Az üzlet bérle-
ti díját vagy az adómat fogom kifizetni belőle. 
A megszorítások idején nem tudtunk dolgozni, 
így havi jövedelmünk sem volt. Nekünk nincs 
havi fix jövedelmünk, akkor van fizetésünk, ha 
dolgozunk.  
A márciusi leállás miatt több szépségiparban 
dolgozó vállalkozó is felháborodott. Volt, aki 
csak magában, de olyan is volt, aki hangot is 
adott elkeseredettségének. Hell Zsófia kozme-
tikus és műkörömépítő, kolléganőivel együtt 
kipakolt a szalon elé és a márciusi hidegben 
szépítették vendégüket, persze csak viccből, de 
a figyelmet felhívták magukra. Országos sajtó-
érdeklődést kapott a megmozdulás. 
- Az az igazság, hogy nem értettük, hogy mi-
ért a mi üzleteinket kell bezárni a járványhely-
zet miatt - mondta Hell Zsófia. - Mi nem dol-
gozhattunk, más ágazatok viszont működhettek 
tovább. Ezt igazságtalannak gondoltam, és ezt 
gondolom most is. Az állami támogatás vala-
mennyire kompenzálja a kiesést, azonban nem 
csak az anyagi kárról kell beszélni, hanem az 
elveszített vendégekről is. Az újranyitást kö-

vetően érezhető volt a kevesebb vendég. Vagy 
nem mertek jönni, vagy más kozmetikust vá-
lasztottak.  
Izsákné Darida Csillát is megviselte a tavaszi 
bezárás. Az egyszeri 219 000 forintos támoga-
tást ő is igénybe veszi. Jól jön a váratlanul jött 
összeg a vállalkozásba, Csilla kézápoló szalont 
üzemeltet.   
- A leállás mindig megvisel egy vállalkozást, 
akkor is, ha csak egy nap marad ki a munká-
ból, főleg, ha ez eltart egy hónapig is - mond-
ta Csilla. -  Lelkileg is rossz volt, hiszen ha van 
egy vállalkozásod,  mindent beleteszel, pénzt, 
energiát nem sajnálva azért, hogy jól működ-
jön, aztán egyik napról a másikra azt mondják, 
hogy nem nyithatsz ki, nem dolgozhatsz. Ez 
azért nem volt könnyű helyzet. Az állami támo-
gatásról a könyvelőmmel egyeztettünk, tőle tu-
dom, hogy az a vállalkozó, aki igényli, két hó-
napig nem adhatja vissza a vállalkozását és a 
KATA-ból ( Kisadózó vállalkozók tételes  adó-
ja ) sem léphet ki. 
Az önfoglalkoztatók kompenzációs támogatá-
sában főként azok a kiskereskedelemben, turiz-
mus-vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatás-

ban vagy szabadidő ágazatokban tevékenykedő 
vállalkozók részesülhetnek, akiknek nincsenek 
alkalmazottaik, így nem tudtak az ágazati bér-
támogatásra pályázni.   
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Egyre több diák vállal munkát a nyári szü-
netben. Van, aki szórakozásra, nyaralásra, 
netán autóra gyűjt pénzt, és sokan vannak 
olyanok is, akik a családi kasszába rakják a 
fizetésüket. 

Nyári diákmunkára Tiszaújvárosban is van le-
hetőség, az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium által koordinált nyári munkára nappali 
tagozatos 16 és 25 éves kor közötti diákok je-
lentkezhetnek. Napi hat órában, július 12. és jú-
lius 31. között dolgoznak majd, a minimálbér 
időarányos részét kapják majd meg. Évről-év-
re mi is beszámolunk arról, hogy érzik magu-
kat a diákok a munka világában, ellátogatunk a 
strandra, a Sportcentrumba, az óvodákba, hogy 
megnézzük, mivel telik egy-egy munkanap. 
Létezik már lehetőség is, ha valaki dolgozni 
akar. A Tesco áruházakban is rendszeresen ta-
lálkozhatunk diákmunkásokkal. A kasszákban, 
a polcok között árut pakolva. Szabó Eszter kö-
zépiskolás kora óta dolgozik, most egyetemre 

jár, emberi erőforrások szakon tanul. 
- Mindig is úgy gondoltam, hogy szükségem 
van a saját kis félretett pénzemre - mondta Esz-
ter -, hogy ne mindent a szüleimnek kelljen fi-
nanszírozni. Most már egyetemista vagyok, 
lassan el kell indulni az életben, jól jön a mun-
katapasztalat is, akár a későbbi munkahelyei-
men. 
Eszter a nyári időszakban három-négy napot 
is dolgozik hetente. De nem csak a szünetben, 
szorgalmi időszakban is lehet munkát vállalni. 
Leskó Annamáriát, a Meló-Diák Iskolaszövet-
kezet Borsod megyei irodavezetőjét a tiszaúj-
városi lehetőségekről kérdeztem. 
- Élelmiszeráruházakba várjuk a diákmunkáso-
kat, van lehetőség gyári munkára is, ez egysze-

rű, betanított csomagolási vagy összeszerelői 
munka - mondta Leskó Annamária -, és a stran-
dokon is többféle lehetősége van a diákoknak. 
Sok diák érdeklődik a nyári munkák iránt, de 
diákokra nem csak nyáron van szükség, part-
nereink egész évben számítanak rájuk. A diá-
kok a melodiak.hu oldalon regisztrálhatnak, il-
letve az irodánkban is megtehetik, Miskolcon a 
Széchenyi utca 26. szám alatt. Az iskolaszövet-
kezetnek be kell mutatni a hivatalos dokumen-
tumokat, nappali tagozatos diáknak kell lenni, 
ezt igazolni is kell tudni. Ezen kívül be kell fi-
zetni háromezer forintot, amiből kétezer a tag-
sági díj, és egy bankszámlaszámot is kell ad-
ni. Ekkor már ki tudjuk kölcsönözni a diákot a 
partnerhez. 
- Miért jó ez a diákoknak, és miért jó a partne-
reknek? 
- A partnerek azért keresik a diákokat, mert 
tudják, hogy minőségileg és hatékonyságban is 
jó munkaerő egy diák, pont, mint egy felnőtt. 

Fontos az is, hogy rugalmasan is tudják őket 
foglalkoztatni. A diákoknak pedig azért, mert 
pénzt keresnek, ami nagyon fontos, ha valaki 
nem a szüleitől szeretne zsebpénzt kérni. Így 
megtanulnak gazdálkodni. A Meló-Diák fon-
tosnak tartja, hogy mentorálja a diákokat, akik 
megszokják, hogy milyen dolgozni, és azt is, 
hogy a saját keresetüket saját maguk osztják 
be. A tiszaújvárosi régióban vannak nagy cé-
gek, akik folyamatosan keresnek gyakornoko-
kat, akár informatikus, mérnök, vagy logiszti-
kai területen, van arra lehetőség, hogy a diá-
kok olyan partnerhez kerüljenek, akiknél már a 
gyakorlati idejüket is le tudják tölteni. 
- Sokan dolgoznak iskolaidőben is? 
- Igen, a diákok nagy része nem csak nyá-
ri munkát keres, hanem egész évben szeretne 
dolgozni, nyáron akár heti 4-5 napot, de év-
közben is gyakori, hogy heti 3 napot is vál-
lalnak. 

Fodor Petra

Diákmunka: dolgozni nem csak nyáron lehet

Szabó Eszter középiskolás kora óta dolgozik, most egyetemre jár. 
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Hell Zsófia igazságtalannak tartja a bezá-
rást. 

Balázs Józsefné szépségszalonja egy hónapig volt zárva.

Izsákné Darida Csillát is megviselte a tavaszi leállás. 

„A diákok nagy része nem csak nyá-
ri munkát keres, hanem egész évben 
szeretne dolgozni, nyáron akár he-
ti 4-5 napot, de évközben is gyakori, 
hogy heti 3 napot is vállalnak.”

Leskó Annamária

„Most már egyetemista vagyok, las-
san el kell indulni az életben, jól jön a 
munkatapasztalat is, akár a későbbi 
munkahelyeimen.”

Szabó Eszter



Ösztöndíjas diákok
A 2020/2021-es tanév II. féléve alapján 90 általános- és középiskolás tanuló részesült a Tisza-
újvárosi Mecénás Közalapítvány személyenként 30 ezer forintos tanulmányi ösztöndíjában. Az 
önkormányzat által finanszírozott elismerésről szóló oklevelet a tanévzárókon vehették át a di-
ákok. 

Ösztöndíjban részesült tanulók névsora 2020/2021-es tanév II. félév:

Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szilágyi Panni  5.a, Elek Dóra 5.b, Viszóczki Flóra 6.a, Ágoston Gabriella 6.b, Bordás Alexand-
ra 6.c, Dömsödi Dóra Lili 7.a, Baumgartner Olívia 7.b, Lengyel Laura 8.a, Csordás Péter 8.b, Ju-
hász Roland Attila 8.c

Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
Bakonszegi Dorina 5.a, Zilahi Korina 5.b, Veres Zina 5.c, Elek Bori 6.a, Suba Dániel 6.b, Laczai 
Dávid 6.c, Tóth István 7.a, Vámosi Réka 7.b, Barna Csaba 7.c, Szemán Anna Ramóna 8.a, Ba-
kos Márk 8.b, Veréb Ádám 8.c

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Kádár Anna 5.a, Kovács Péter 5.b, Görömbölyi Rebeka Zoé 6.a, Nagy Gréta 6.b, Gerőcs Panna 

Zsófia 7.a, Bagi Zoltán 7.b, Muha Evelin Klaudia 8.a, Bodnár Panna Krisztina 8.b, Nagy Léna 8.c,.

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
Ale Bence Attila 5.a, Jakab Szófia 5.b, Gulyás Gréta 6.a, Márkus Nándor 6.b, Mérkőy Luca 7.a, 
Teslér Laura Zsófia 7.b, Tállai Zétény Ádám 8.a, Szilágyi Bálint 8.b

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium
Fülöp Kolos 7.H, Elek Petra 8.H, Fodor Anna 9.H, Pintér Ádám 9.A, Fónagy-Árva Péter 9.B, 
Nagy Alexandra Natália 9.D, Fedor Szabolcs 9.E, Ferencsik Dorka 10.H, Krupa Orsolya 10.A, 
Emődi Máté 10.B, Majoros Panna 10.D, Sipos Adrienn 10.E, Marosi Panna Sára 11.H, Kerekes 
Martin Gábor 11.A, Bárány Zsanett 11.B, Bélteczki Balázs 11.D, Kováts Aliz 11.E, Nagy Zsófi 
11.M, Kiss Péter 12.H, Vitányi Csenge 12.A, Kovács Balázs 12.B, Garam Lora 12.C, Kapczár 
Botond 12.M

Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola
Szabó Dániel 1/9.K, Ládi Dominik 1/9.V, Demkó Milán 9.EI, Kovács Ádám 9.GM, Firtkó Laura 
9.PÜ, Szilágyi Anikó 9.Ü, Kulman Marcell 2/10.SZ, Varga István 2/10.LV, Hudi Gergő 2/10.O, 
Jakab Dóra 10.EK, Krajnyák Kevin 10.MG, Vitos Virág 10.T, Pénzes Gréta 3/11.SZ, Hadházi 
Tamás Máté 3/11.L, Hajdú Bence 3/11.H, Alföldi Zsombor 3/11.V, Bártfai Róbert 3/11.F, For-
gács Dániel 11.EK, Boros Gergő Nándor 11.MG, Jávorszki Csenge 11.T, Csonka Dávid 12.E, 
Vig Viktor 12.M, Mészáros Liza 12.TG, Muhi Réka Katalin 12.KG, Szőke Máté 13.E, Boros Ta-
más 13.T, Molnár Zsolt 13.G, Kató Roland Lajos 13.M

Hét ágra sütött a nap szombaton, amikor a görögkatolikusok megrendezték családi napju-
kat. A nagy melegben egész nap várták a híveket. Beszélgetni, játszani, együtt lenni, hiszen a 
közös élmények kovácsolják össze a közösségeket. 

Évek óta megrendezik már a családi napot, ilyenkor a görögkatolikus templom udvarára várják a 
híveket, akik saját készítésű süteménnyel, finomságokkal érkeznek, a bográcsban fő az ebéd, és 
minden adott egy kellemes naphoz. Idén sem volt ez másként, már késő délelőtt sokan keresték az 
árnyékot adó fákat. 
- A célunk az, hogy közösséggé formáljuk az egyházközség tagjait - mondta Jeviczki Ferenc görög-
katolikus parókus -, mindenképp fontos, hogy az emberek ne csak elszigetelt atomok legyenek, ha-
nem megtalálják egymással a kapcsolatot. Az életben olyan sokféle módon lehet szükségünk a má-
sikra, ebből a szempontból is jó, ha valakit meg lehet kérni, hogy segítsen. Itt olyan embereket ta-
lálunk, akikre mindig lehet számítani. 
A gyerekeket Bodnár Dániel, az ózdi görögkatolikus parókus varázsolta el. Népi játékokkal érke-
zett, de a fából készült különlegességek mellé járt más útravaló is: érdekességek, szurkolás, és a 
közös játék öröme. Kerékgyártó Anna és Áron is sok játékot kipróbált. Mint mondták, jól érzik itt 
magukat, bár egy kicsit furcsa, hogy nem a templomban vannak. 
- Tudjuk, hogy egy nagyon nehéz időszak után vagyunk, a pandémia szétzilálta a közösségeket, 
a gyerekek sem tudták az iskolában megtapasztalni a közösség élményét - mondta Bodnár Dáni-
el atya -, bízunk benne, hogy ezek a játékok elő tudják segíteni, hogy az ember átélje, hogy mi-
lyen jó együtt lenni és együttműködni. Olyan játékokat hoztunk, amelyeket egy ügyes apuka egy 
fűrész és fa segítségével el tud készíteni. Fontosnak tartom, hogy a gyerekeket ki tudjuk mozdíta-
ni megszokott helyükről, hogy érezzék, nem csak a számítógépes játékok léteznek, hanem ezek az 
egyszerű alapanyagokból készített játékok is ugyanúgy érdekesek, izgalmasak. Fejlesztik a szem-
kéz koordinációt, a kézügyességet és megtanítanak arra is, hogyan kell együttműködni másokkal. 
A pandémia miatt sok mindent elmulasztottunk, sok teendőnk van ezen a nyáron, hogy bepótol-
junk mindent. 
Egy tizenkilenc éves fiatalember, Árvai Kristóf Zsolt egy igazán különleges produkcióval készült: 
bűvészkedett. 
- Három éve bűvészkedek, először egy egyszerű kártyatrükköt tanultam meg - mondta Kristóf -, 
aztán ez lett belőle, egy új világ nyílt ki számomra. A bűvészkedésnek rengeteg válfaja van, példá-
ul a standup bűvészet, vagy a mikromágia, én ezek ötvözetét szeretem a legjobban. A standup az 
voltaképp a színpadi művészet, ide tartoznak a kötél- és doboztrükkök, ez a látványról szól. A mik-
romágiában pedig testközelben történik a varázslat, pénzérmékkel, kártyával, kisebb tárgyakkal. 
Kristóf kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsolt trükkjeivel. Jó hangulatban, jó társaságban telt a 
nap, tele élménnyel, beszélgetéssel és nevetéssel. 

Fodor Petra

6. � Paletta 2021. június 24.



Huszonöt éve, 1996-ban szentelték pappá 
Pásztor Pascalt. A jubileum alkalmából ün-
nepi szentmisére várta a híveket a római ka-
tolikus plébános vasárnap. 

Nagy ünnep volt vasárnap a templomban, Pász-
tor Pascal pappá szentelésének 25. évfordulója. 
Ebből az alkalomból híveivel együtt adott hálát 
eddigi papi szolgálatáért. 
Elsőként dr. Pápai Lajos püspök emlékezett a 
múltra. 
- Ahogy visszagondolok, 38 évvel ezelőtt ta-
lálkoztunk először - mondta dr. Pápai Lajos -, 
akkor ő már papi hivatásáról beszélt. Onnan-
tól kezdve folyamatosan támogattuk őt ebben a 
készületben. Huszonöt évvel ezelőtt pedig Se-
regély érsek úr engedélyével Dobóruszkán én 
szentelhettem pappá, és attól kezdve minden 
állomáshelyén végigkísértem, igyekeztünk se-
gíteni, támogatni őt, úgy is mondhatom, hogy 
egymást. 
Ezután Mikolai Vince főesperes olvasta fel Fe-
renc pápa köszöntőjét, mely így szólt:
- Őszentsége Ferenc pápa szívből adja aposto-
li áldását pappá szentelésének 25. évfordulója 
alkalmából főtisztelendő Pásztor Pascal életére 

bőséges mennyei kegyelmeket kérve számára, 
és a szentséges Szűz Mária anyai pártfogását, 
hogy növekvő hűséggel és belső örömmel foly-
tassa Istennek és az egyháznak szentelt imádsá-
gos papi hivatását. 
A prédikációt Juhász Ferenc helynök tartotta, 
és Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetségének alelnöke is köszöntötte a ju-
biláló plébánost. Pék György a római katolikus 
egyházközség, a város és a környező települé-
sek nevében köszöntötte Pascal atyát. 
Huszonöt év, egy negyedszázad, hatalmas idő 
egy ember életében. 
- Sajátos helyzet volt az én szentelésem 1996. 
június 16-án - mondta Pásztor Pascal. - Felvi-
déki születésű vagyok, és a Trianon utáni idő-
szakban én voltam az első pap, akit magya-
rul szenteltek Felvidéken. Sajátossága volt en-
nek a szentelésnek, hogy barátságunk révén az 
akkori győri püspök, dr. Pápai Lajos a Kassai 
Egyházmegye területén az Egri Főegyházme-
gye javára szentelt fel. Ez a három dolog azóta 
is irányítja az életemet, mindenhez viszonyí-
tási pont az, ami e három dolog mögött van. 
Az ember akkor még nem tudja, hogy mi tör-
ténik majd vele, csak érzi, hogy ez egy nagy 
dolog. Huszonöt év távlatából pedig végte-

len hálát és örömet érzek a teremtő Isten fe-
lé, hogy kiválasztott, hogy megtartott. Mert 
minden hivatásban meg kell küzdenünk azért, 
hogy megmaradhassunk, ebben nyilvánvalóan 
elsősorban az isteni kegyelem tud bennünket 
segíteni. A pap életében a papszentelés körül 
forog minden, onnantól kezdve, hogy gyer-
mekként vagy fiatalként valaki meghallja a mi 
Urunk hívását. 
- Az ezüstmise pedig egy negyedszázad megün-
neplése volt. Hasonló volt az érzés? 
- Semmihez nem hasonlítható boldog érzés 
volt, az emberek arcán is láttam azt a lelki ál-
lapotot, hogy jól érzik magukat, itt volt püspök 
úr, a hívek, a papok és a bátorítás és erő eb-
ben a korszakban, hogy azért jó sokan vagyunk 
még, akik Krisztus-követők. Bárhová néztem, 
a Bodrogköztől Kazincbarcikán át, a Jászságon 
és Egeren keresztül a tiszaújvárosiakig, minden 
arc ismerős volt, sokan itt voltak az előző plé-
bános és káplános helyeimről. Ez egy kegyelmi 
pillanat egy pap életében, amikor bárhová néz, 
közvetlen testvéreket ismer fel egy-egy arcban. 
A mi hivatásunk arról szól, hogy a mennyek or-
szága, Isten felé segítsük az embereket, termé-

szetesen elsősorban a kegyelem hív minden hí-
vő embert, de a pap segítségére tud lenni a hí-
veknek. 

Fodor Petra

Tanévzáró a katolikus iskolában
Június 17-én bezárta kapuit a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola. Ebben a tanévben is sok nehézséggel 
kellet szembenéznie pedagógusnak, diáknak, szülőnek egyaránt. 316 tanuló vehette át a bizonyítványát nagy-nagy öröm-
mel, esetleg kicsit szorongva.
Iskolánk diákjai a mindennapi tanulás mellett szorgalmasan készültek a különböző megmérettetésekre is, amelyből nem 
volt hiány. Kiemelkedő megyei és országos eredmények is születtek. 
Köszönetemet szeretném kifejezni iskolánk valamennyi érintettjének az egész éves kitartó és színvonalas munkáért, és 
gratulálok a tanítványok elért sikereihez. 
Kívánok mindenkinek kellemes, pihentető nyári szünetet, sok-sok együtt töltött időt a családoknak és örömteli szeptem-
beri viszontlátást! 

Gál Benjáminné
intézményvezető

„Kegyelmi pillanat ez egy pap életében”

KÖNYVTÁRI 
NYITVATARTÁS

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
központi könyvtára

július 1-től augusztus 31-ig
KEDDTŐL PÉNTEKIG

10.00-18.00 óráig tart nyitva.
A SZOMBATI nyitvatartást a Tiszaszederkényi 

Fiókkönyvtár biztosítja az alábbi napokon:
július 3., 10., augusztus 7., 14.
(Tiszaújváros, Bocskai út 33.)

A központi könyvtár
(Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
karbantartási munkálatok miatt
augusztus 3-13. ZÁRVA tart.

STRANDKÖNYVTÁR
2021. augusztus 3 - 31.

kedd - szombat 13.00 - 18.30 óra
Helye: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő

Ünnepi szentmise a római katolikus templomban. 

2021. június 24. Hit � 7.

Huszonöt évvel ezelőtt dr. Pápai Lajos püs-
pök szentelte pappá Pascal atyát. 

Pásztor Pascal ezüstmiséjén. 



Vagy törnek. Ezt persze csak félig viccesen tette hozzá Krajcz Attila, a Borsodi RC Modell 
Fórum vezetője. Egy biztos, az ország minden szegletéből érkeztek modellezők a 12. model-
lező napra, melyet Tiszaújváros határában rendeztek meg. 

A szombati tűző napsütésben sorra repültek a távirá-
nyítású gépek, kicsik és nagyok, építettek és vásárol-
tak. Tele csomagtartókkal érkeztek a modellezők, hogy 
megmutassák, mit is építettek, vásároltak a télen, hogy 
kipróbálhassák élesben is a modelleket. Persze nem 
csak erről szólt a nap, hanem a versenyzésről is. Igaz, 
ezek nem vérre menő csaták voltak. 
Kalanovics Zoltán, a Modellmix Kazincbarcikai Mo-
dellező Egyesület elnöke irányította az első versenyt. 
Itt egy egyméteres rádióirányítású gépet lőttek fel gu-
mival, a cél az volt, hogy minél tovább a levegőben 
kell tartani a gépet, illetve a végén célra kellett szállni. 
Ezt a kettőt, a repült időt és a célra szállást külön pon-
tozták, így született meg a végeredmény. 
- Ez a verseny két hete lett volna, de akkor az időjá-
rás miatt már nem tudtuk befejezni - mondta Kalano-
vics Zoltán. - A vírushelyzet miatt több rendezvényt 
is el kellett halasztani, vártuk már hogy összejöjjünk, 
hogy megbeszéljük a dolgainkat, hogy ki mivel repül, 
mit épített a télen. A modellező télen épít, nyáron pe-
dig próbál repülni, ha van ideje, és ha jó az idő. Persze 
az építést is folyamatosan dokumentáljuk, tanácsokat 
kérünk és adunk. 
Nem csak ebben a számban versenyeztek, és persze a 
nap lényege nem ez volt. 
- A verseny is baráti, nagyon egyszerűek a feladatok - 
mondta Krajcz Attila -, nem vérre menő küzdelmek-
ről van szó, hiszen ez egy játék, bár a díjazás elég ko-
moly. Nagy örömmel kezdtünk a 12. RC Modellező 
Nap szervezésébe, jó végre újra együtt lenni. Ilyenkor 
mindenki készül valami érdekességgel, sok a látnivaló, 
és jó újra beszélgetni egymással. 

Az ország minden szegletéből érkeztek modellezők, Szabó 
Zoltán Atkáról hozta el modelljeinek egy részét. 
- Kamionozok, és mire tegnap leszedték az árut, már késő 
volt, nem értem haza - mondta Zoltán -, reggel pedig kapkod-
va pakoltam be, így néhány dolog otthon maradt. Nagyjából 
ötven gépem van, a nagyobbak között három méter húsz cen-
tis, egy kilencvenes, kettő méter negyvenes gépek vannak, és 
persze kisebbek is. Úgy gondoltam, hogy a gyerekek is be-
szállnak majd, de ők nem modelleznek, irányítani tudják, de 
nem érdekli őket igazán. Az egyiket a horgászat, vadászat köti 
le, a másik meg kvadozik. Én csak vásárolom a gépeket, nem 
építem, és ha már megtetszik valami, megveszem és tárolom, 
nem adom el. 2004-ben sikerült megvennem az első egy mé-
ter ötvenes gépet, azt decemberben már össze is törtem. Utá-
na kezdtem el tanulni, két év alatt sikerült úgy, hogy már önál-
lóan is tudom irányítani. A modellezés már gyerekkoromban 
érdekelt, akkor még csak a körrepülők voltak, amiket huzal-
lal irányítottak. Meg hát ez az egész pénz kérdése is, így, hogy 
kamionozok, már tudok rá szánni. 

Fodor Petra

Egy hét, negyvenöt gyerek és megannyi élmény, program. Elkezdődött a római ka-
tolikus hittantábor. Hétfőn tűzoltók varázsoltak habot a gyerekeknek, kedden a 
Bocskai Néptáncegyüttes tanított tánclépéseket, dalocskákat, szerdán íjászkodtak 
a gyerekek. 
Ez lesz egészen péntekig, minden nap többféle program is várja a gyerekeket. Nem cso-
da, hogy hamar betelt a létszám, mivel sokan tudják már, hogy milyen hangulatra szá-
míthatnak a táborban. 
- Tavaly is voltam - mondta Iklódi Lotti -, nagyon szórakoztató az egész, itt nincs idő 
unatkozni, ez a legjobb tábor. A játékokba azért belefűzik a hittan varázsát, és nagyon 
sokat tanulunk is, de játékosan, így megmarad az élmény és a szórakozás is. Szerintem 
jobb így, hogy szórakozva tanulunk, hiszen így megmaradnak a nyári tábori érzések is. 
- Szeretek templomba járni - mondta Lesó Lujza Márta -, azért jelentkeztem a táborba 
és a barátaim is itt vannak. Nem ismerek mindenkit, de mindenkivel jól kijövök. Hétfőn 
habparti volt és zászlót csináltunk, ma beszélgetünk és csoportfoglalkozás is volt már. 

Fodor Petra

8. � Nyár 2021. június 24.



A Tiszaújvárosi Református Énekkar
június 26-án (szombaton) 17 órakor

a tiszaújvárosi református templomban
MEGEMLÉKEZŐ HANGVERSENYT TART

elhunyt tagja, Cseterki Enikő, valamint a városunkban
a járvány következtében eltávozottak emlékére, 

és a gyászolók vigasztalására. 
Ez alkalomra szeretettel várjuk a hozzátartozókat,  

és minden kedves barátunkat. 

Együtt néztük a várost, a mozit
Farkas Bálint barátom utoljára 1988-
ban töltött hosszabb időt Tiszaújváros-
ban, azóta csak rövidebb látogatások-
ra, vagy átutazóban volt itt. Most, 33 
évvel később, kíváncsi voltam, hogyan 
látja a várost. Körbeautóztunk, majd 
este elmentünk a Derkó Mozizzunk 
Együtt! rendezvényére, a Dísztó mel-
letti parkba. Bálintról tudni kell, hogy 
programszervezőként számos koncer-
tért és eseményért, menedzserként pe-
dig több zenekar irányításáért felelős.

- 1988-ban a Swetter nevű népi-metál ze-
nekarral második helyezést értünk el a Ki 
Mit Tud? országos döntőjében, velük vol-
tam itt először pár napra - mondja. - Isme-
rős volt a környezet, mert sokáig Kazinc-
barcikán, hasonló otthonosságú vegy-
ipari városban éltem. A srácok mondták, 
hogy van itt egy nagyszerű stúdió a Mo-
bil Klubban, ahol felvételeket lehet készí-
teni. Feljátszottunk egy lemezanyagnyi 
számot magyarul és eszperantó nyelven.
- Eszperantó nyelven? Hogy jött ez az 
ötlet?
- A zenekar zöld, környezetvédő lelküle-
tű társaság volt, de a baráti körbe a mis-
kolci eszperantisták is beletartoztak. Ők 
azt mondták, ha feldolgoznánk magyar 
népdalokat eszperantó nyelven, akkor 
egy igazi, különleges dolgot tudnánk a 
világ elé tárni, és mivel a világ legtöbb 
eszperantistája Kínában van, akár turnéz-
ni is mehetnénk Kínába a szervezésük-
ben. Egy évvel később, 1989 nyarán el-
mentünk Mongóliába kirándulni - akko-
riban 28 dollárból meg lehetett úszni egy 
12 napos mongóliai utazást Varsóban vá-
sárolt repülőjeggyel -, és meghívtak min-
ket 1990 nyarára, egy egyhetes ünnepre. 
Ez úgy néz ki, hogy egy hétig minden nap 
ugyanaz a kulturális esemény megy egy 

stadionban, és ilyenkor összejön egymil-
lió ember a fővárosban, mert ez a nemze-
ti ünnepük. Minden este kellett volna ját-
szani a zenekarral, de közbejött a rend-
szerváltás, így nem lett belőle semmi.
- A Swetter népdalokat játszott rockze-
nekarral?
- Pár évvel korábban egy hajnalon Grand-
pierre Attilával a VHK-ból, és Benkő 
Zoltánnal a CPg-ből ültünk egy házibu-
li romjain, és Attila elővett egy kazet-
tát, amelyen a Muzsikás együttes játszott 
elektromos hangszereken. Nagyon rosz-
szul szólt, mert népzenészek nem játsza-
nak valami jól elektronikus hangszere-
ken, viszont az ötlet jónak tűnt, és kitalál-
tuk, hogy Muzsikás számokat kellene ját-
szani rockzenészekkel.
- 1988-ban eljöttetek ide felvenni egy 
albumot. Akkor hogy láttad Tiszaújvá-
rost, milyen volt?
- Érdekes módon később jött be az em-
lék, hogy milyennek látom Tiszaújvárost. 
Ezen a bizonyos 1989-es mongóliai ki-
ránduláson, hazafelé jövet, Omszkban le-
szállt a gép, és ki lehetett menni egy rö-
vid időre a repülőtérről a városba, mert 
később indult tovább Moszkva és Buda-
pest felé a gép. Az akkori Omszk benyo-
mása, a 1989-es Omszk, és az 1988-as Ti-
szaújváros, a lakótelep, a panelrengeteg, 
a reklámszatyrokkal szaladgáló emberek 

az utcán - nyilván munkába, vagy munká-
ból jövet - valahogy ez az érzés volt. Ki-
csit nyomasztó volt, 1988-ban nem láttam 
otthonosnak ezt a várost.
- Azóta most jársz itt először?
- Nem, nagyon ritkán eljöttem a művelő-
dési házba, színházba, és egyszer beestem 
egy kiállítás megnyitójára, az egyik bará-
tom emlékkiállítása nyílt itt meg a könyv-
tárban. De hosszabb időre, néhány napra, 
most vagyok itt azóta. Miskolcon lakok, 
és ugyan most nyílt meg Miskolc-Ta-
polcán egy új strand, de a Tiszaújváro-
si Gyógyfürdő megfizethető árú, európai 
szolgáltatást nyújt, emberi áron lehet tisz-
ta, nagyon jó szállásokat kapni itt a város-
ban, és ez vonzott most ide.
- Mennyire változott a város 1988 óta?
- Parkok, egészségügyi centrum - műkö-
dő, és élhető város lett. Ha egy nagy da-
ruval felemelnénk a vegyipari gyárat, és 
arrébb raknánk valahová a puszta köze-
pére, mondjuk 100 kilométerre innen, ak-
kor ez egy csoda paradicsom lenne. Még 
ami nagy változást látok, hogy 1988-ban 
nemhogy három, de egy templom sem 
volt. Mielőtt eljöttem ide, utánaolvastam 
a városnak, és azt láttam, hogy a lakásá-
rak a budapesti árakkal majdnem vetek-
szenek. Gondolom, amint befejeződik az 
új gyár építése, ez majd visszafordul, erre 
majd fel kell készülnie a városnak.
- Mint szervező, és mint vendég is, mit 
gondolsz erről a kertmozi ötletről?
- A munkahelyemen mi is csinálunk ilyet, 
csak még nem ennyire fejlett technikával, 
hanem vetítőgéppel, azt csak sötétben le-
het látni. Nagyon jó ötlet piknikhangula-
tot varázsolni gyerekekkel, felnőttekkel. 
Hasonló jellegű összejövetelt mi is ter-
veztünk Miskolcra, egy kerti partit, a ze-
nei szakközepesekkel. Egy kisebb kama-
razenekart akartunk összerakni, hogy ját-
szanak részleteket népszerű komolyzenei 
darabokból. Ahogy nézem itt az embere-
ket, az jut eszembe, hogy nagyon jó ötlet 
volt kihozni őket, kiülni pléddel, beszél-
getni. A gyerekek is élvezik, úgy látom, 
kellenek az embereknek az ilyen progra-
mok.

Surányi P. Balázs

A Tisza TV műsora 

Június 24., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána a szerdai adás ismétlése: HétHatár: Hőség strandnyi-
tánnyal - Véget ér a telemedicina? - Csoportösszevonás a Bó-

bitában - Kertmozi - RC modell 
 Hétről-Hétre: Gasztrokorzó - Csónakkikötő a Tisza-szigeten 
- Rakusz hajója hazajött, Kolonics-kiállítás - Ezüstmise, hit-
tantábor - Mecénás díjazottak  -  Begyulladva: a film forog - 

Uray, az új edző  
Utána a testületi ülés ismétlése

Június 25., péntek
18:00 B4 híradó

Június 30., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Átalakul az 

ügyeleti rendszer - Megszűnik az oltópont, oltják a gyereke-
ket - Nyugdíjas közgyűlés - Pro Urbe találkozó 

18:15 Hétről-Hétre: Nyáresti korzó - RetróLeninváros postás 
szemmel - Táborozunk  

Július 1., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Ahogy ígértük, hétről hétre itt, a Tisza-
újvárosi Krónikában, és a Tisza TV képúj-
ságában is bemutatunk néhány képet a TVK 
fotóarchívumából.
Ha bárki felismeri magát, munkatársát, az 
eseményt, a helyszínt, vagy csak kellemes 
emléke, története fűződik valamelyik kép-
kockához, kérjük írja meg nekünk a hely-
tortenet@tujvaros.hu e-mail címre. 
Hivatkozásként kérjük, tüntesse fel a kép 
alatti számsort. Bízunk abban, hogy sokan 
kedvet kapnak a nosztalgiázáshoz, az em-
lékezéshez, ezzel is segítve TVK-s örök-
ségünk megőrzését az utókor számára.

Pénteken újra kertmoziztunk a Szent Ist-
ván szobor melletti parkban. Egy gyere-
keknek, és egy felnőtteknek szóló vígjá-
tékot láthattunk kedvenc plédünkön ülve.
- A tavalyi kertmozik nagyon jól sikerül-
tek, ezért szeretnénk a továbbiakban is 
folytatni ezt a rendezvénysorozatot. A jár-
ványügyi jogszabályoktól függően négy 
kerti mozit tervezünk nyárra. Szeretnénk 
egy kis életet költöztetni a tó környékére, 
hogy egy igazi park legyen, ahová lejárnak 
az emberek piknikezni, pihenni - mondta 
Molnár István alpolgármester.

2021. június 24. Kultúra � 9.

„Nagyon jó ötlet piknik hangu-
latot varázsolni gyerekekkel, fel-
nőttekkel.”

Farkas Bálint a gyógyfürdőbe jött lazítani…

…de megnézte a kertmozit is.
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A fiatalon elhunyt legendás kenusnak, Kolo-
nics Györgynek állít emléket az a kiállítás, 
amit a Sportcentrum csarnokának aulájá-
ban rendeztek be. 

A gyűjteményben eredeti sportrelikviák és ar-
chív anyagok mutatják be a magyar sporto-
ló életét. A kiállításmegnyitót pénteken tartot-

ták, ekkor adták át ugyanitt ünnepélyesen Ra-
kusz Éva hajóját, azt, amivel ezüstérmet szer-
zett 1981-ben a notthinghami kajak-kenu világ-
bajnokságon.  
Rakusz hajója hazajött. Itt talált végleges 
otthonára. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
és a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 
közösen vásárolta meg 600 ezer forintért korábbi 
tulajdonosától, Vígh Jánostól. Egy nagylelkű 

felajánlásnak köszönhetően jött egy svédcsavar 
az ünnepi esemény forgatókönyvében, Vígh 
János nem fogadta el a pénzt az általa felújított 
és nagy becsben tartott hajóért, a városnak 
ajándékozta, az összeget az utánpótlás 
nevelésére szánva. A kiállításmegnyitón és 
a hajóátadáson jelen volt dr. Fülöp György 
polgármester, olimpiai ezüstérmesünk, Ra-
kusz Éva, Vígh János, aki hajójával együtt 
érkezett, és a hazai kajak-kenu élet színe-

java. Az MKKSZ elnöke, Schmidt Gábor, a 
Kolonics Alapítvány elnöke Csabai Edvin, a 
helyi egyesület, a TKKSE vezetősége és tagjai, 
az elnök Béke László, akinek fia, egykori 
versenyzőjük, Béke Kornél megszerezte az 
olimpiai kvótát Tokióba. A forgatókönyvbe 
tervezett köszöntők után valamennyien újra 
szót kértek és megköszönték a hajó eddigi 
tulajdonosának nagylelkű felajánlását. 

Itthon talált otthonra Rakusz Éva hajója

Csabai Edvin, a Kolonics György Alapítvány elnöke
- A kenus legenda sporttársad, barátod volt, az emlékkiállítás ötlete is a tiéd? 
- 1993-ban kerültem abba a csapatba, ahol Kolonics György kenuzott, és 
három év kihagyással 2009-ig együtt készültünk, úgyhogy bőven, több, 
mint egy évtized köt össze bennünket. Koló halálát követően 2009-ben 
alakult meg a nevét viselő alapítvány, és az akkori kuratórium volt az, aki 
úgy döntött, hogy a névadó életútját, életpályáját az utána következők-
nek továbbadja, az ő pályafutását végigkísérő relikviákkal igyekszik mi-
nél több helyen bemutatni. Ez a 23. kiállítási helyszínünk, azt gondolom, 
annak ellenére, hogy nem egy kerek szám a kiállítások sorában, mégis 
egy kiemelkedő helyszín Tiszaújváros, hiszen részben Kolónak is volt a 
helyi egyesület miatt személyes kötődése, és Tiszaújvárosban a kajak-ke-
nu sport már tényleg évtizedes hagyományokra nyúlik vissza, úgyhogy 
biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan meglátogatják majd a tárlatot.
- Melyik a gyűjtemény legbecsesebb tárgya, emléke számodra? 
- Hát, hogyha valaki úgy ismeretlenül becsöppen ide, valószínűleg a há-
rom olimpiai érem, ami elsőként a szemébe tűnik, de számomra egy kü-
lönleges relikvia Koló lapátfogója, hiszen ez a lapátfogó végigkísérte 
sportpályafutását, vagy legalábbis annak az utolsó 15 évét. Így hát én ma-
gam is nap mint nap láttam, és ez tényleg egy annyira személyes tárgy, 
ami azon túl, hogy egyedi darab, nagyon jellemző volt rá.

berta

Rakusz Éva, olimpiai ezüstérmes kajakozó
- Gondoltad volna, hogy valaha még talál-
koztok, te és a kajakod?
- Nem! Ez egy álom, ez fantasztikus, nem ta-
lálok rá szavakat, szebb, mint újkorában.
- Miért, hogy nézett ki, amikor még te evez-
tél benne?
 - Hát talán egy kicsit világosabb volt, és egy 
kicsit karcosabb volt az alja, meg viseltesebb 
volt, de hát ez most gyönyörű.
- Találsz rajta olyan azonosítási pontot, ami-
ről biztosan tudod, hogy ez a te hajód volt? 
Nem mintha kételkednék benne, csak kíván-
csi vagyok, hogy volt-e egyáltalán bármilyen 
ismertetőjele?
- Elvileg a hátam mögött volt egy szám, ami 
már nincs itt, a felújítás során eltűnt. Egyéb-
ként kevés hajó volt Magyarországon ebből 
a dán Tigerből, mert nem vált be. Nekem vi-

szont bevált, én ebben tudtam evez-
ni, de úgy tudom, hogy a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség is kevés ha-
jót rendelt ebből. 
- Hol és milyen sikerekig tudtál 
együtt evezni ezzel a hajóval?
- Az olimpia után kaptam meg, és 
akkor már 1981-ben a notthingami 
világbajnokságon Fischer után sike-
rült a másodiknak lennem ebben a 
hajóban, a rákövetkező évre harma-
dik lettem ebben a hajóban.
- Mi minden kavargott benned, ami-
kor mondták, hogy Éva, „hazajön” 
a hajód?
- Hú, nagyon örültem és meglepőd-
tem, hogy idejön a hajóm, és hogy 
itt lesz közöttünk, és nagyon-nagyon 
meghatódtam. 

Vígh János, a Rakusz-hajó tulajdonosa, felajánlója
- Megmondom őszintén, még annak is könny szökött a szemé-
be és meghatódott attól a gesztustól, amit ön a tiszaújvárosi-
ak felé tett, akinek nincs nosztalgiája vagy közvetlen sportél-
ménye ezzel a hajóval kapcsolatban. Miért gondolta, hogy fel-
ajánlja?
- A feleségem hívta fel a figyelmemet arra, hogy ez a hajó le-
gyen példa a helyieknek, főleg a gyerekeknek. A fiataloknak 
a példaképet nem szokták pénzért árusítani, úgyhogy hála is-
tennek nekünk megvan mindenünk és megtehetjük azt, hogy a 
pénznél egy sokkal fontosabb dologra gondoljunk, arra, hogy 
az emlék legyen a helyieknek. Az ember nem pénzből él, ha-
nem isten kegyelméből. 
- Hogy került önhöz a hajó és egyáltalán miért vásárolta meg 
annak idején?
- Egyszer gondoltam, hogy a születésnapomra veszek egy ilyen 
hajót és körbejártam interneten, barátoknál, ismerősöknél, a ka-
jakos berkeken belül, hogy hol vannak még egyáltalán ilyen ha-
jók, és Tokajban találtam hosszas hónapokig tartó keresgélés 
után egy hajót, ezt a hajót. Titkolt vágyam az volt, hogy talán 

valamelyik gyerekem majd kajakozni fog, és talán valaki majd 
értékelni fogja ezt.
- Van több hajója is? 
- Igen, van még másik kettő, két kisebb műanyag hajóm, amik 
nem ennyire értékesek és azokkal is szoktam evezni.
- Tudta, hogy Rakusz Éva hajóját veszi meg, amikor Tokajban 
kikötött? 
- Nem, nem tudtam, ez később derült ki.
- Nem sajnálja egy kicsit sem? Nem fog hiányozni a gyűjtemé-
nyéből?
- Igazából minden gyűjtemény csak akkor ér valamit, ha mások 
is látják, ha az ember az örömét meg tudja osztani másokkal is, 
és azt hiszem, hogy ennél jobb helyre nem kerülhetett volna, 
hiszen, ha jönnek majd a gyerekek, fiatalok, idősek, ránéznek 
erre a hajóra, megsimogatják, szóval mindez sokkal nagyobb 
érték így, mintha otthon, nálam a garázsban lenne és csak né-
hány barátom nyúlhatna hozzá. 
- Azt hiszem, hogy ez az öröm, amit Éva arcán most láthatott, az 
is örök emlékkép marad önben is. 
- Igen, természetesen. Csodálatos dolog valakinek visszaidézni 

olyan emlékeket, amiről azt gondolta, hogy már esetleg rég be-
lepte a por, de hogy ezek újra előkerülnek, és könnyeket is csal-
nak egy bajnok szemébe? Ez nekem is megható volt. Öt évig 
nálam volt a kajak, de most jobb helyre került, itt talált otthon-
ra. 

A Rakusz-hajó közös leleplezése az egykori tulajdonos-
sal és Évával.
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Vígh János és felesége, Rakusz Éva, dr. Fülöp György és Schmidt Gábor. 

Dr. Fülöp György polgármester és Schmidt Gábor az MKKSZ elnöke.

A nagy találkozás.

Az érintés már nem a régi, de az érzés feledhetetlen.

Kolonics György egykori barátja, sporttársa Csabai Edvin, a Ko-
lonics  Alapítvány elnöke. 



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

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2021. június 24-26. 
közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaújváros 
belterületén.
Légi kémiai szúnyogirtás tervezett kezdési ideje: 19.30 óra.
Légi kémiai szúnyogirtás tervezett befejezési ideje: 20.30 óra.
Tisza-parti városrész, Tisza-sziget, Tiszaszederkény, Tiszaúj-
város: 1.000 ha
Szúnyogirtó szer megnevezése: Deltasect Plus 1,2 ULV (0,135 
% deltametrin+0,013 % természetes piretrin).
Engedély száma: 47799-5/2020/JIF
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőesz-
közöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján java-
solt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt 
követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és 
a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezé-
seket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyü-
mölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmos-
ni. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a kü-
lönböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is ki-
fejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó-kezelés kiegé-
szítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék 
meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli 
kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy
2021. június 24-én (csütörtökön)

karbantartás miatt
a Tiszaújvárosi Járási Hivatal

 Kormányablak Osztálya
zárva tart!

Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Tiszaújváros önkormányzatának kép-
viselő-testülete 2021. június 24-én, csü-
törtökön 10 órától ülést tart a Város-
háza III. emeleti tanácskozótermében.
Az ülés naprendi pontjai: 
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2021. 
évi üzleti tervére
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda intézményvezetői pályáza-
tának  elbírálására
3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata által alapított és adományozha-
tó kitüntetésekről szóló 13/2019. (V.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat Tiszaújváros Környezetvédel-

mi Programjának elfogadására
4. Javaslat Tiszaújváros Kulturális Straté-
giája 2021-2025 című dokumentum elfo-
gadására
5. Javaslat Tiszaújváros Sportfejlesztési 
Koncepciója 2021-2030 című dokumen-
tum elfogadására
6. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechni-
kai Tervének elfogadására
7. Javaslat településrendezési döntés 
meghozatalára és kiemelt fejlesztési terü-
letté nyilvánításra
8. Javaslat egyesületek, civil szervezetek 
támogatási kérelmeinek elbírálására
9. Javaslat energiatakarékosságot célzó és 
gépészeti beruházásokat, felújításokat tá-
mogató pályázat kiírására, valamint lakó-
közösségek azonnali beavatkozást igény-
lő gépészeti felújításainak támogatására
10. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft. és a Tisza Média Kft. 

2021. évi üzleti terveire
11. Javaslat a polgármester 2021. évi sza-
badság ütemezésének jóváhagyására
12. Javaslat egyházi fenntartó számá-
ra köznevelési feladat ellátásához átadott 
vagyon hasznosításáról, rendeltetésszerű 
használatáról szóló beszámoló elfogadá-
sára
13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda 2019/2020. és 
2020/2021. nevelési évben végzett tevé-
kenységéről 
14. Beszámoló a Tiszaújváros Városi 
Rendelőintézet 2018-2019. évben végzett 
tevékenységéről
15. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 
2020. évben végzett munkájáról
16. Beszámoló a diáksport 2020. évi tá-
mogatásának felhasználásáról
Kérdések

Újra ülésezik a képviselő-testület

Szünidei 
gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvé-
nyes képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étke-
zés a nyári szünetben június 16-tól augusztus 31-ig valameny-
nyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrész-
ben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaúj-
város, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe helyben történő elfo-
gyasztással.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényel-
hető 2021. június 15. napjáig, ezt követően a nyári szünet idő-
tartama alatt folyamatosan benyújtható.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges 
nyilatkozat benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
talban, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) lehetséges. 
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szüni-
dei gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilat-
kozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A 2013-2020-as évekhez hasonlóan az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivata-
lok és a járási hivatalok közreműködésével „Nyári diákmunka 
2021.” elnevezéssel munkaerő-piaci program indul.
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:
- nappali tagozaton tanuló vagy hallgatói jogviszonnyal ren-
delkező diákok,
- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a prog-
ram befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal 
nem rendelkeznek.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetí-
tést kérőként a lakó-, vagy tartózkodási helye szerint illetékes já-
rási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse ma-
gát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákiga-
zolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti 

visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - a mun-
kaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályán 
jelentkezni annak érdekében, hogy a programba vonásának elő-
feltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. A regisztrációra 
2021. június 15-től  2021. június 30-ig van lehetőség.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - az előző évekhez hason-
lóan - részt kíván venni a programban. A foglalkoztatás terve-
zett időpontja: 2021. július 12-től július 31-ig, napi 6 órás fog-
lalkoztatással, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, a 
minimálbér időarányos hányadának megfelelő munkabérrel. 
Az önkormányzat kéri, hogy csak azok a fiatalok jelentkezze-
nek, akik a teljes időszakban vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkozta-
tási Osztály, 3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációs lapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató 
irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. földszint). 
A lapok leadásának határideje: 2021. június 30. (szerda) 18.00 óra.

Nyári diákmunka

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

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

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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

Használt személygépjármű 
értékesítése

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdoná-
ban lévő „SUZUKI” gyártmányú, „WAGON R + GLX” típu-
sú használt személygépjárművét.
A gépjárművet pályázat útján, a legmagasabb árajánlat be-
nyújtója részére értékesítjük.
A pályázaton való részvétel feltétele a gépjármű megtekinté-
se, valamint a kitöltött ajánlattételi formanyomtatvány hatá-
ridőben történő leadása.
Az ajánlattételi formanyomtatvány, valamint a pályázati do-
kumentáció a személygépjármű megtekintése során vehető 
át.
A jármű megtekintésének, valamint az ajánlattételi lap leadá-
sának határideje: 
2021. július 5. (hétfő) 11:00 óra.
A személygépjármű megtekintésével időpont egyeztetésre ki-
jelölt személy neve és elérhetősége:
Veréb Gábor műszaki munkatárs
+36-70/333-7782

TiszaSzolg 2004 Kft.

Esti permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2021. júni-

us 29 - július 2. közötti időben Tiszaújvárosban a közterüle-

ti vadgesztenyefákon vadgesztenyelevél-aknázómoly (Came-

raria ohridella) ellen növényvédő szeres permetezést végez 

az esti órákban.

Növényvédő szer megnevezése: Camohrex Neem (ható-

anyag: 10 g/l azadirachtin) II. kategóriás, közterületre enge-

délyezett, méhekre nem veszélyes szer.

A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakos-

ság megértését.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Oda Megálló Vissza
16.20 Tisza-part városrész 18.10
16.30 Tiszaszederkény, Kossuth út 18.00
16.31 Bajcsy Zs. E. út 67. 17.59
16.32 Bajcsy Zs. E. út 37. 17.58
16.33 Bocskai I. út 17.57
16.34 Bocskai I. út 30. 17.55
16.37 Szederkényi út 17.53
16.38 Rózsa út (Brassai iskola)) 17.52
16.39 Kazinczy út (Hotel) 17.51
16.40 Autóbusz-pályaudvar 17.50
16.50 Városi Temető főbejárata 17.40

Temetői járat
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
térítésmentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRA-
TOK 2021. október 29-ig keddi és pénteki napokon - kivéve au-
gusztus 20-án - az alábbi menetrend szerint közlekednek:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

12. � Közlemények 2021. június 24.



A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 
ÁLLANDÓ HELYETTES ASSZISZTENS 

munkakör betöltésére
teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozott időre történő 

foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- általános ápoló és asszisztens
Előnyt jelent: 
-  OKJ  ápoló végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz 
- érvényes működési nyilvántartás
- kamarai tagság
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a je-
lentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6) be-
kezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja meg-
ismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Beérkezési határidő 2021. július 9.
- Elbírálás határideje: 2021. július 13.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50181-1/2021., valamint a 
munkakör megnevezését: „állandó helyettes asszisztens”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 
FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS

munkakör betöltésére
teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 

4 hónap próbaidő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- fizio, és/vagy fizioterápiás asszisztens végzettség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmas-
ság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a je-
lentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6) be-
kezdéseiben foglaltaknak megfelel 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja meg-
ismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Beérkezési határidő 2021. július 9.
- Elbírálás határideje: 2021. július 13.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50192/2021., valamint a 
munkakör megnevezését: „fizioterápiás asszisztens”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 
LABORATÓRIUMI ANALITIKUS

munkakör betöltésére
teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozott időre történő 

foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 

A 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 bizonyítvány annak igazolására, hogy a je-
lentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6) be-
kezdéseiben foglaltaknak megfelel 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja meg-
ismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Beérkezési határidő 2021. július 9.
- Elbírálás határideje: 2021. július 13.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50185-2/2021., valamint a 
munkakör megnevezését: „laboratóriumi analitikus”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 
LABORATÓRIUMI ASSZISZTENS

munkakör betöltésére
teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozatlan időre történő

foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 

A 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 bizonyítvány annak igazolására, hogy a je-
lentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6) be-
kezdéseiben foglaltaknak megfelel 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja meg-
ismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Beérkezési határidő 2021. július 9.
- Elbírálás határideje: 2021. július 13.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50184-2/2021., valamint a 
munkakör megnevezését: „laboratóriumi asszisztens”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 
RTG ASSZISZTENS
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozott időre történő 
foglalkoztatásban 4 hónap próbaidő kikötésével. 

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
- röntgen asszisztens
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a je-
lentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6) be-
kezdéseiben foglaltaknak megfelel 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja meg-
ismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Beérkezési határidő 2021. július 9.
- Elbírálás határideje: 2021. július 13.
- Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50179-8/2021., valamint a 
munkakör megnevezését: „RTG ASSZISZTENS”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő intézményi takarító mun-
kakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség,
• magyar állampolgárság,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• egészségügyi alkalmasság.
Feladatok: 
• irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak 
végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő heti 40 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatot,
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte),
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot.
• A borítékon fel kell tüntetni az 1033-5/2021. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 06. 28.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 06. 30.
Az állás betölthető: 2021. 07. 01.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 
Stefánné Andrea: 06-49/548-308 
Bánréviné Zán Tamara: 06-49/548-383

Molnárné Tóth Anita igazgató

2021. június 24. Állásajánlatok 13.



VILLAMOS, MŰSZERÉSZ 
és GÉPÉSZ KARBANTARTÓ 
munkatársakat keres tiszaújvárosi telephelyére.

Elérhető havi nettó jövedelem akár 350.000 Ft. 
Belépési bónusz bruttó 250.000 Ft

A belépési bónusz a 2021. augusztus 31-ig csatlakozók részére jár!

Ezt kérjük Tőled: 
● Minimum középfokú szakirányú végzettséggel, 
    releváns szakmai gyakorlattal rendelkezel. 
● Megbízható, pontos, precíz munkavégzés.
● Rugalmasan állsz hozzá a változó munkavégzés helyéhez 
   (Tiszaújváros és a környező régió). 

Amiben számítunk Rád: 
Ipari gépek, berendezések karbantartási, szerelési és hibaelhá-
rítási műveleteinek ellátása regionálisan, mivel a legjobbak is 
profi szakemberekre bízzák ezeket a feladatokat.

A pályázatokat a toborzas@trans-sped.hu címre várjuk, 
a jelentkezés tárgyában kérjük megjelölni, hogy „karbantartó”.

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

Az ÉRV. Zrt. az alábbi ügyfélbarát ügyintézési módokat kínálja. További információ a 
Társaság honlapján (www.ervzrt.hu) található.

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN!

Telefonos ügyfélszolgálatunkat a 06-80/22-42-42 ingyenesen hívható telefonszámon érhetik el 
Felhasználóink. A menürendszer magában foglalja a hibabejelentést, a panaszkezelést, valamint 
a szolgáltatással és a műszaki ügyekkel kapcsolatos ügyintézési lehetőségeket is. Automata 
menüpontjaink segítségével, ügyintézői közreműködés nélkül lehetőség van mérőállás 
bejelentésére és folyószámla-egyenleg lekérdezésére. 

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS MOBIL APPLIKÁCIÓ
BÁRHOL, BÁRMIKOR, GÖRDÜLÉKENYEN!

Online ügyfélszolgálati felületünk a www.vizcenter.hu weboldalon érhető el, mobil applikációnk 
letölthető az App Store-ból és a Play Áruházból. A weboldalon Társaságunk logójára kattintva 
számos ügyindítási lehetőség érhető el, állandó ügyfélszolgálati irodáinkba időpontfoglalást 
biztosítunk, valamint Felhasználóink információt kaphatnak személyes, telefonos és e-mailes 
ügyintézési lehetőségeinkről.

REGISZTRÁCIÓ
KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ EGYSZERŰEN ÉS BIZTONSÁGOSAN!

E-ügyfélkapcsolati menüpontunkban, pár perces ingyenes regisztrációs folyamatot követően az 
intézhető ügyek széles tárháza válik elérhetővé. Regisztrált ügyfeleink belépést követően újabb 
azonosítók megadása nélkül diktálhatnak mérőállást, ami tovább rövidíti az ügyintézéshez 
szükséges időt. Elérhetővé válik a számlák megtekintése és letöltése pdf-formátumban. 
Kizárólag regisztrált ügyfeleink számára elérhetővé tettük azt, hogy a részben kiegyenlített 
számlák még ki nem fizetett, fennmaradó összegét is kiegyenlíthetik online bankkártyás fizetési 
móddal.

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉSE
A PONTOS ELSZÁMOLÁS ÉS A KISZÁMÍTHATÓ KÖLTSÉGEK NYUGALMA!

Mikor? Számlája 3. oldalán a számlarészletező alatt találja a diktálási időszak 10 napját. 
Amennyiben ebben a 10 napban automata rendszereinkben mérőállást közöl, a következő havi 
számlája az Ön által közölt mérőállás, tehát a valós fogyasztás alapján készül el. Hogyan? A 
06-80/22-42-42 telefonszám 2. menüpontjának megnyomásával, a számla 3. oldalán található 
vevő (fizető) azonosító szám és a mérő gyári szám utolsó 4 számjegyének megadásával. Ezt 
megteheti online felületünkön a Vízmérőállás bejelentése menüpontban, ahol ugyanezen 
azonosítók megnyomásával rögzítheti aktuális mérőállásait.

ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
KÉNYELMESEN ÉS GYORSAN!

Sorban állás nélkül, otthonából vagy útközben egyenlítheti ki számláit. Regisztrált ügyfeleink 
virtuális ügyfélkapcsolati felületen tekinthetik meg és fizethetik be számláikat az OTP 
SimplePay alkalmazáson keresztül. A funkció mind az online ügyfélszolgálati felületen, mind a 
mobil applikáción elérhető, biztonságos és ügyfélbarát számlakiegyenlítési lehetőséget teremt 
Felhasználóink számára.

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT!
AHOL MINDIG ÖN A LEGFONTOSABB: ÉRV. ZRT.

Nyugdíjas 
egyesületi közgyűlés

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2021. június 28-án, hétfőn 14.30 órakor tartja éves 
közgyűlését (határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés 15.00 órától), melyre ezúton 
tisztelettel meghívjuk a tagságot.
Helye: Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének udvara.
A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Az egyesület elnöksége nevében:

Varjas Lászlóné 
elnök

Kedves Tiszaújvárosi Lakosok!

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ezúton értesíti a lakosságot, hogy a koronavírus 
miatti veszélyhelyzet kezdetén felfüggesztett

 ruhaosztás újra elérhető lesz.
 2021. július 02-án az első alkalom, majd minden páros hét péntekén

 9.30 – 12.00 közötti időben
a Tiszaújváros, Tisza út 2/c szám alatti 1. szobában 

várjuk az érdeklődőket!
Továbbá ezen időpontokban van lehetőség az adományozók számára az adományozásra szánt 

ruhaneműk leadására is, melyet szívesen várunk.

                                                              Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ      

14. � Hirdetés 2021. június 24.



Tirolban a tiszaújvárosiak
TRIATLON. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub  négy utánpótláskorú sportolóval 
képviseltette magát a június 18-20. között az ausztriai Kitzbühelben megren-
dezett sprinttávú Európa-bajnokságon. 

Tirol „fővárosában” pénteken 3-3 szuper sprinttávú (500 méter úszás, 12 km ke-
rékpározás, 3,1 km futás) előfutamot tartottak, melyből a legjobb 30 jutott be a 
szombati fináléba, és szintén 30-an kvalifikáltak a B-döntőbe.
A tiszaújvárosiak közül a junior lányoknál Bóna Kinga a B-döntőben folytathatta a 
küzdelmet, ahol szép versenyzéssel végül az összetett 38. helyet érdemelte ki. Ko-
vács Gyula szintén a B-döntőben bizonyíthatott, ahol az előkelő negyedik pozíció-
ban érkezett célba, ami a végelszámolásnál a 34. helyre volt elég. 
A közel száz indulót felsorakoztató elit/U23-as finálékban sem volt tiszaújváro-
si, Putnóczki Dorka a B-döntőben gyarapította tovább versenytapasztalatát. Sin-
kó-Uribe Ábelnek sajnos nem sikerült az előfutam, így szombaton már nem ver-
senyezhetett.
Vasárnap a mix-váltók vetélkedtek a kontinensbajnoki érmekért. A 2-2 női és férfi 
versenyzőnek a váltások előtt egyenként 250 métert kellett úsznia, majd 6 km-t ke-
rékpároznia és 1,5 km-t futnia. A junioroknál az 5., az elit/U23-as kategóriában a 
15. hely jutott Magyarországnak. Utóbbi váltóban helyet kapott Putnóczki Dor-
ka is.
Eredmények
Elit /U23-as kcs., nők (93 induló): 1. Laura Lindemann (német) 35:21 perc, 2. 
Valentina Riasova (orosz) 35:26, 3. Leonie Periault (francia) 35:27, … 57. Putnó-
czki Dorka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 39:28
Elit/U23-as kcs., férfiak (99 induló): 1. Max Studer (svájci) 32:03, 2. Antonio Ser-
rat Seoane (spanyol) 32:09, 3. Tom Richard (francia) 32:24 
Junior férfiak (96 induló): 1.   Henry Graf (német) 33:16, 2. Daniel Dixon (brit) 
33:22, 3. Alexandre Montez (portugál) 33:32,…34. Kovács Gyula (Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub), 34:03
Junior nők (92 induló): 1. Jule Behrens (német) 36:41, 2. Tilda Mansson (svéd) 
36:47, 3. Maria Casals Mojica (spanyol) 37:01,…38. Bóna Kinga (Tiszaújváro-
si Triatlon Klub) 38:28
Mix-váltó, elit/U23-as kcs.: (22 induló) 1. Nagy-Britannia, 1:09:18 óra, 2. Német-
ország, 1:09:36, 3. Oroszország, 1:10:08,…15. Magyarország (Sárszegi Noémi, 
Dévay Márk, Putnóczki Dorka, Dévay Zsombor), 1:13:06
Mix-váltó, junior kcs. (22 induló): 1. Németország, 1:11:55 óra, 2. Franciaország, 
1:12:32, 3. Spanyolország, 1:12:49, …5. Magyarország (Dobi Lili, Hóbor Zalán, 
Horváth Karolina Helga, Dobi Gergő) 1:13:35.

Jöttek is, mentek is
LABDARÚGÁS. Az MLSZ-értesítő alapján a 2021/2022-es NB III-as 
bajnokság újra 20 csapatos lesz, és várhatóan a Putnok és a Salgótar-
ján kap nevezési lehetőséget, annak ellenére, hogy kiestek az NB III 
Keleti csoportjából.

Fontos tehát a keret megerősítése, hiszen újra lesznek hétközi fordulók és 
nagyon hosszú lesz a bajnokság. Annál is inkább, mivel sokan távoztak az 
FC Tiszaújvárosból. A támadósorból Kristófi, Tóth Á. és Kerekes folytat-
ja máshol, a középpályások közül Csernák, Márton, Lakatos és Vámos. A 
védelemből Vincze és Tóth M. távozott. Az érkezők közül Galambvári ka-
pus, Mahalek és Lehóczki védő, Gönczi középpályás, Bartusz és Molnár 
támadó. 
Az ő érkezésükről már adtunk hírt, az elmúlt héten azonban érkeztek újabb 
játékosok is.
Bocsi Patrik 26 éves, tehát a legjobb korban lévő szélső védő játékos, akit 
Uray Attila vezetőedző korábbi csapatától csábított át Tiszaújvárosba, 
és akivel várhatóan a védelem jobb oldalán találkozhatunk majd. Patrik 
Egerben és Diósgyőrben nevelkedett, hét NB III-as szezonja alatt összesen 
186 mérkőzésen lépett pályára és 10 gólt ért el, ami védőként nem olyan 
rossz teljesítmény. Édesapja, az idén 50 éves Bocsi Zoltán 1997 és 1999 
között előbb az NB I/B-ben, majd az NB I-ben összesen 39 mérkőzésen 
szerepelt tiszaújvárosi mezben és 1 gólt szerzett. 2014-től pedig két 
szezonon keresztül az NB III-as csapat vezetőedzője is volt.
A 30 éves Nagy Dávid egy év kitérő után tér vissza Tiszaújvárosba. A 
2018/2019-es bajnokságban 29 bajnoki mérkőzésen 15 gólt ért el, majd a 
következő évben 11 mérkőzéshez 2 gól párosult, emlékezeteset alakított vi-
szont a Magyar Kupában, a Villánynak 6 gólt lőtt.

Kitűnően tanul, 
kiválóan asztaliteniszezik

Amint arról beszámoltunk, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma Fónagy-Árva Péter részére eredményes tanulmányi munká-
ját és kimagasló sportteljesítményét elismerve „Magyarország 
jó tanulója - jó sportolója 2020” címet adományozott.
Péter a miniszteri elismerő oklevelet immár harmadik alkalom-
mal érdemelte ki. A kitűnő tanulmányi eredményeit korábban a 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában, jelenleg pe-
dig a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnáziumban érte el.
Sportolóként a Tiszaújvárosi SC Asztalitenisz Szakosztályának 
igazolt versenyzője, sportsikereit alapvetően az országos rang-
listaversenyeken aratta, de a Diákolimpia versenyrendszerében 
is rendszeresen megméreti magát, több alkalommal képvisel-
te már megyénket a diákolimpia országos döntőjében. Az elis-
merés jelentőségét növeli, hogy asztaliteniszben az országban 
évente mindössze 3-4 fiú kapja meg ezt a címet, a sportág jelle-
ge miatt ugyanis kevés a versenyszám, nagyon nehéz „megcsíp-
ni” egy olyan eredményt, ami megfelel a díjazás kritériumainak.
Péter szeptembertől - 16 évesen! - a Szécsény felnőtt NB I-es 
asztalitenisz csapatát fogja erősíteni.

Az öt évvel ezelőtti labdarúgó Európa-bajnokságon a portu-
gálok elleni 3-3-as döntetlent követő utcai ünnepléshez ha-
sonló „megmozdulás” idén, a franciák elleni bravúros 1-1 
után nem volt, de több tiszaújvárosi vendéglátóhelyen (és 
a Sportcentrumban) baráti közösségek szorítottak a magyar 
válogatott sikeréért. Nem hiába.
Akkor az az iksz csoportelsőséget jelentett, a mostani becsü-
letes, dicsőséges helytállást. Akárhogy is alakult a lapzártánk 
után rendezett németek elleni meccs, a fiúk emlékezetessé 
tették ezt az Európa-bajnokságot is. És hátha…
Miért ne?!

2021. június 24. Sport � 15.

Bóna Kinga a B-döntő 8. helyén 
ért célba. Ezzel a 38. lett. 

Kovács Gyula B-döntős 4. helye a 
34. helyet jelentette. 

Bocsi Patrik

Nagy Dávid



16. � Rendezvény 2021. június 24.

Olyan volt, mint egy nagy családi rendezvény. Mindenki a legfi-
nomabb étellel készült, a legjobb borát hozta, volt zene és tánc, 
és a gyerekek is imádták. Hogyne tették volna, hiszen a szerve-
zők a legkisebbekre is gondoltak.

A Gasztrokorzó a város egyik új rendezvénye, ez még csak a má-
sodik alkalom volt. Irány a Vadnyugat! - e mottóval hirdették meg 
a rendezvényt, és valóban, a Széchenyi út és a Március 15. park 
szombatra egy teljesen más világgá alakult. 

Aztán itt voltak még a sörök is, a Reketye főzdéből. Berta Bálint 
csapol és mesél. Tele szenvedéllyel. A felső erjesztésről, a kétszáz kiló 
meggyről, a fanyar ízekről, a gyümölcsös-virágos világról. 
- Nyolc éve, amikor elindult a kisüzemi sörforradalom, álltunk és néz-
tük, hogy ez mennyire zseniális, vágjunk bele - mondta Bálint -, nyis-
sunk egy olyan helyet, ahol bemutathatjuk a vendégeknek a kisüzemi 
söröket. Aztán szerettünk volna belelátni a készítésbe, így megnyitot-
tuk saját sörfőzdénket. Az első sörök nem sikerültek, rengeteg tanulás, 
munka után azonban megszülettek azok, melyeket jó szívvel ajánlunk, 
fogyasztunk. 

Kádár Ferkó fotószínházában is nagy volt a sor, mert ki ne szeretne egy 
fotó erejéig egy másik földrészre, és egy másik korszakba repülni? Ezért 
is népszerű a fotószínház, de nem csak nálunk, az idei naptáruk már te-
le van. 
- Folyamatosan gyűjtünk - mondta Kádár Ferkó -, vásároljuk vagy var-
ratjuk a kellékeket, a ruhákat, kalapokat, esernyőket. Általában magyar 
népi és polgári hátterekkel dolgozunk, de most Amerika a téma. 

Az amerikai kontinens volt a téma a kézműves sarokban is, készültek az indián totemoszlopok, a 
fejdíszek. 
- Pöttyöket, háromszögeket és vonalakat rajzolok rá - mondta Kovács Vivien -, ez az első, amit most 
rajzolok. Megnéztem a bábszínházat, vettünk már limonádét is, remélem, hogy sokáig itt leszünk. 

Sokakat megihletett a graffiti 
fal is, bárki, aki arra járt, fes-
téket ragadhatott és fújhatta, 
ahogy akarta. 
- Én szívecskét és tulipánokat 
festettem rá - mondta Emma -, 
közben hallgattam a koncertet, 
meg voltam már fagyizni is. 

A Long Dusty Road rock country banda koncertje fel-
élénkítette a közönséget, amit csak fokozott a Cactus 
Country Club tánccsapat produkciója. 

Hat óra körül aztán leszakadt az ég, ideért a vihar, az 
eső elől sokan haza-, mások pedig fedett helyre mene-
kültek. Szerencsére a felhők hamar elvonultak és egy 
kicsit párásabb levegőben ugyan, de folytatódott a ren-
dezvény. 
Ez volt az idei első, de nem az utolsó, a tervek szerint 
szeptemberben újra lesz Gasztrokorzó. 

Fodor Petra

Finom illatok csábították az arra járókat, sült a churros, ínycsiklandó sütemények sorakoz-
tak a polcokon, színes fagyikülönlegességek enyhítettek a hőségen. Mert meleg, az volt. 
Különösen a Széchenyi úton, ahol nem csak a Nap sütött. Hanem például a Zuzmó Gerilla 
BBQ csapata is, akik Egerből érkeztek. 
- Oldalasból készítjük a burgert - mondta Zsirai László -, 8-9 órán át sütjük, utána szétszed-
jük, leomlik a csontról, egy saját szósz megy rá, és egy kis bajor káposzta, így készül a pul-
led pork burger. Ezen kívül egy saját recept alapján készült kolbászt hoztunk, ami horto-
bágyi angus marhából készül. Hat éve foglalkozunk ezzel, azóta is állandóan kísérletezünk. 
A finom ízekről nehéz írni, a fotók talán  most beszédesebbek. 
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