
A hajrában 
fordult a kocka

/15. oldal

Házhoz megy 
a segítség

/10. oldal 

Bátorság, szabadság, egyenjogúság

Két év után újra a hagyományos helyszíneken és a megszokott forgatókönyv szerint emlékezett meg Tiszaúj-
város lakossága március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. Cikkeink a 3., 7. és 8. olda-
lon, a kitüntetettek pályafutásának ismertetése a 4., 5., 6., 7. oldalon.

Kezd kerekedni a kerékpárút projekt
Európai uniós forrásból és kor-
mányzati támogatással megkez-
dődhet a Polgár és Tiszaújváros kö-
zötti kerékpárút építése. A beruhá-
zás alapkövét a múlt héten tették le 
Polgáron. Bíztató fejlemények tör-
téntek azt illetően is, hogy megépül-
het a Tiszaújváros és a megyehatár 
közötti szakasz is.

A beruházás ünnepélyes alapkőletéte-
lén Tóth József, Polgár polgármeste-
re emlékeztetett arra, hogy a kerékpá-
rút megépítésével kapcsolatban több, 
mint tíz éve kötött együttműködési 

megállapodást a két település, majd 
az elképzeléshez a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Programban 
pályázati forrást is sikerült találni. Az 
előkészítés hosszú időt vett igény-
be, de végül külső segítséggel és kor-
mányzati támogatással sikerül elkez-
deni a munkát. 
A polgári kerékpárút szakasz a me-
gyehatárig épülhet meg, mintegy 9 ki-
lométeren, ennek azonban csak akkor 
lesz igazán értelme, ha megépül a to-
vábbi, tiszaújvárosi szakasz is.
Az eseményen dr. Fülöp György, Ti-
szaújváros polgármestere úgy fo-
galmazott: a két város között ingázó 
munkavállalók dolgát könnyíti majd 
meg a bicikliút, de a turizmus szem-
pontjából is fontos ez a beruházás. 
Hozzátette, hogy 2016-ban Tisza-
újváros nem kapott uniós forrást, de 
2021-ben megjelent egy közútkeze-
lésről szóló kormányrendelet, amely 
alapján lesz lehetőség arra, hogy va-
lamilyen formában megépüljön a Ti-
szaújvárost a megyehatárral összekö-
tő bicikliút. Mi ragaszkodunk hozzá, 
hogy az eredeti elképzelések szerint 
valósuljon meg, ne pedig más, nem 
túl biztonságos formában. Ezzel az 
alapkőletétellel a folyamat visszafor-
díthatatlanná vált - mondta a polgár-
mester. 
Az említett, 2021-ben hozott kor-

mányrendelet az országos közúti köz-
lekedési projektek közé beemelte a 
Tiszaújváros-Polgár közötti kerék-
párutat, a Magyar Közút Nonporfit 
Zrt. pedig a 2020-2024 évekhez kap-
csolódó fejlesztési és felújítási mun-
kák tervezési feladatai közé felvet-
te a Tiszaújváros - megyehatár közöt-
ti kerékpározható közutak tervezését, 
és szerződést is kötött a nyomvonal 
tervezésére, kialakítására, az engedé-
lyezési és kiviteli tervek elkészítésé-
re. Tavaly szeptemberben a Miskolci 
Közúti Igazgatóságon be is mutatták a 
munkaközi anyagot. Az egyeztetésen 
elhangzott, hogy meg kell vizsgálni 
a Tisza híd északi részének megnyi-
tását is, melyet Tiszaújváros önkor-
mányzata korábban több alkalommal 
is kérvényezett. 
Új elemként merült fel, hogy a Sziget 
Csárda megközelítését lehetővé te-
szik a kerékpározók részére, az átve-
zetés kialakítása középsziget megépí-
tésével valósul meg. 
2021 decemberében online terve-
gyeztetés volt az átdolgozott tervcso-
magról. Több észrevétel érkezett az 
érintett szervezetek részéről, melyek 
nagy része a közlekedésbiztonságot 
szolgálták. Felvetődött a Tisza-part 
városrészbe történő fogalomirányí-
tó jelzőlámpás átvezetés átalakítása is 
egy középsziget beépítésével. 

Kezdődik a rekonstrukció
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros önkormány-
zata megbízásából a kivitelező a Lévay J. utca 1-11. 
számú lakóépületek előtti területen megkezdi az út, ke-
rékpárút, parkolók, járdák és garázsok előtti közterület 
rekonstrukcióját, ezért az érintett terület a közforgalom-
tól ideiglenesen el lesz zárva.
A munkaterületet 2022. március 16-án vette át a kivi-
telező, és - az időjárás függvényében - előreláthatólag 
120 napon belül befejeződik a rekonstrukció.

A garázstulajdonosok figyelmét külön felhívjuk, 
hogy gépjárműveikkel időben szíveskedjenek kiáll-
ni a garázsból a kellemetlenségek elkerülése érde-
kében! 

Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési sza-
bályok betartásával és fokozott figyelemmel közleked-
jenek!
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ünnepi fellépők
A március 15-ei ünnepségek állandó közreműködője a 
Derkovits Fúvószenekar és a Pántlika Néptáncegyüttes 
néhány tagja, akik a koszorúzásban segédkeznek. Így 
volt ez idén is.
Szintén megfelelt a hagyományoknak, hogy Szeder-
kényben a Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág 
Népdalkör, valamint az Eötvös Diákszínpad tagja adott 
ünnepi műsort. Ezúttal Gyivák Bálint szavalatát hall-
gathatta meg az ünneplő közönség.
A Petőfi szobornál a szintén diákszínpados Juhász Kris-
tóf énekét, a színházteremben Mészáros Jázon klarinét- 
és Székely Anna Lilla hegedűjátékát élvezhette a kö-
zönség.
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Tóth József, Polgár polgármestere.
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Egyházi hírek 

Római katolikus
Március 17-18. csütörtök, péntek a szentmisék idő-
pontja: 8.30, március 19. szombat 18.00, március 20. 
vasárnap 11.00. A szentmisék március 22-étől a szo-
kott időpontokban kezdődnek: kedd, csütörtök, pén-
tek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. Min-
den vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden páros 
vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan vasár-
nap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise. Március 27-
én 9.30-kor Sajóörösön templombúcsú, amit Futó Béla 
piarista atya tart. A bérmálkozás időpontja május 29. 
vasárnap 11.00 óra. Szülői értekezlet első áldozók és 
bérmálkozók szülei részére március 22., kedd 17.00. 
Az „Erőtér” előadássorozat harmadik előadása április 
2-án, szombaton 17.00-tól. Az előadás címe: „Hold-
keltétől napnyugtáig”. Az ember testi és lelki egysége, 
és különbözősége. Előadó: Dr. Tóth Csaba orvos-pro-
fesszor. Az előadás helyszíne: Magyarok Nagyasszo-
nya Templom.

Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. 
Szombaton 11.00 Szent Liturgia, pannichida (megem-
lékezés elhunyt szeretteinkről); 17.30 vecsernye. Va-
sárnap az Úr keresztje előtt hódolunk: 10.00 utrenye, 
a szent kereszt kihozatala, 11.00 Szent Liturgia. 17.30 
vecsernye. Hétfőn 17.30 vecsernye. Szerdán 17.30 
Előreszentelt Adományok Liturgiája.

Református
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra, úrnapi istentisztelet: va-
sárnap 11.00 óra, konfirmációi előkészítő: elmarad
Gyülekezetünk is csatlakozott a Magyar Református 
Szeretetszolgálat adománygyűjtéséhez, amellyel a há-
borús menekülteket segítjük. Adományaikat napközben 
a református imaházban, vagy a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola portáján is leadhatják. 

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot március 20-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd már-
cius 21-től (hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., 
tel.: 20/400-1952) látja el. A telefonos készenléti szolgá-
lat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kez-
dődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 
30 percen belül. 
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra kö-
zött zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Madárpókok taszításában
Álmos csütörtök délután volt. Cél-
talanul bolyongtam az Árpád úton, 
amikor hirtelen különös plakát-
ra lettem figyelmes az egyik villa-
nyoszlopon. „Ízeltlábúak kiállítása, 
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola” - hirdették a hatalmas 
betűk. Nem volt fontosabb dolgom, 
és csak pár lépés választott el a su-
litól, így hát benéztem, mit is kínál-
nak ott az érdeklődőknek.

Egzotikus lepkéket, sáskákat és… 
madárpókokat! Mindig is iszonyod-
tam ezektől a szőrös nyolclábúaktól, 
de ha már ott voltam, alaposan szem-
ügyre vettem őket. Közülük is kettőt 
találtam igazán érdekesnek: a fehér-
térdű madárpókot és a mexikói vö-
röstérdű tarantulát. Mindketten meg-
lehetősen népszerűek a póktartók kö-
rében.

A fehértérdű madárpók

Brazíliában őshonos, talajszinten, pá-
rás környezetben él, testének hosszú-

sága nőstények esetében akár a 9-10 
cm is lehet, lábfesztávolsága megha-
ladhatja a 20 cm-t, egyetlen nőstény 
pedig akár ezernél több petét is képes 
lerakni. Elsősorban rovarevő, nem túl 
békés fajta, szűnni nem akaró éhsé-
ge miatt szinte folyamatosan ugrásra 
kész és mindent célba vesz, ami mo-
zog. Marása és mérge nem okoz élet-

veszélyt, mégis a kórházba kerülést 
kockáztathatja, aki óvatlanul közele-
dik hozzá.

A mexikói 
vöröstérdű tarantula

Bizonyára sokaknak ismerős, külön-
leges színe és mintázata miatt szá-
mos hátborzongató filmben szerepel-
tették már. A fehértérdűhöz hasonlóan 
ugyancsak a talajban él, 25 °C felett 
és 60-70%-os páratartalom mellett ér-
zi jól magát. Teste 4 cm hosszú is le-
het a nőstények esetében, lábfesztá-
volsága általában 14 és 18 cm között 
váltakozik. A rovaroktól a rágcsálókig 
bármit szívesen elfogyaszt. Alapvető-
en nyugodt típus, viszont a legtöbb 
regisztrált pókmarás mégis hozzá köt-
hető. Akár tizenöt évet is élhet, tartása 
engedélyköteles.
Kétség sem fér hozzá: különleges élő-
lények, ám ezúttal sem sikerült meg-
barátkoznom velük. Talán a követke-
ző életemben…

Ördögh István

Gonosz
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik már-
ciusi sorozatunk. A megfejtéseket 
április 1-ig egyben várjuk e-mail-
ben a kronika@tiszatv.hu címre, 
vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-
ros, Szent István út 16. címre.

2. � Sokféle 2022. március 17.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és ismerték, hogy

 Mészner Ferenc 
életének 73. évében hosszú, türelemmel viselt 

betegség után, 2022. 03. 10-én elhunyt. 
Búcsúztatása, temetése, polgári szertartás szerint 

2022. 03. 21-én (hétfő), 14.30 órakor lesz 
a sajószögedi  Városi Temetőben. 

Gyászolja felesége, két gyermeke és unokái

Fehértérdű madárpók.

Mexikói vöröstérdű tarantula.



Bátorság, szabadság, egyenjogúság, összefogás
Két év után újra a hagyományos helyszíne-
ken és a megszokott forgatókönyv szerint 
emlékezett meg Tiszaújváros lakossága már-
cius 15-én az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc hőseiről.

Tiszaszederkényben a Hősi emlékműnél tartot-
ták a megemlékezést. Az ünnepi szónok Sipos 
Adrienn, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium és Kollégium diákja, a beszédíró pályázat 
második helyezettje volt. 

Elszántság, bátorság
„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Tiszasze-
derkényi Ünneplő Közönség!
Köszöntöm Önöket az 1848-49-es magyar for-
radalom és szabadságharc 174. évfordulóján 
megrendezett ünnepi megemlékezésen.
Minden év március 15-én közösen emlékezünk 
meg nemzetünk legnagyobb ünnepéről, és em-
léket állítunk a magyar történelem egyik leg-
meghatározóbb eseményének, amely befolyá-
solta minden egyes magyar ember gondolkodá-
sát és saját jövőjének megítélését. 1848-49 tör-
ténete tele van kiváló emberi teljesítmények-
kel, amelyek még az idő távlata ellenére is kö-
zel állnak szívünkhöz. Tisztelegjünk az embe-
rek előtt, akik dolgoztak, küzdöttek és meghal-
ni is képesek voltak Magyarországért, akikről 
megemlékezve a mai napon kokárdát öltünk, 
intézményeinkre a nemzeti színekben pompá-
zó lobogót tűzünk, és hőseink szobránál koszo-
rúkat helyezünk el. 

Tisztelt Hallgatóság! 
Tekintsünk vissza az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc történéseire. Számos társadal-
mi esemény és körülmény idézte elő a március 
15-én kitört forradalmat, köztük a nyelvújítá-
si mozgalom is. A reformkorban a magyar írók 
és költők ráébredtek nyelvünk megújításának 
szükségességére, ezáltal új fogalmakat, kifeje-
zéseket és egyéb nyelvi változtatásokat építet-
tek be a magyar nyelvbe. A haladó gondolkodá-
sú arisztokrácia a magyar gazdaság fejlődésére 
törekedett, mely a jobbágyfelszabadításért való 
küzdelem nélkül elérhetetlen lett volna. Mind-
emellett létre kívánták hozni a parlamentben 
a népképviseletet, a közteherviselést, és nem 
utolsó sorban a felelős kormányt is. Eme célo-
kat kizárólag a forradalom által sikerült meg-
valósítani. 
Az uralkodó 1848. augusztusi rendeletében 
az áprilisi törvények visszavonását követel-
te, mely okból a magyar kormány hadiállapo-
tot hirdetett, ezáltal a forradalom szabadság-
harccá vált. A nemzetőrség tagjai nemcsak ma-
gyar katonák, nemesek és polgárok voltak, ha-
nem más nemzetiségűek is csatlakoztak hozzá-
juk, akik életük árán is küzdöttek a szabadság 
és a jobb élet reményében a Habsburg diktatúra 
ellen. Eme hősök és áldozatok ezrei előtt tiszte-
legjünk nemes hazafisággal. 
A legnagyobb cél a közjó, hazánk politikai és 
gazdasági függetlenségének elérése volt. A pes-
ti ifjúság, a fiatal radikális generáció kiemelke-
dő szerepet játszott a győzelem elérésében. Ki 
ne ismerné Petőfi Nemzeti dalát, Jókai 12 pont-
ját vagy esetleg Kossuthot, Batthyányit és Tán-
csicsot. Ki ne hallotta volna már a Pilvax-kávé-
ház vagy netán a Landerer nyomda nevét fel-
csendülni. Iskolák, egyéb intézmények, utcák 
viselik az egykori fiatal, példaértékű tehetsé-
gek neveit, ezáltal tisztelgésünket és elismeré-

sünket nyilvánítjuk ki feléjük. 
Elszántságuk és bátorságuk tiszteletreméltó és 
az utókor számára is tanulságos. A mindenna-
pi életünkben is szükség van erre a magatartás-
formára, ha nem is ilyen radikális formában. 
Ebből a mai fiatalságnak is érdemes merítenie, 
ugyanis a közösség ereje legyőzhetetlen. 
Tisztelt Közönség! 
A szabadságharcot a hatalmas túlerő leverte, 
de nem bukott el, mert olyan erkölcsi értékek 
fogalmazódtak meg, melyek a mi életünkre is 
hatással vannak. A mai napig fontos az össze-
fogás, az őszinteség, a haza és a nemzet irán-
ti lojalitás.
A szabadság és a hűség adja március 15-e ere-
jét. 1848-49 sokkal több volt egy lázadó forra-
dalomnál, egy hősies szabadságharcnál. A vál-
tozás az ország lelkében, a nemzet egészében 
zajlott. 1848 márciusa a szabadság örömét, az 
önrendelkezés szépségét, a polgári fejlődést, 
egy közösség összetartozásának felemelő érzé-
sét hozta el. 
Tisztelt Ünneplő Közönség! 
Ünnepeljük meg a közjót és a pillanatot, ami-
kor egy nép nemzetté vált. Emlékezzünk mind-
azokra, akik miatt minden tavaszunk a szabad-
ság, a hűség, a remény ünnepe lehet. Az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc résztvevői 
tanúbizonyságot adtak bátorságukról, önfelál-
dozásukról, összefogásukról és hazaszeretetük-
ről. 
Kívánom, hogy ez a küzdelem hozzon sikert a 
nemzetnek, Önöknek, családjuknak, barátaik-
nak és Tiszaszederkény lakosainak! Vezessen 
bennünket a forradalom szelleme és példája!”
A tiszaújvárosi ünnepi program kora este fák-
lyás felvonulással folytatódott. A több száz fős 
tömeg a református templomtól a Petőfi szo-
borhoz vonult, ahol Kocsis Anna, az Eötvös 
gimnázium tanulója, a beszédíró pályázat nyer-
tese mondott ünnepi beszédet.

Közjó, összefogás
„Tisztelt Ünneplő Közönség!
Március 15-e van. Napjainkban nincs olyan 
nemzedék, aki ne tudná mit is jelent nekünk ez 
a nap. Az 1848-1849-es forradalomra és sza-
badságharcra emlékezünk. Hazánkban, de azt 
hiszem, nyugodt szívvel kimondhatom, Euró-
pában is a magyar forradalom és az azt köve-
tő szabadságharc időszaka a legmeghatározóbb 
történelmi eseménnyé vált. Március 15-én szer-
te Magyarországon, a legkisebb gyermektől a 
legidősebb emberig mindenki kokárdát tűz a 
szíve fölé, még akkor is, ha ezt mások nem is 
értik igazán. A magyarok értik, és mindezt tisz-
teletből teszik. Azon hősök iránti tiszteletből, 
akik részt vettek a forradalmi eseményekben 
és harcoltak a szabadságharcban. Olyan hősök 
voltak, akik ugyan nem nyertek, mégis győz-
tek. Eredményeket értek el Magyarország fej-
lődésében, kivívták a nemzet mindenkori tisz-
teletét, és nagybetűkkel írták be nevüket a tör-
ténelembe.

Tisztelt Hallgatóság!
Immár 174 év telt el azóta, hogy történelmünk 
legfelemelőbb pillanatát, óráit, napjait élte át a 
pesti ifjúság idealizmusa, mely győzedelmes-
kedett a mindig lehúzó kishitűséggel szemben. 
Ez az a nap, ahol a küzdelem vállalása, a tenni 
akarás és a márciusi ifjak kitartása, kiemelkedő 
bátorsága hozzájárult a mostani szabadságunk-
hoz. Hiába az akkori súlyos katonai vereség, 
megadás, megtorlás, rémuralom. Ennek elle-

nére mégis úgy hiszem, hogy az önkényuralom 
bástyái ekkor kezdtek repedezni, majd leom-
lani. Edzett falak ezek, melyek kezdeti repe-
déseit már feszegette a történelmi idő, de még 
hazánk akkori legnagyobb alakjai sem hitték, 
hogy ez az összefogás képes ledönteni az or-
szágunkat visszatartó és megnyomorító rend-
szert.
1848-49 története tele van kifogástalan embe-
ri produktivitással, amelyek hosszú idő eltelté-
vel is felelevenítik, és élővé teszik számunk-
ra a múltat. Tele van olyan emberekkel, akik 
nem pusztán meghaltak Magyarországért, de 
éltek, dolgoztak és küzdöttek a közjóért, vala-
mint hazánk politikai és gazdasági független-
ségéért. Mindezek miatt tekintjük a szabad-
ságharc emlékét alkotómunkának, amely az ő 
önzetlen és felemelő áldozatuknak az érdeme. 
Emiatt számunkra, jólétben és gondtalanság-
ban felnövő fiataloknak is igazán szerethető ez 
a nap. Március 15-e történeteiből magunkra is-
merünk. Vágyak és eszményképek, amelyek a 
mieink. Függetlenség és lojalitás: ez adja már-
cius 15-e sugárzó erejét, ebben fedezhetjük fel 
történelmi és hétköznapi nagyságát. 
Tisztelt Ünneplők!
1848-49 sokkal több volt egy lázadásnál, egy 
vakmerő szabadságharcnál; a változás a nem-
zet teljes egészében, az ország lelkében történt. 
1848 márciusa a szabadság örömét, a polgári 
fejlődést, az önrendelkezést, de legfőképp egy 
közösség összetartozásának eredményeit és az 
azt követő felemelő érzést hozta el, megmu-
tatta, mit képes elérni az egymással összefogó 
magyar nemzet. 
A történéseket tekintve látható, hogy a reform-
kor politikusai után jött egy radikális generáció 
a kor olyan fiatal tehetségeivel, mint például 
Petőfi, Jókai, és Vasvári, akik nemcsak beszél-
tek a szabadságról, hanem a legdrámaibb pil-
lanatban fegyvert ragadva is tenni mertek érte. 
Az 1848-as fiatalok pontosan tudták, hogy mit 
akarnak elérni, tudták, hogy aki győzni akar, 
bátornak kell lennie. Tudták mit kockáztatnak 
és tudták azt is, lehet, hogy az életükkel fizet-
nek meg mindezért. Ennek tudatában mégsem 
hátráltak meg. Ők maguk álltak ki és ők ma-
guk vitték győzelemre az 1848-as forradalmat, 
mellyel sikerült feltámasztaniuk a nemzetet. 
Tisztelt Ünneplők, Tisztelt Hallgatóság!
Március 15-e van. Ne feledjük, hogy a márci-
usi forradalom és szabadságharc a kegyetlen 
megtorlás ellenére is előkészítette a bölcs ki-
egyezés lehetőségét, felismerték az esélyt ha-
zánk kulturális és gazdasági felemelkedésé-
re. Elődeink megbecsülték 1848 emlékét, így 
nekünk is meg kell, hiszen ebből tanulhatjuk 
meg életre váltani a szabadságot, egy ember-
hez méltó életre. Ugyanakkor a szabadság nem 
örökkévaló, csupán egy lehetőség, amelyért 
mindennap meg kell küzdenünk. Kérem Önö-
ket, hogy tisztelettel emlékezzünk meg mind-
azokról, akik 174 évvel ezelőtt kivívták ne-
künk a szabadságot és a függetlenséget. Tisza-
újvárosban is emlékezzünk azokról, akik miatt 
minden tavaszunk a szabadság, az odaadás és a 
bizakodás ünnepe lehet.”
A megemlékezés a Petőfi szobornál koszorú-
zással zárult, majd a művelődési központban 
rendezett díszünnepséggel folytatódott, ahol 
dr. Fülöp György mondott köszöntőt. A pol-
gármester kitért arra, hogy a pandémia, majd 

az orosz-ukrán háború miatt nehéz, vészterhes 
időket élünk immáron két éve, és reményét fe-
jezte ki, hogy mihamarabb véget ér ez a ször-
nyűség.

Emancipációs áttörés
„Tisztelt Jelenlévők!
Az 1848-49-es események emlékét ünnepeljük 
ma, melyet a köznyelvben forradalomnak és 
szabadságharcnak hívunk, de a történelmi je-
lentőségét a modern jogegyenlőségen alapuló 
parlamentáris Magyarország megteremtése ad-
ta - folytatta dr. Fülöp György. - A XIX. száza-
di kortársak szemével nem a március 15-ei ese-
mények voltak a legfontosabbak, hanem az áp-
rilis 11-ei, amikor az uralkodó szentesítette a 
törvényeket, amelyek a reformkor és a forra-
dalom legfontosabb követeléseit foglalták jo-
gi formába. Ezért ezt az időszakot a törvényes 
forradalom időszakának is hívják. Kossuth La-
jos önvédelmi háborúként definiálta, újabban 
a történészek pedig emancipációs áttörésnek is 
nevezik ezt a történelmi folyamatot. A magyar 
nyelvben az emancipáció szónak három jelen-
tése van: egyenjogúsítás, felszabadítás és ön-
állósítás. Megítélésem szerint ez utóbbi értel-
mezés áll legközelebb az akkori történeti va-
lósághoz, mert nemcsak forradalom és szabad-
ságharc volt, hanem társadalmi egyenjogúsí-
tás, állampolgári önállósítás, polgári és nemze-
ti emancipáció is volt egyben. 1848-49 előtt ér-
téke a születésnek volt, hogy nemesnek, kivált-
ságosnak született-e valaki, vagy sem, azon-
ban a forradalom vívmányaként, a jogegyen-
lőség jegyében a születési rang eltűnt és egy 
teljesítmény alapú társadalmi viszonyrendszer 
kezdett kialakulni. Olyan kifejezések szület-
tek, amelyeket sajnos ma már kiírtak a szótá-
runkból, mint bátorlét, amit ma civil kurázsi-
nak neveznénk, a közértelmesség és az esz-
mesúrlódás. De jó lenne, ha az emberek kö-
zött ma is eszmesúrlódás valósulna meg, nem 
pedig olyan viták, melyek sértik a vitapartner 
emberi méltóságát. Micsoda jogtörténeti ku-
riózum volt, hogy Deák Ferenc a haza bölcse 
egy mondatos sajtótörvényt javasolt, ami csak 
annyit tartalmazott: hazudni nem szabad! 
1848-49 tehát bátran kijelenthetjük, hogy a 
magyar polgári államalapítás ünnepe, amely-
nek kihatása olyannyira meghatározó, hogy 
nemzeti ünnepeink sorában az egyetlen, amely 
személy szerint is elér minden magyar em-
berhez. Ha másként nem, akkor egy kokárda 
formájában. 1849-49 mindannyiunk számára 
olyan élettel teli múlt, életképes örökség, ame-
lyet mindenki használni tud mintaként, akinek 
csorbát szenved az egyenjogúsága, szabadsá-
ga vagy önállósága” - mondta a polgármes-
ter, aki ezt követően a beszédíró fiatalokat és 
a kitüntetetteket köszöntötte. Az előbbieket a 
nap hőseinek nevezte, hogy vállalták a felada-
tot, a kitüntetettek esetében pedig azt hangsú-
lyozta, hogy kiemelkedő munkájukkal elősegí-
tették Tiszaújváros fejlődését, öregbítették vá-
rosunk jó hírnevét, s azt, hogy a képviselő-tes-
tület egyhangúlag, teljes egyetértésben döntött 
a kitüntetések adományozásáról.
A köszöntőt követően a polgármester és a két 
alpolgármester, Pap Zsolt és Molnár István ad-
ta át a képviselő-testület által adományozott 
kitüntetéseket. (Lásd a 4., 5, 6. és 7. oldalon!)

F.L.

2022. március 17. Ünnep � 3.

Sipos Adrienn

Kocsis Anna

Koszorúk a hősi emlékmű talapzatánál.



Önkormányzati ágazati kitüntetések március 15-e alkalmából
Tiszaújváros Közneveléséért

NAGY BARNABÁSNÉ
tanító

Jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Is-
kolájában 1983-tól dolgozik. Tanítási órá-
in és tanórán kívüli foglalkozásain nagy fi-
gyelmet fordít a hátrányos helyzetű, tanu-
lási nehézségekkel küzdő diákjaira. Em-
patikus személyisége, biztató szavai segí-
tik a szorongó, visszahúzódó gyerekek ké-
pességeinek kibontakoztatását. Tanítóként 
és napközis feladatot ellátó tanítóként is 
nagyfokú hivatástudat és gyermekszere-
tet jellemzi tevékenységét. Éveken keresz-
tül táboroztatott, szervezett sportversenye-
ket, vetélkedőket. A diákok szülei tisztelik 
szakmai tudását és tapasztalatát, elfogad-
ják tanácsait. Folyamatosan fejleszti szak-
mai-módszertani ismereteit, a vállalt és rá-
bízott feladatokat körültekintően, a legna-
gyobb odafigyeléssel végzi. Az iskolai kol-
lektíva aktív tagja, személyére, munkájára 
mindig számíthat a közösség. Közel negy-
venéves, lelkiismeretes kimagasló szak-
mai munkája elismeréseként „Tiszaújvá-
ros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetés-
ben részesült.

ROGL BÉLA BERTALANNÉ
tanár

1983-tól tagja a Tiszaújvárosi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Vándor Sándor Zeneisko-
la tantestületének zongora szakos tanár-
ként. Zongoratanszék-vezetői munkássá-
gát példaértékű módszertani gazdagság és 
gyermekszeretet jellemzi, a differenciált, 
egyénre szabott oktatással a tehetséges és 
a tanulási nehézséggel küzdő tanulók fej-
lődését egyaránt elősegíti. Kiváló pszicho-
lógiai érzékkel rendelkezik, munkáját a nö-
vendékei és azok szülei is nagyra értékelik. 
Tanítványai számtalan alkalommal ered-
ményesen szerepeltek országos és megyei 
zongoraversenyeken. Nagyfokú szakmai 
felkészültség, precizitás, kreativitás, tuda-
tosság és előrelátás jellemzi. 
Együttérző, segítőkész, ötleteivel segíti 
a tantestület munkáját, melynek megbíz-
ható és fontos tagja. Közel negyvenéves, 
lelkiismeretes, kimagaslóan magas szak-
mai munkája elismeréseként „Tiszaújvá-
ros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetés-
ben részesült.

PÁSZTORNÉ BAJUSZ ANIKÓ
tanító

1991-ban került jelenlegi munkahelyére, a 
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hu-
nyadi Mátyás Iskolájába.  Lelkiismeretes, 
munkájában elhivatott pedagógus, felada-
tait nagy körültekintéssel, precízen végzi. 
A gyerekeket képességeiknek, tudásszint-
jüknek megfelelően fejleszti, nagy figyel-
met fordítva a motivációra, a változatos 
feladatátadásra. Osztályfőnökként és nap-
közis feladatot ellátó tanítóként is fontos-
nak tartja a gyermekek személyiségének 
minél alaposabb megismerését. Évek óta 
foglalkozik a tanulási nehézségekkel küz-
dő gyerekekkel fejlesztő és felzárkóztató 
foglalkozásokon. 
A tehetséggondozást, tehetségfejlesztést is 
fontos feladatának tartja. Véleményével, 
meglátásaival segíti a munkaközösségének 
munkáját. Személyére, munkájára számít-
hat a közösség. Lelkiismeretes, kimagasló 

szakmai munkája elismeréseként „Tiszaúj-
város Közneveléséért” Évi díj kitüntetés-
ben részesült.

RÉTHI ZOLTÁNNÉ
tanár

1983-tól dolgozik jelenlegi munkahelyén, 
a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskolában. Nevelő-oktató munkájában 
kiválóan használja azokat az ismereteket, 
képességeket, amelyeknek birtokában van. 
Tudását alkotó módon alkalmazza és adja 
át tanítványainak. Tervezőmunkája során 
egységes rendszerbe illeszti a pedagógiai 
céljai megvalósításához szükséges straté-
giát, folyamatokat, munkaformákat, mód-
szereket és eszközöket. Ismereteit folya-
matosan fejleszti, karbantartja, rendszeres 
résztvevője különböző tárgyú, témájú pe-
dagógus továbbképzéseknek. Szakszerű 
útmutatásokkal, megfelelő tanítási-tanulá-
si módszerek és eszközök alkalmazásával 
támogatja a tanulók önálló ismeretszerzé-
sét. Nagy gondot fordít a tanítási-tanulási 
folyamat differenciált tervezésére, figye-
lembe veszi tanítványai egyéni fejlődési 
sajátosságait. A tanulási nehézséggel küz-
dők felzárkóztatása is fontos a számára, de 
igazán a tehetségek fejlesztésében teljese-
dik ki. Munkaközösség-vezetőként sokol-
dalúan kiveszi részét az intézményi szintű 
tervező-szervező folyamatokból is. Több 
évtizedes kimagasló szakmai-pedagógiai 
és programokat megvalósító munkájáért, 
munkaközösség-vezetői tevékenységének 
elismeréseként „Tiszaújváros Köznevelé-
séért” Életműdíj kitüntetésben részesült.   

KATHI MARIANN
iskolatitkár

1991-ben kezdett el dolgozni Tiszaújváros-
ban, iskolatitkári munkakörben a 4. sz. Ál-
talános Iskolában, a jelenlegi Tiszaújváro-
si Szent István Katolikus Általános Isko-
lában. Elhivatottsága és szerető személyi-
sége kitartó következetességgel párosul. 
Munkájára igényes dolgozó, melyet fele-
lősségteljes alapossággal, lelkiismerete-
sen, nagy szorgalommal és hozzáértéssel 
végez. Feladatait precízen, pontosan, ha-
táridőre teljesíti. Leginkább a szerénység 
és őszinteség jellemzi az emberi magatar-

tásában is példamutató személyét. Szak-
mai, valamint emberi kapcsolataiban nyi-
tott, meghallgatja, tiszteletben tartja mások 
véleményét. A kollégáival is közvetlen, 
korrekt, jó a viszonya, munkatársai pozitív 
emberi tulajdonságai miatt szeretik és tisz-
telik. Munkahelyének megbízható, fontos 
tagja. Több évtizedes, a köznevelés terüle-
tén kifejtett nagyfokú hivatástudata, lelki-
ismeretes és magas színvonalú munkája el-
ismeréseként „Tiszaújváros Köznevelésé-
ért” Évi díj kitüntetésben részesült.

HORVÁTH TÜNDE ÉVA
tanító

2006-tól dolgozik Tiszaújvárosban, 2011 
óta tagja az Arany János Általános Iskola, 
a jelenlegi Tiszaújvárosi Szent István Kato-
likus Általános Iskola tantestületének. Ne-
velő-oktató munkáját magas színvonalon 
végzi. Munkájára az alaposság, precizitás, 
felelősségteljes hozzáállás és az áldozat-
készség a jellemző, kiemelkedően ember-
séges, segítőkész, gyermekszeretete példa-
értékű. Nagy gondot fordít önmaga képzé-
sére, tudásának további fejlesztésére, szak-
mai fejlődésére. Az elsajátított gyakorlati 
tanácsokat, módszereket beépíti a minden-
napi munkájába. Osztályfőnökként is jó 
osztályközösségeket alakít ki. Fontosnak 
tartja a tanulók személyiségének fejlesz-
tését, az egyéni bánásmód érvényesülését. 
A zene mindig is fontos szerepet játszott 
az életében, furulyatanárként is igyekezett 
megszerettetni a hangszereket a tanulók-
kal. A diákokkal, a szülőkkel és a kollégá-
ival is mindig közvetlen, jó viszonyt alakít 
ki. Tantestületének megbízható, fontos tag-
ja. Kimagasló szakmai munkája elismeré-
seként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi 
díj kitüntetésben részesült.

HALÁSZ ZOLTÁNNÉ
volt óvódavezető

Tiszaújvárosba 1984-ben került, 2000-től 
az óvoda Tündérkert épületében dolgozott, 
2011-től 2017-ig óvodavezető-helyettes-
ként. 2017-ben a Tiszaújvárosi Reformá-
tus Óvoda létrehozatalában tudása legja-
vával működött közre. A református intéz-
mény megalakulásától a nyugdíjazása előt-
ti felmentéséig óvodavezetőként irányítot-

ta kollektíváját, mely idő alatt nagymérték-
ben törekedett a minél magasabb szakma-
iságra, a munkáltatói feladatok szakszerű 
ellátására. Óvodapedagógusi tevékenysé-
gét kimagasló és lelkiismeretes munka jel-
lemezte. Szakmai munkáját az alaposság, 
a gyermekszeretet, a rendszeretet és a kö-
vetkezetesség jellemezte. A csoportfoglal-
kozásokon módszertani sokszínűségét fel-
használva a korosztálynak legoptimálisab-
ban megfelelő módon foglalkozott a kis-
gyermekekkel, akik biztos alapokkal lép-
tek be az iskola kapuján. Vezetőivel, kol-
légáival szemben mindig a kiegyensúlyo-
zott kapcsolattartásra törekedett. Szakmai 
munkája elismeréseként 2015-ben Tisza-
újváros Közneveléséért Évi díj kitüntetés-
ben részesült. Közel 40 éven át végzett ki-
magasló szakmai munkája elismeréseként 
„Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj 
kitüntetésben részesült.

GÁL CSABÁNÉ
tanító

1991-ben került Tiszaújvárosba, a 2012-
ben alakult Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskolának kezdetektől tagja. Jól 
képzett, gazdag módszertani kultúrával 
rendelkezik. Szakmai munkájára a terv-
szerűség, következetesség és a sokszínű-
ség a jellemző. Pedagógiai tevékenységét 
az igényesség, sokoldalúság, valamint az 
oktatás összhangja jellemzi, lelkiismere-
tes és alapos, rendszeresen képzi magát. 
Nagyfokú türelemmel és szeretettel fordul 
tanítványai felé. A különleges bánásmó-
dot igénylő gyermekeket nagy empátiá-
val és szakmai tudással, sikeresen látja el. 
Hosszú éveken keresztül végezte az első 
osztályosok diagnosztikus fejlődésvizs-
gáló rendszer szerinti mérését, szem előtt 
tartva ennek fontosságát a gyermekek elő-
menetele érdekében. Számára legfonto-
sabb a gyermekek tanítása, írás, olvasás, 
számolási készségük fejlesztése, tudások 
biztos alapozása, amelyre sikeresen épít-
het a felső tagozat. Kimagasló munkájá-
ért 2012-ben „Tiszaújváros Közoktatásá-
ért Oklevél” Évi díj kitüntetésben része-
sült. Több évtizeden keresztül végzett ki-
magasló szakmai munkája elismeréseként 
„Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj 
kitüntetésben részesült.
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Harminc személy és egy közösség részesült kitüntetésben.



BOROS GÁBORNÉ
tanító

2013-tól a Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola és Óvoda pedagógusa. 
Szakmaiság, gyermekszeretet, következe-
tesség jellemzi mindennapi munkáját. Tu-
dását folyamatos önképzéssel és tovább-
képzéseken való részvétellel bővíti. Tanító-
ként fő feladatának a magyar nyelv és kul-
túra szépségeinek megismertetését és an-
nak művelését tekinti. Hitvalló református-
ként éli életét, csendes, szeretetteljes mó-
don, hitelesen közvetíti mind tanítványai, 
mind kollégái felé. Hitoktatóként végzett 
alázatos munkája tanítványainak testi-lel-
ki-érzelmi növekedését segíti elő. Tanít-
ványai versenyeken is sikeresen szerepel-
nek, szép eredményeket érnek el. 2017-től 
a Hitéleti-Humán munkaközösség vezető-
jeként irányítja, koordinálja az intézmény 
hitéletét. 
Kezdeményező, irányító és megvalósí-
tó szerepe volt a Kazinczy Gála, a Bibli-
ai témanapok és a Teremtés hete rendez-
vényeinek megszervezésében és lebonyo-
lításában. A legutóbbi rendezvénybe az in-
tézmény új óvodásait is nagy lelkesedéssel 
vonta be. Egész életét, pedagógiai és hité-
leti munkáját szolgálatnak tekinti.
Kimagasló pedagógusi, hitéleti munkája 
elismeréseként „Tiszaújváros Köznevelé-
séért” Évi díj kitüntetésben részesült.

ANDRÁSI ILONA
gimnáziumi tanár

A mai Debreceni Egyetemen szerezte meg 
tanári diplomáját. 1985-ben az akkori le-
ninvárosi Kun Béla Gimnázium és Ipari 
Szakközépiskola magyar-történelem sza-
kos tanára lett. Pragmatikus beállítottságú, 
gyakorlatias ember, szaktanárként a hasz-
nosuló és hasznosítható tudást, tanulást 
pártolja, tehetséggondozó tevékenysége 
folyamatos. Önismerete fejlett, alkalmazza 
az önreflexió módszerét, folyamatosan tö-
rekszik az önfejlesztésre. 1996 őszén meg-
szerezte a felsőfokú drámajáték-vezetői 
képesítést, majd a Miskolci Egyetem köz-
oktatási vezetői szakán a pedagógus szak-
vizsgát is. Munkaközösségén belül és a ná-
la hospitáló vagy gyakorlatot végző hallga-
tók számára is igyekszik minél több ötletet, 
módszert továbbadni. Tanítványai közül 
többen választották a pedagógus pályát. 
Osztályfőnöki megbízatása folyamatos, 
emellett aktívan közreműködött az intéz-
ményi új képzési modellek (hatosztályos 
gimnáziumi képzés, nyelvi előkészítő osz-
tály) tanterveinek elkészítésében. Pozitív 
beállítottság, rugalmasság, terhelhetőség, 
pedagógusi elhivatottság jellemzi. 
A köznevelés eredményességének javítását 
célzó, kiemelkedően magas színvonalú és 
példamutató szakmai munkája elismerése-
ként „Tiszaújváros Közneveléséért” Élet-
műdíj kitüntetésben részesült.

TÖRÖK ISTVÁN
oktató

Intézményi munkaviszonya 2010-től áll 
fenn, a 2014/2015-ös tanévtől a külön-
vált Brassai szakképző iskolában dolgozik. 
Munkaközösség-vezetőként célkitűzésévé 
vált az általa tanított szakmákban a folya-
matos újítás, fejlesztés. Fő célja olyan in-
novációk bevezetése az oktatásban, ame-
lyek segítségével a diákok számára élveze-
tessé válik az itt töltött gyakorlati idő, me-
lyen keresztül valódi naprakész tudást sze-
rezhetnek. 
Folyamatosan azon dolgozik, hogy a jelen-
legi lehetőségeket kibővítve olyan techno-
lógiai fejlesztéseket lehessen a tanulókkal 
közösen megvalósítani, melyek a képzések 

sokszínűségét adják hírül a leendő diákok 
és partnerek számára. A legfontosabb be-
fejezett projektjei a saját tervezésű, gyártá-
sú és építésű 3D nyomtató, lézergravírozó 
gép, rajzoló robot, de a nevéhez köthetőek 
olyan tevékenységek is, amelyekkel az is-
kola korszerűbbé tételét mozdította elő. Az 
intézmény az általa javasolt és a diákokkal 
együtt megvalósított saját gyártású „arc-
pajzs” és „szájmaszk tehermentesítő” gyár-
tási projekteknek köszönhetően aktívan be-
kapcsolódott a járványügyi védekezésbe. 
Kiemelkedően magas színvonalú és elkö-
telezett szakmai tevékenysége elismerése-
ként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj 
kitüntetésben részesült.

CSÁNYI MÓNIKA
óvodapedagógus

1987-ben kezdett dolgozni a Tiszaújvárosi 
Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány épü-
letében, ahol azóta is nagy hozzáértéssel, 
odafigyeléssel, lelkiismeretesen és türel-
mesen neveli, fejleszti az óvodáskorú gyer-
mekeket. 
Gyermekcentrikus szemléletmódja, ked-
vessége, türelme és lelkiismeretessége ré-
vén a nevelőközösség meghatározó tagja. 
A rábízott feladatokat mindig pontosan és 
körültekintően látja el. 
Szakmai pályafutása során mindvégig töre-
kedett ismereteinek bővítésére, frissítésére, 
alkalmazva ezeket a mindennapi nevelés 
során. Mentori feladatok vállalásával, több 
alkalommal segítette az óvodapedagógus 
hallgatókat a pedagógus hivatás gyakorla-
ti megismerésében, a sikeres államvizsga 
megszerzésében. 
Kollégáinak több mint 10 évig munkakö-
zösség-vezetőként adta át tudását és ta-
pasztalatait. Évekig vezette a Csicsergő ze-
nei-, majd a Varázskezek téri-vizuális te-
hetséggondozó műhelyt a Szivárvány óvo-
dában, jelenleg egyik vezetője a Meseva-
rázs tehetséggondozó műhelynek.
Több évtizedes kiváló szakmai munkája, 
emberi, pedagógusi helytállása elismerése-
ként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj 
kitüntetésben részesült. 

KRIVDA JÁNOSNÉ
óvodapedagógus

1985-ben kezdett el dolgozni az akkori Le-
ninvárosi 3. sz. Napközi Otthonos Óvodá-
ban, kis kitérő után 1992-től ismét Tisza-
újvárosban helyezkedett el óvodapedagó-
gusként. 1999-től a Tiszaújvárosi Napkö-
zi Otthonos Óvoda Szivárvány óvodájában 
neveli, fejleszti az óvodáskorú gyermeke-
ket. 
Példamutató szakmai tevékenységének kö-
szönhetően kivívta vezetői szakmai elis-
merését, 2017-től általános óvodaveze-
tő-helyettesként végzi munkáját. Óvoda-
pedagógusi munkáját nagy hozzáértéssel 
végzi, körültekintő, alapos és megbízha-
tó. Gyermekszeretet, hivatástudat jellemzi, 
sokirányú és széleskörű pedagógiai tapasz-
talattal rendelkezik. Fogékony és nyitott az 
új kezdeményezésekre. 
Szakmai ismereteit mind önképzéssel, 
mind továbbképzéssel rendszeresen bővíti, 
frissíti, arra törekszik, hogy minél több el-
méleti és gyakorlati ismeret szerezzen, és 
ezt felhasználva elősegítse az óvodáskorú 
gyermekek testi, lelki és mentális fejlődé-
sét. Egyenes jellemének, nyitott személyi-
ségének, kreatív pedagógusi hozzáállásá-
nak köszönhetően megbízható, értékes tag-
ja a közösségnek. 
Több évtizedes kiemelkedő szakmai mun-
kája, vezető-helyettesi és pedagógusi 
helytállása elismeréseként, „Tiszaújváros 
Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben 
részesült.

Humanitás Szolgálatában 
Tiszaújvárosért

FEHÉR LAJOSNÉ
fogászati röntgenasszisztens

Az általános ápoló és általános asszisztens 
szakképesítés megszerzése után a Debre-
ceni Orvostudományi Egyetemen, majd az 
akkori leninvárosi Napközi Otthonos Óvo-
dában kezdett el dolgozni. 1983-ban került 
a rendelőintézetbe, ahol először orvos ír-
nokként, majd fogászati asszisztensi képe-
sítést szerezve, ebben a munkakörben dol-
gozott, 1993-tól a fogászati asszisztensek 
csoportvezetőjének nevezték ki. 1997-től a 
fogászati röntgenbe került, és ettől kezdve 
folyamatosan ebben a munkakörben dol-
gozik. Az évek során megszerzett szakmai 
tapasztalata és a szakma iránti szeretete a 
mai napig jellemzi. A betegek folyamato-
san egyenletes, magas színvonalú ellátás-
hoz kiváló szakmaisága, türelmes, higgadt 
hozzáállása nagyban hozzájárul. Több év-
tizedes kimagasló szakmai tevékenysége 
elismerésként „Humanitás Szolgálatában 
Tiszaújvárosért” Életműdíj kitüntetésben 
részesült.

SZABÓNÉ VARGA ERIKA
asszisztens

1987-ben helyezkedett el az akkor még le-
ninvárosi rendelőintézetben asszisztens-
ként. Kezdetben gyermekápolóként, majd 
felnőtt körzeti ápolóként lelkiismeretesen, 
maximális empátiával, nagy gondosság-
gal látta el feladatát. 1989-től a rendelőin-
tézet reumatológiai szakrendelésén folytat-
ta munkáját, melyet felelősséggel, kiváló 
szakmai tudással végez. Kollégái mindig 
számíthatnak rá, segítőkész, figyelmes, a 
felmerülő problémáikat önzetlenül, fárad-
hatatlanul oldja meg. 1999-ben részt vett 
az új fizio- és balneoterápiás egység be-
indításában. Lelkiismeretessége, hatalmas 
munkabírása példaértékű. Szakmai tudása, 
a szakma iránti szeretete, gyors helyzetfel-
ismerése jelentősen hozzájárul a betegek 
magas szintű ellátásához. Több évtizedes 
megbízható, kimagasló szakmai tevékeny-
sége elismeréseként „Humanitás Szolgála-
tában Tiszaújvárosért” Évi díj kitüntetés-
ben részesült.

Dr. BAZSÁNYI GYÖRGY
fogszakorvos

A Debreceni Orvostudományi Egye-
tem Fogorvos Tudományi Karán diplo-
mázott. Fogorvosi pályafutását a Tisza-
újváros Városi Rendelőintézetében kezd-
te 1997-ben, mint körzeti fogorvos. 1999-
ben szakvizsgázott fog- és szájbetegségek-
ből. Közalkalmazotti jogviszonya 2000-
ben megszűnt, körzeti fogorvosi feladata-
it ettől kezdve vállalkozói formában foly-
tatta.  Munkakörét vegyes körzetben látja 

el. Feladata mind a gyermekek, mind a fel-
nőttek fogászati szakrendelésének ellátása. 
Az intézménynél eltöltött ideje alatt mun-
káját lelkiismeretesen, pontosan és felelős-
ségteljesen végzi. Jó kapcsolata van a bete-
gekkel és a munkatársakkal egyaránt. Több 
mint két évtizedes, kimagasló szakmai te-
vékenységéért „Humanitás Szolgálatában 
Tiszaújvárosért” Évi díj kitüntetésben ré-
szesült. 

A TISZAÚJVÁROSI MENTŐÁLLOMÁS 
BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE

A Tiszaújvárosi Mentőállomás 62 éve áll 
a lakosság szolgálatában. Jelenleg 33 fő 
dolgozik a mentőállomáson: mentőtisztek, 
mentőápolók, mentőtechnikusok, vala-
mint mentő gépkocsivezetők. A hétközna-
pi mentőmunka mellett a bajtársak segítik 
a helyi rendezvények lebonyolítását egész-
ségügyi felügyelet biztosításával, részt 
vesznek oktatói tevékenységben, valamint 
mentési bemutatókon is. A COVID-19 jár-
vány kapcsán jelentős többletfeladatot vál-
laltak: mobil mintavételezés, statikus min-
tavételi pont és a miskolci mentesítő zóna 
üzemeltetése, ellenőrzések végrehajtása.
Magas színvonalú mentőmunkájuk, közös-
ségük iránti elköteleződésük, szolgálaton 
kívül végzett oktató-segítő tevékenységük 
elismeréseként „Humanitás Szolgálatában 
Tiszaújvárosért” Évi díj kitüntetésben ré-
szesültek. 

Tiszaújváros 
Közművelődéséért

DEÁKNÉ NAGY MÁRTA
gazdasági ügyintéző

Az érettségi megszerzése után elvégezte a 
Fáy András Közgazdasági Szakközépisko-
la pénzügyi szakát. 1988 óta az intézmény 
dolgozója. Munkáját a városi könyvtárban 
kezdte gazdasági vonalon, melyet jelenleg 
a művelődési központban az összevont in-
tézmény gazdasági ügyintézőjeként végez. 
Jól képzett, megfontolt, elkötelezett, nagy 
teherbírással rendelkező gazdasági szak-
ember. Feladatait lelkiismeretesen, ponto-
san, magas szakmai színvonalon látja el. A 
kollégákkal, a művelődési központot láto-
gató közönséggel való kapcsolata, munka-
szeretete, elhivatottsága és segítőkészsége, 
a város intézményeivel való kapcsolattar-
tása példaértékű. Több évig ellátta a Köz-
alkalmazotti Tanács elnöki teendőit, 2020-
tól üzemi megbízottként képviseli a mun-
kavállalók érdekeit. Kötelező munkakö-
ri feladatain túl sokat vállal az intézmény 
egyéb szakmai feladataiból is. Több mint 
három évtizedes, kiemelkedően magas 
színvonalú, felelősségérzettel és hivatástu-
dattal végzett szakmai munkája elismeré-
seként „Tiszaújváros Közművelődéséért” 
Életműdíj kitüntetésben részesült.
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A mentősök magukhoz hívták Pap Zsolt alpolgármestert is, hiszen ő is mentőzik.



Tiszaújváros Sportjáért

DEMBLOVSZKY GÁBOR TAMÁS
tanár

Pedagóguspályáját 1984-ben kezdte az ak-
kori Leninvárosi 5. sz. Általános Iskolá-
ban. 1986-tól 2020-ig vezette a testnevelés 
munkaközösséget, ahol a pedagógiai tevé-
kenység mellett az iskolai testnevelés és 
sport színvonalas működtetésének koordi-
nálása volt a célkitűzése. 
Jelenleg a Tiszaújvárosi DSE elnökhelyet-
teseként a diáksport szervezése a fő tevé-
kenységi területe. 1993-tól rendezőként 
és nemzetközi minősítésű versenybíró-
ként vette ki részét a Tiszaújvárosban meg-
rendezett triatlon versenyek lebonyolítá-
sában. Több alkalommal közreműködött 
szervezőként, rendezőként a Tiszaújvárosi 
Sportcentrumban megrendezett nemzetkö-
zi sporteseményeken. 
Az FC Tiszaújváros U7-es korosztályának 
edzője volt 12 éven keresztül, felkészítő-
ként és csoportvezetőként működik köz-
re a Bozsik Labdarúgó Programban. Fon-
tos számára, hogy tanítványai harmonikus, 
sikerorientált és érzelemgazdag személyi-
ségjegyekkel gyarapodjanak, mondjanak 
igent a kihívásokra, és ne hátráljanak meg 
az akadályok előtt. Lelkiismeretesen vég-
zett, kimagasló szakmai munkája elismeré-
seként „Tiszaújváros Sportjáért” Évi díj ki-
tüntetésben részesült.

SZENDREY ISTVÁN TIBOR
gimnáziumi tanár

1980-ban szerzett a Marosvásárhelyi Test-
nevelési Főiskolán testnevelő tanári diplo-
mát, majd 1982-ben középfokú kosárlabda 
edzői minősítést. 1992-ben Magyarország-
ra, Sopronba, majd Tiszaújvárosba költö-
zött. A város NB II-be feljutott megyei baj-
nokságot nyert férfi csapata vezetését vál-
lalta el, illetve 1996-ban testnevelő tanár-
ként került az akkori Eötvös József Gimná-
zium és Ipari Szakközépiskolába. Szakmai 
alázata, hozzáértése, embersége és kollegi-
alitása miatt a tantestületbe könnyen beil-
leszkedett, a pedagógusközösség értékes 
és aktív tagjává vált. Nagy teherbírású, tel-
jes mellszélességgel vett részt az iskola 
életében, sportversenyek és egyéb rendez-
vények szervezésében. 
A Phoenix Kosárlabda Klubot az NB II-
be, majd az NB I B-be juttatta, ahol a csa-
pat azóta is versenyez. Önmagával szem-
ben igényes, fontos számára a folyamatos 
megújulás, önképzés és továbbképzés, va-
lamint a diákjai számára a támogató fej-
lesztési-tanulási környezet biztosítása. Ki-
emelkedő sporttevékenységéért számos el-
ismerésben részesült az évek során, két al-
kalommal részesült „Tiszaújváros Sportjá-
ért” Évi díjban. Több mint 40 éves, kiemel-
kedő és példamutató testnevelő tanári és 
edzői munkája elismeréseként „Tiszaújvá-

ros Sportjáért” Életműdíj kitüntetésben ré-
szesült. Tiszaújvárosért a Közszolgálatban

Tiszaújvárosért 
a Közszolgálatban

BÁTORI IMRÉNÉ
titkársági munkatárs

1983. augusztus 1-jén kezdett el dolgozni 
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, 
jelenleg is a tisztségviselők mellett titkár-
sági feladatokat lát el. Munkáját, melynek 
során folyamatosan képezte magát, nagy 
önállósággal, hozzáértéssel és lelkiisme-
retesen végzi. Rendkívül jó kommunikáci-
ós készséggel rendelkezik, szociálisan ér-
zékeny, segítőkész, humánus ügyintézé-
se példaértékű. Nagyon jó együttműködést 
épített ki a képviselő-testület tagjaival, az 
önkormányzati gazdasági társaságokkal, 
intézményekkel, a vállalatokkal, civil szer-
vezetekkel és a helyi médiával. Igazi kö-
zösségi ember, hosszú évekig volt a Pol-
gármesteri Hivatal Érdekképviseleti Szer-
vezetének elnöke, segítette az Ifjúsági Ta-
nácsadó Testület, az Idősügyi Tanács, a Ti-
szaújváros jövőjéért Alapítvány munkáját. 
Több évtizede közreműködik a testvérvá-
rosi kapcsolatok ápolásában, koordinálja a 
Pro Urbe Klub munkáját és a polgármes-
teri hivatal nyugdíjasaival való kapcso-
lattartást. Kiváló szakmai munkáját, em-
beri helytállását 2000-ben Címzetes Fő-
munkatársi címmel, 2004-ben „Tiszaújvá-
rosért a Közszolgálatban” Oklevél Évi díj 
kitüntetéssel ismerték el. 2010-ben a Ma-
gyar Köztársaság belügyminisztere a „Köz 
Szolgálatáért” Érdemjel bronz fokozata ki-
tüntetésben részesítette. Közel négy évti-
zedes kiemelkedő szakmai munkája, a köz-
igazgatási életpálya melletti elkötelezettsé-
ge és példamutató helytállása elismerése-
ként „Tiszaújvárosért a Közszolgálatban” 
Életműdíj kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosért 
a Közszolgáltatásban

MACZNÉ POLÁK ÉVA
gazdasági ügyintéző

Gazdasági ügyintézőként 2013-tól dolgo-
zik a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft.-nél, ahol a Társaság gazdálkodásá-
nak naprakész nyomon követése, felügye-
lete, pénzügyeinek teljes körű ügyintézése, 
a különböző pénzügyi-gazdasági munka-
folyamat elvégzése a feladata. A pénzügyi 
kimutatások, beszámolók, tervek elkészí-
tésénél, illetve ezek előkészítésénél is aktí-
van közreműködik, koordinálja azokat. Hi-
vatása iránt elkötelezett, nagyfokú terhel-
hetőség jellemzi. Feladatait szakmai meg-
alapozottsággal, nagy pontossággal és fe-
lelősséggel végzi. Javaslataival hasznos 

segítséget nyújt az ügyvezetésnek. Felet-
teseivel és munkatársaival jó a munkakap-
csolata. Emberi tulajdonságaira az együtt-
működés, a segítőkészség, a tenni akarás és 
a nagyfokú empátia a jellemző. Több évti-
zedes magas színvonalú munkája elismeré-
seként „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatás-
ban” Évi díj kitüntetésben részesült.

GAZDAG LÁSZLÓ
raktárvezető

A TiszaSzolg 2004 Kft. megalakulásától 
kezdve raktárvezetőként látja el feladata-
it,  1993-tól a jogelőd cégnél, a Sajó Víz-
mű Kft-nél dolgozott, mint műszaki ügyin-
téző. Az ott eltöltött évek alatt részt vett a 
társaság által végzett karbantartási, felújí-
tási és beruházási munkák műszaki felté-
teleinek előkészítésében, biztosításában. 
Megismerte Tiszaújváros víz-, és szenny-
vízvezeték hálózatát, továbbá tapasztala-
tot szerzett a szükséges anyagok, eszközök 
beszerzésének lebonyolításában. Munka-
végzése során a munkakörébe tartozó fel-
adatokat vezetői és a kollégái megelége-
dettségére végzi. Fontos számára, hogy a 
társüzemek részére a feladataik ellátásához 
nélkülözhetetlen eszközök, anyagok min-
dig időben rendelkezésre álljanak a lehető 
legjobb minőségben. Pozitív személyiség, 
ismereteit szívesen megosztja másokkal 
is, szükség esetén készséggel vállal több-
letfeladatokat is. Kollégáival és a társszer-
vekkel munkakapcsolata zökkenőmentes. 
Kimagasló, lelkiismeretes munkájáért „Ti-
szaújvárosért a Közszolgáltatásban” Évi 
díj kitüntetésben részesült.

KEREKESNÉ TÉGLÁS KATALIN
pénzügyi előadó

2008-tól a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ munkavállalója gazda-
sági előadói munkakörben. Feladatai közé 
tartozik a TIK és a gazdasági szervezettel 
nem rendelkező költségvetési szervek kis 
értékű és nagy értékű tárgyi eszközeiről a 
belső szabályzatok és nyilvántartások ve-
zetése. Adatot szolgáltat az éves költség-
vetés és az éves beszámoló elkészítéséhez, 
gazdasági statisztikai jelentésekkel, illet-
ve szükség esetén az utalással kapcsolatos 
feladatokat is ellátja, valamint gondosko-
dik arról, hogy megfelelő, pontos és nap-
rakész információk álljanak rendelkezés-
re az intézmény gazdálkodásával kapcso-
latban. Munkáját az intézmény érdekében, 
mindenkor a legjobb tudása szerint, lelki-
ismeretesen, precízen végzi, a TIK és az 
intézmények érdekeit is szem előtt tartva. 
Munkakörén kívüli helyettesítési feladatok 
megoldása sem jelent számára gondot. Te-
vékenységével elősegíti az intézményi fel-
adatok mindennapi gördülékeny megoldá-
sát. Feletteseivel, kollégáival, a munkatár-
sakkal mindenkor közvetlen, segítőkész.
Közel négy évtizedes, a köz szolgálatában 
végzett lelkiismeretes és magas színvona-
lú munkájának elismeréseként „Tiszaújvá-
rosért a Közszolgáltatásban” Életműdíj ki-
tüntetésben részesült.

MAGYAROSINÉ KÜRTI MELINDA
takarító

2013-tól a Tiszaújvárosi Sport-Park Non-
profit Kft. dolgozója. Több éven keresztül 
a Deák téri uszoda és a súlyemelőcsarnok 
tisztaságáról gondoskodott, néhány éve 
a Játékcsarnok-Edzőterem-Uszoda épü-
letegyüttes takarítójaként dolgozik. Az ő 
háttérmunkájának is köszönhető, hogy a 
Sportcentrumban megrendezett sportese-
mények, kulturális- és céges rendezvények 
sikeresen és rendben lezajlottak. A legne-
hezebb helyzetekben lehet rá számítani, 

feladatait mindig pontosan, lelkiismerete-
sen végzi. Előzékeny, udvarias magatar-
tásának köszönhetően jó kapcsolatot ala-
kított ki a Sportcentrumba érkező vendé-
gekkel, sportolókkal. Munkatársai számít-
hatnak rá, minden épület takarítási mun-
kafolyamatát ismeri, a helyettesítésekben 
aktívan közreműködik. Elsődleges szem-
pont számára, hogy a Sportcentrumba ér-
kező vendégeket mindenkor tiszta, ren-
dezett környezet várja. Külön kiemelen-
dő a járványhelyzet idején végzett munká-
ja, melynek során mindent megtett azért, 
hogy a vendégek a lehető legnagyobb biz-
tonságban legyenek. Lelkiismeretes és ma-
gas szakmai színvonalon végzett munká-
ja elismeréseként „Tiszaújvárosért a Köz-
szolgáltatásban” Évi díj kitüntetésben ré-
szesült.
 

Tiszaújváros 
Közbiztonságáért

TAKÁCS KÁROLY
rendőr őrnagy

Pályafutását 1997-ben a Miskolci Határőr 
Igazgatóságon kezdte, mint határőr tiszt-
helyettes, majd a Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztály állományába 
került, mint nyomozó. 2013-tól a Mező-
csáti Rendőrőrs Bűnügyi Alosztály alosz-
tályvezetőjévé, majd 2019-ben a Mezőcsá-
ti Rendőrőrs Rendészeti Alosztály vezető-
jévé nevezték ki, 2020-tól pedig a rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztályának veze-
tésével bízták meg. Az országos bűnügyi 
rendőrfőkapitány-helyettes 2020-ban fel-
kérte az általa létrehozott, szervezeti és 
egyéni teljesítményértékelés átalakításával 
megbízott munkacsoport munkájában való 
részvételre. Szakmai vezetése alatt a Bű-
nügyi Osztály a változó gazdasági környe-
zet okozta, a rendőrséget egyaránt érintő 
kihívásokra is gyorsan reagáló, hatékony 
és eredményes szervezeti egységgé vált. 
Munkájával bizonyította, hogy megbízha-
tó, szorgalmas, nagy teherbírású vezető. 
Feladatait kiemelkedő szinten hajtja vég-
re, munkájában szorgalmas, lelkiismere-
tes. Szakmai tudását, hozzáértését kollégái 
is elismerik. Tiszaújváros és térsége köz-
biztonsága érdekében végzett kiemelkedő-
en magas színvonalú munkája elismerése-
ként „Tiszaújváros Közbiztonságáért” Évi 
díj kitüntetésben részesült.

Pintér Ferenc Díj

NÉMETH VIKTOR
tűzoltó alezredes

2002-ben szerelt fel a Tiszaújvárosi Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokságra. Beosz-
tott tűzoltóként, gépjárművezetőként, kü-
lönleges szerkezelőként és rajparancsnok-
ként is szolgált az elmúlt években. Szoci-
álpedagógia szakon diplomázott, majd el-
végezve a tűzoltó tiszti átképzőt, parancs-
nok-helyettes, később tűzoltóparancsnok 
lett. Széles körű elméleti tudással és gya-
korlati tapasztalatokkal rendelkező veze-
tő. Határozott, felelős parancsnok, munká-
jában mindig a törvényességre és szaksze-
rűségre törekszik. Szolgálatellátását fele-
lősségtudat, fegyelmezettség és együttmű-
ködés jellemzi, elöljáróival szemben tisz-
telettudó, beosztottaival szemben követke-
zetes vezetői magatartást tanúsít. Szolgá-
lati feladatait átlag feletti színvonalon lát-
ja el, pályafutása során több kiemelt tűze-
setnél, illetve műszaki mentésnél segítet-
te szakszerű beavatkozással a káresemé-
nyek felszámolását, bizonyítva rátermett-
ségét, szakmai felkészültségét és megbíz-
hatóságát. 
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A beszédíró pályázat díjazottjai. 



Parancsnokként a Mezőcsáti Katasztrófa-
védelmi Őrs is a szakmai irányítása alá tar-
tozik, mely 2018-ban „Az Év Katasztrófa-
védelmi Őrse” elismerésben részesült. 
Példaértékű hivatástudata, magatartása, 
szakmai és vezető-irányító tevékenysége 
elismeréseként „Pintér Ferenc Díj” Élet-
műdíj kitüntetésben részesült. 

STEFÁN ANDRÁS
megbízott szolgálatvezető

1988-ban kezdte meg hivatásos tűzoltó pá-
lyafutását Tiszaújvárosban, szerkezelő ké-
pesítést szerezve, különleges gépjárműke-
zelői beosztásban. A rábízott feladatokat a 
kezdetektől fogva alapos precizitással kö-
rültekintően és felelősségteljesen végzi. 
1995-től a Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft.-
nél létesítményi tűzoltóként, majd a jog-
utód FER Tűzoltóság Kft.-nél folytatta pá-
lyafutását, ahol jelenleg is szolgálatot tel-
jesít. Munkája során folyamatosan képez-
te magát, számos szakvizsgát tett. Szakmai 
tudását, rátermettségét több bevetésen bi-
zonyította, ahol vezetői tapasztalata is se-
gítette. A tűzoltói hivatás iránt elkötelezett, 
szakmaszeretete példaértékű, kitűnő csa-
patember. Szakmai tapasztalataival és gya-
korlati felkészültségével jelentősen hozzá-

járul ahhoz, hogy az általa vezetett csoport 
mindig felkészülten állhasson készenlét-
ben az ipari létesítmények védelmére. 
Több évtizedes tűzoltói munkásságának el-
ismeréseként „Pintér Ferenc Díj” Életmű-
díj kitüntetésben részesült.

Lovas Lajos Díj

MÜLLER NOÉMI
gyártásvezető

1998-ban felvételvezetőként csatlakozott 
az akkori Tisza Televízió csapatához, majd 
gyártásvezetőnek nevezték ki. A televízi-
ós műsorkészítéssel kapcsolatos feladatait 
nagy precizitással végzi, szervezi a forga-
tásokat, összehangolja a stábok napi mun-
káját, előkészíti az adásokat, időnként ad-
minisztrációs feladatokat is végez. Gya-
korlatias, kreatív, jó szervező, lelkes, iga-
zi közösségi ember, a csapatmunka egyik 
erős fogaskereke. Szakma iránti szeretete 
példaértékű. Reklámgrafikusi végzettségét 
a Tiszaújvárosi Krónikában és a Tisza TV-
ben végzett munkája során kamatoztatja. 
Határozott természete jó humorral párosul, 
kollégáival együttműködő, a gyors megol-
dások embere, számára nincs megoldhatat-
lan feladat.   Érdeklődő, megújulásra törek-

vő személyiség, sokoldalúságát bizonyítja, 
hogy a gyártásvezetői munkája mellett más 
feladatokat is ellát, az elmúlt években pe-
dig elsajátította a tördelőszerkesztői mun-
kát is, amit a város hetilapjánál hasznosít. 
Több mint két évtizedes kimagasló, lelkiis-
meretes munkájáért, „Lovas Lajos Díj” Évi 
díj kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosért a Szociális 
Ágazatban

SZERENCSE JUDIT KATALIN
gondozó

1996-tól dolgozik a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központnál házigondozóként. 
Naponta látogatja az idős, beteg ellátotta-
kat. Segít a háztartás vezetésében, a napi 
teendők ellátásában, a bevásárlásban. A be-
tegeket rendszeresen ápolja, gondozza, or-
voshoz kíséri. Tartja a kapcsolatot a hozzá-
tartozókkal, háziorvossal, egyéb intézmé-
nyekkel. Az intézmény ellátottjaival ben-
sőséges, segítő, empatikus kapcsolatot ala-
kított ki, akik szeretik, tisztelik. Szívesen 
vállal munkaidőn túli feladatokat, szemé-
lyi gondozást. Több évtizedes kimagasló 
munkájának elismeréseként „Tiszaújváro-

sért a Szociális Ágazatban” Életműdíj ki-
tüntetésben részesült.

PÁSZTOR JUDIT
kisgyermeknevelő

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont „Napsugár” Bölcsődéjének kisgyer-
meknevelője 2005-től dolgozik az intéz-
ményben. Az eltelt időszak alatt mindig 
meleg, szeretetteljes gondoskodással, ma-
ximális segítőkészséggel és kezdettől fog-
va magas színvonalú szakmai tudással lát-
ta el feladatát. A gyermekek gondozása so-
rán rendkívül következetes, nem csak a 
megfelelő ellátásra, testi nevelésre fordít 
nagy hangsúlyt, hanem a gyermekek élet-
korának és egyéni sajátosságainak megfe-
lelő mentális fejlesztésre is. Munkájának 
köszönhetően koruknak megfelelő fejlett-
séggel, problémamentesen illeszkedtek be 
az óvodai közösségekbe. Kollégáival, akik 
tisztelik szakértelmét, elhivatottságát, a 
kisgyermeknevelői munkához való hozzá-
állását, szoros kapcsolatot tart fenn. Min-
denkivel megtalálja a megfelelő hangot, fi-
atal, pályakezdő munkatársai részére szak-
mai tudását a legkörültekintőbben adja át. 
Magas színvonalú szakmai munkavégzé-
sért „Tiszaújvárosért a Szociális Ágazat-
ban” Évi díj kitüntetésben részesült.

Teremtsünk egységet, alkossunk közösséget!
Óvodások gyülekeztek a Március 15-e 
parkban, hogy saját készítésű nemzeti 
színű zászlócskáikkal, szalagjaikkal fel-
díszítsék a Petőfi szobor környezetét. A 
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um és Kollégium is itt tartotta megem-
lékezését március 11-én. Az ünnepi szó-
nok Takács Noémi, az intézmény diák-
ja, a beszédíró pályázat harmadik helye-
zettje volt. 

Tisztelt Ünneplő Közönség!
„Múlton nyugszik a jelen, s azon a jöven-
dő” - mondta Széchenyi István. Ha a jelent 
a múltból fakadó tudással éljük, nem kell 
félnünk a jövőtől! Tanulnunk kell őseink-
től, mind elszántságot, mind elhivatottsá-
got, tanulnunk kell a múlt buktatóiból. Bár 
a múltunk tragikus, mindig egyedül vol-
tunk és egyedül vagyunk még ma is, de 
egyedülvalóságunk mindig csodálatos tet-
tekre tud sarkallni bennünket, s a szunny-
adó erő heroikus, hihetetlen hősi tettekre 
késztet. Ebből következik, hogy magyar-
nak lenni nem elsősorban nagy szavak dol-
ga, hanem apró, de eredményes tetteké.
Erre tanít minket Széchenyi István, és erre 
tanít minket az 1848-as forradalom és sza-
badságharc ünnepe.
Bár az 1848-49-es hősöknek a nevét csak 
töredékében olvashatjuk a könyvekben, 
azt azonban tudnunk kell, hogy a szabad-
ságot nem egy arctalan tömeg vívta ki. A 
szabadságot az alkotni képes, a közös célo-

kért tenni tudó és tenni akaró egyének te-
remtették meg. 
A 48-as forradalmárok tudták mit kockáz-
tatnak, tudták mivel fizethetnek: a legdrá-
gábbal, az életükkel. Ennek ellenére sem 
hátráltak meg a haza és a magyarság elő-
re mozdítása érdekében. Az ifjúság meg-
mutatta erejét, történelmi léptékkel nézve 
is elvitathatatlan érdemeik és eredménye-
ik lettek. Hittek abban, hogy a magyarok-
nak joga van a nemzeti függetlenséghez, az 
önállósághoz, a szabadsághoz, a szuvere-
nitáshoz. Tudták, csak úgy lehet eredmé-
nyeket elérni és tetteket véghez vinni, ha 
a jobbító szándék mögé állva összefognak 
és annak véghezvitelére egységesen csele-
kednek. 

Tisztelt Ünneplő Közönség!
A polgári forradalom lehetőségét az embe-
rek összefogása vívta ki. Akaratukat ösz-
szekovácsolta, erejüket megsokszorozta, 
hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha 
összefognak. Ők tetteikkel bebizonyítot-
ták, hogy bár „egynek minden nehéz; sok-
nak semmi sem lehetetlen”. A változásra 
kiéhezett szemléletük és sokuk véráldozata 
kellett ahhoz, hogy kimozduljon az ország 
szekere a gödörből. A nemzet összetartásá-
nak tudata 1848 óta a leggazdagabb erköl-
csi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Wass 
Albert szavaival élve: Fiatal véreim, hatá-
rokon innen és túl, idegen föld elhagyatott-
ságában... Ti vagytok a nemzet jövendője. 
Veletek él vagy pusztul a magyar. ... Min-
den lehetőségetek megvan ahhoz, hogy 

egy okosabb, emberiebb és talán szebb vi-
lágot építsetek föl magatok köré, mint ami-
lyen a mienk volt... Mindaz azonban azon 
múlik, hogy meg tudjátok-e őrizni és haj-
landók vagytok-e vállalni azt a magyar lel-
ki és szellemi örökséget, amit mi vért iz-
zadva átmentettünk... Ez az örökség a tie-
tek egyedül és senki másé nem lehet ezen 
a földön. Idézzük fel Jókai Mór gondolata-
it: Míg magyar él, míg szabad ember él e 
honban, kegyelettel fognak visszagondolni 
ez évre, annak történelmére s történetalko-
tó alakjaira” - jósolta ezt meg már két nap-
pal a forradalom kitörése után. Feltevését 
mi sem támasztja alá jobban, hogy márci-
us idusán minden évben újra meg újra fel-
tűzzük a kokárdát, a nemzetiszínű szalag-
ból készített bokrétánkat. Pedig a forrada-
lomnak már vége, a harcot ott akkor a csa-
tamezőn elvesztettük. És mégis, a forrada-
lom minden évben újra és újra megszületik 
a szívünkben!

Kedves Diáktársaim!
Az átértékelés és az összefogás ideje ez. 
Ne engedjük, hogy a nap, mint nap végzett 
tevékenységeink háttérbe szorítsák nemze-
ti ünnepünket is. Úgy tűnhet, azok a teen-
dőink, amik a mindennapokban foglalkoz-
tatnak, elhalványítják az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc eszméinek üze-
netét. Ám ennek az ellenkezője igaz: most 
igazán fontos és megerősítő példa eleink 
fegyelmezett áldozatvállalása. Nem a szét-
húzás, a belső viszályok ideje ez, hanem az 
összefogásé. Így hát, amikor március 15-

ét ünnepeljük, szívünk felett a kokárdával, 
akkor ne csak emlékezzünk a hősi tettek-
re, hanem cselekedjünk mi is. Teremtsünk 
egységet ott, ahol az otthonunk van, ott, 
ahova leginkább tartozunk, azon a helyen, 
amit hazának nevezünk; Tiszaújvárosban! 
Alkossunk egy olyan közösséget, ahol is-
merjük egymást, és figyelemmel vagyunk 
másokra. Egy közösséget, ahol nem a kü-
lönbségeket keressük, hanem a hasonlósá-
gokat. Egy közösséget, ahol együtt tudunk 
ünnepelni, mint most is. Én hiszek azok 
munkájában, szolgálatában, akik a maguk 
területén rengeteget tesznek a városért, hi-
szek Önökben, hiszek Bennetek, hiszek a 
közösség erejében, de legfőképpen hiszek 
egy egységes Tiszaújvárosban!”
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Óvodások a Petőfi szobornál.

Az Eötvös diákjai is a Március 15-e  parkban emlékeztek. Takács Noémi
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Nem lejárt lemez, visszatért a bakelit
Bakelitlemeznek hívjuk, pedig valójá-
ban vinylből van. 1931 óta gyártják, kö-
zel százéves analóg technológia, még-
sem tudja legyőzni az elektronika. Ha 
felrakjuk egy jobb lemezjátszóra, leg-
többjük úgy szólal meg, mintha a zene-
kar ott lenne a szobában.

Balikó Béla évtizedek óta lemezgyűjtő. 
Több ezres gyűjteményét nézve nekem 
az jut eszembe először, hogyan tud ebből 
csak egy lemezt kiválasztani meghallga-
tásra, én egyszerre akarnám feltenni min-
det. A technológia nekem is ismerős, gye-
rekkoromban a málnahabos sütemény után 
kézmosás nélkül tettem fel az egyik Pira-
mis lemezemet, és elég érdekes hangot 
produkált, ahogy a tű beleragadt a cukor-
ba. Béla is egész fiatalon kezdte, a ’70-es 
évek elején volt tizenéves.
- Az általános iskolában volt egy barátom 
- emlékszik vissza -, akinek a nővére idő-
sebb volt tőlünk. Ez az igazi szakadt kor-
szakban volt, csövezett, de azért volt le-
mezjátszója. Ted Nugent, AC/DC, De-
ep Purple, Cream lemezeket hallgatott, és 
feljártunk hozzá. Tőle kaptunk lemezeket, 
amiket ronggyá hallgattuk.
- A ’80-as évek elején honnan sikerült be-
szerezni a nyugati lemezeket?
- Akkoriban már voltak lemezboltok Mis-
kolcon. Jugoszláviában és Indiában nyom-
ták a lemezeket. Az igazi áttörés akkor 
volt, amikor az Iron Maidentől megje-
lent a Number of the Beast, ezt már lehe-
tett kapni jugoszláv nyomásban. Aztán jöt-
tek a Pokolgép lemezek, vagy a P. Box. Az 
LGT-től a Zenevonat és az Omegától Az 
Arc voltak az első lemezeim. Ezek a ze-
nekarok eleinte nem kemény rockot ját-
szottak, de az akkori környezetben, akko-
ri zenei világban bekeményedett minden. 
1977 ugye a punk korszak, a metál indulá-
sa, kicsit ráültek ők is erre a lóra. Az Arc 
a többi Omega lemeztől jóval keményebb, 
sőt még a következő lemez is. Az LGT is 
ugyanúgy meglovagolta ezt, amivel nem 
volt semmi baj, mert a Zenevonat vala-
mi szenzációsan jó lemez. Az indiai nyo-
mások borítói nem voltak olyan jók, ki-
fakultak. A másik probléma az volt, hogy 
Angliában vagy Hollandiában már nyom-
tak egy szériát egy lemezből, mondjuk 
100.000 példányt, és a nyomólemez elko-
pott. Ezeket adták el az indiaiaknak, vagy 
a jugoszlávoknak. De volt úgy is, hogy a 
jugoszlávok adták tovább az indiaiaknak, 
úgyhogy sokat romlott a minőség. Az is 
megtörtént, hogy Angliából egyből Indiá-
ba került, na azok jobb lemezek. Vannak 
azért indiai nyomásból is olyanok, amik 
jól szólnak.
- Nehéz kibogozni, mit hol gyártottak?

- Magyarul nem sok leírás van, külföldi 
könyveket kell böngészni. A jugoszlávok-
nak nem csak a Jugoton nyomás volt, ha-
nem volt Suzy, PBS, TRB, és a Philips is 
ott volt. A Philipsek mind jó nyomások, 
például a Thin Lizzyket a Philips nyomta. 
Angliában nagyon jól fizetnek érte. A ma-
gyar nyomásokért meg aztán tényleg lehet 
kérni pénzt. A magyar Pink Floydokért na-
gyon jól fizetnek, mert a magyar Floydok 
nagyon jó nyomások. Magyar nyomás-
ban a Hungaroton előtt volt a Qualiton, 
azok még jobbak, időtállóak. A Qualiton 
puhább, a Hungaroton meg kicsit kemé-
nyebb, de a mai napig jó lemezek. A '80-
as évek magyar lemezeinek keverése is hi-
bátlan. Minden hangszert hallani, hihetet-
len, hogy milyen stúdiómunkát végzett a 
Hungaroton. Ez itt Magyarország legjobb 
lemeze, az első Skorpió, az egyik legjobb 
progresszív rock. Ezek olyan jó nyomá-
sok, hogyha egyszer megveszed, és jó le-
mezjátszód van, akkor nem kell újra meg-
venni. A P. Boxok is nagyon jók, csak az is 
olyan, hogy újra kell vásárolni. A magyar 
lemezeim nagy részét kicseréltem. Meg-
koptak, annyit hallgattam. A Piramisokat 
már kétszer kicseréltem, mert rongyosra 
hallgattam őket. Akkoriban 90 forint körül 
voltak a lemezek, és nagyon jó lemezek-
hez lehetett hozzájutni. Mindegyik Omega 
és LGT nagyon jól szól. Magyarországon 
a Hungarotonnál nem tudom, hogy csinál-
ták, hihetetlen. Gyönyörű telt a hangzásvi-
lága, minden hangot kihallani belőle.
- Amikor a ’80-as évek végén bejött a CD, 
egy időre átváltottál. Mi volt ennek az oka?
- Jól volt reklámozva. Egyszerű, kompakt, 
ez a jövő. Akkor vettem egy csomó CD-t.
- Később mégis visszaváltottál vinylre.
- Érződött, tudtam, hogy ezek a jobbak. 
Csak a CD egyszerűbbnek tűnt. Zsebre 
tetted, vihetted a buliba. Egyszerűbb volt, 
mert egyszerűbb volt léptetni a lejátszón, 
nem kellett felemelni és megfordítani, 
odébb lépett egy gombbal, vagy véletlen 
lejátszásra lehetett tenni. Volt olyan CD 
lemezjátszó, amelyikbe hat CD-t is bele 
lehetett tenni. Tényleg egyszerű volt, azt 
mondtad, hogy a harmadik számot akarod 
hallani, megnyomtad a távirányítón, az-
tán kész. Kényelmesebb volt. De aztán na-
gyon drágák lettek. Most is drága a CD, 
az első nyomásoknak olyan ára van, mint 
a bakelit első nyomásoknak. A magyar le-
mezekről ne is beszéljünk. A Pokolgép el-
ső nyomású CD-i is 10-20.000 forintok. 
Ennyivel jobb minőségűek voltak az első 
CD-k.
- Miért váltottál vissza CD-ről vinylre?
- Bejöttek a CD írók, lehetett másolni a 
CD-ket nagyon olcsón, és elgondolkod-
tunk azon, hogy mi kerül ilyen sokba a 
gyári CD-n? Láttuk, hogy röhejes össze-

gért lehet előállítani egy CD-t, a borítóját, 
akkor ki nyúlja le a pénzt? El kellett gon-
dolkodnunk azon, hogy egyáltalán van-e 
értelme úgy gyűjteni lemezt, hogy csak 
egy ilyen kis korongot veszel, te magad is 
le tudod gyártani hozzá a borítót, és mi ke-
rül ebbe 5.000 meg 6.000 forintba a bolt-
ban? Akkoriban lehetett még vinylt kapni, 
csak lement az ára. De minden újság az-
zal volt tele, hogy a CD így, a CD úgy. Az-
tán ugye elkezdtük hallgatni és rájöttünk, 
hogy valami baj van. Valami hiányzik. El-
kezdtük összehasonlítgatni. Egy jó zenei 
cuccon, jó lejátszókon feltettük ugyanazt a 
lemezt CD verzióban meg vinylen, és azt 
hallottuk, valami probléma van a dinami-
kával. Túl steril a CD. Persze vannak olyan 
CD-k, az arany bevonatú, meg az ezüst be-
vonatú CD-k, amik olyanok, mintha itt ül-
ne a zenekar, de hát azok már akkor csil-
lagászati árakban voltak. Az analóg rend-
szerrel felvett zenék mind jobbak. Amikor 
már digitalizálják, valami elveszik belőle. 
A dinamikájában olyan, mint ha kiszívnák 
belőle az életet, annyira tisztán, annyira 
sterilen szól. Persze a CD-nek is megvan 
a maga helye, én most is hallgatok CD-t 
a kocsiban, meg amikor olyan helyen va-
gyok, és mégse azt akarom, hogy MP3-at 
hallgassak. A kocsiba beteszem, oda nem 
vihetek bakelitet.
- De az eredeti, első nyomású vinylek is 
drágák.
- A magyar lemezek is drágák. A Barbaro 
első nyomás 15.000 forint. Régen a japán 
nyomású lemezek indultak 15.000 forint-
ról, azok most leestek 8.000-re, a magyar 
nyomások meg kilőttek az égbe. A kisle-
mezekben is vannak nagyon brutál árak. 
Azok a drágák, amelyek kis példányszám-
ban jöttek ki. Nagylemezekben mindig az 
első nyomások a drágák. A gyűjtemény 
úgy értékes igazán, ha összegyűjtöd az 
egész sort egy zenekartól, megvan elsőtől 

az utolsóig minden lemezük, és mondjuk 
mindegyik angol nyomás. Vannak olyan 
lemezek is, amiből sokat nyomtak, de nem 
adják el, mert nagyon jó lemez, és azért 
drága. Nem azért mert kevés van belőle, 
hanem azért, mert annyira jó lemez, nem 
csak a minősége jó, hanem a hangzása, és 
a zene is. Itt van egy érdekesség, a Solaris 
kettes. Megvettem, amikor kijött, 300 pél-
dányban adták ki 3.500 forint volt. Elad-
tam, mert azt mondtam, hogy majd meg-
szerzem később, erre nem lehet megsze-
rezni. Most 30.000 forint. Itt egy másik 
érdekesség. Ez egy tesztlemez. Ezek drá-
gák. Ez a P. Mobil zenekar Heavy Medál 
című albumának a tesztlemeze. Összesen 
tíz darab van belőle. Amikor a lemezgyár-
ban nyomás előtt áll a lemez, csinálnak tíz 
tesztpréselést. Öt ember ül fejhallgatóval, 
meghallgatja, és ha kipipálják a minősé-
gellenőrzési követelményeket, akkor me-
het a préselés.
- Aki most kezdené a gyűjtést, mit csinál-
jon?
- CD-ben is, mint lemezben, azt ajánlom, 
hogy mindenki menjen vissza az első nyo-
másra. Bakeliten is ugyanígy, tehát példá-
ul a Deep Purplenek az 1972-es Machine 
Head lemezét senki se vegye meg 2022-
es nyomásban. Keresse meg az eredetit, 
vagy második, esetleg harmadik nyomást, 
ami a ’70-es években volt. Meg hát persze 
technika is kell mögé. Lemezjátszó, egy 
komplett cucc, a végén ott vagy, majdnem 
két és fél millió forint hangfallal együtt, 
de van olyan, akinek csak a hangfal egy-
millió forint.
- A bakelit lemezek újra visszajönnek?
- Persze. A reneszánszát éli, ezt szajkóz-
zák. Ezzel nincsen baj, csak majd akik ve-
szik az újranyomásokat, azok észreveszik, 
hogy azok nem olyan jók, mint az eredeti.

Surányi P. Balázs
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Tessék választani!

A tesztlemezek minőségi követelményei. A kislemezek között is vannak nagyon értékesek.



Házhoz megy a segítség
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont egyik alapszolgáltatása a házi se-
gítségnyújtás. A város önkormányzata 
a szociálisan rászorulók részére nyújt 
ezzel segítséget, hogy saját otthonuk-
ban önálló életvitelüket fenntarthas-
sák. Azok vehetik igénybe, akik betöl-
tötték a 65. életévüket, öregségi nyugdí-
jasok, illetve az egészségügyi állapotuk 
indokolttá teszi. Továbbá azok is, akik 
még nem érték el a korhatárt, de példá-
ul rokkant-nyugdíjasok, vagy egyéb ok-
nál fogva önmaguk ellátására részben 
vagy egészben nem képesek.

Jelenleg 73 ellátott veszi igénybe a házi 
segítségnyújtást, de a szám folyamatosan 
változik. Jaloveczki Anna már két éve az 
intézmény gondozottja, különböző beteg-
ségei miatt többféle segítségre is szüksége 
van. Könnyes szemmel idézte fel néhány 
emlékét, hiszen úgy érzi, az életét menti 
meg ez a szolgáltatás.
- Cukor, asztma, köszvény, mentális be-
tegség, és sajnos a férjem is kezdett men-
tálisan leépülni, egyre nehezebben men-
tek a dolgok. Pánikbeteg is vagyok, nem 
merek egyedül az utcára menni - sorolta 
Anna. - A barátnőim mondták, hogy léte-
zik ez a házi gondozás, miért nem próbá-
lom meg. Bementem és kértem papírt az 
önkormányzattól, elég hosszadalmas a fo-
lyamat, mert ehhez az orvos is kell. Az el-
ső gondozóm nagyon kedves, szorgalmas 
lány volt. Kezelte a bőrömet, mosogatott, 
bevásárolt, mindent megtett értem. A má-
sik gondozónőm pedig olyan rendet tud 
csinálni a konyhámban, mintha új lenne. 
Nagyon lelkesek. Segítenek a fürdésben, 
lábápolásban, megmasszíroznak, mert 
elég meszes már a nyakam. Volt, ami-
kor elfogyott az inzulinom, és éppen ka-
ranténban voltam, ők rögtön intézkedtek, 
hozták az inzulint és ezzel megmentettek.
Az intézménynek most 6 olyan gondo-
zónője van, akik nyolcórás munkaidőben 
dolgoznak, további kettő négy órában. A 
belépéshez a legfontosabb, hogy a gon-
dozónak legyen szociális ápoló és gondo-
zó iskolai végzettsége. További szempont, 
hogy mentálisan rátermett legyen és ren-
delkezzen empatikus képességgel. 
Szerencse Judit Katalin közel 25 éve dol-
gozik ezen a pályán. Hozzá kilenc gondo-
zott tartozik, van, akihez mindennap ki-
megy, másokhoz heti kettő vagy három al-
kalommal. Néhányan teljes körű segítség-
re szorulnak, például akik ágyban fekvők, 
másoknak elegendő, ha a vásárlásban, ta-
karításban kapnak segítséget. Judit az 
évek alatt megtanulta, hogy mennyire sza-
bad közel engedni magához az ellátottja-
it, szerinte szükséges némi távolságtartás.
- Az ellátottjaim nagy részének a fürdés-

ben kell segítség. De olyan tevékenysé-
gekben is segítek, mint a gyógyszeríra-
tás, -kiváltás, segédeszközök beszerzé-
se, bőrápolás, öltöztetés - mesélte Judit - 
Van olyan néni, akit el kell kísérni a bolt-
ba, mert cipekedni nem tud a gerincmű-
tétje és a csípőprotézise miatt, sétálni vi-
szont kell neki, úgyhogy ezt egybeköt-
jük a vásárlással. Egy nap körülbelül hét-
nyolc emberhez megyek, amikor helyette-
sítünk, akkor ez a szám akár tíz-tizenket-
tő is lehet. Mindig megköszönik a munká-
mat, sokszor hallom, hogy örülnek, hogy 
én vagyok nekik. Nyilván van olyan, aki 
az ember szívéhez közelebb áll, de én saj-
nos már több gondozottamat is elveszítet-
tem a pályám során. Eleinte nagyon nehéz 
volt, de az embernek ezt is meg kell ta-
nulnia kezelni, hiszen már nem dolgoznék 
itt, ha ugyanúgy megviselne minden alka-
lommal.
Márkus Lászlónénak jelenleg nyolc ellá-
tottja van. A bevásárlás napi szintű felada-
ta, de a fürdetésben, gyógyszeradagolás-
ban, mosogatásban, takarításban is rend-
szeresen segít.
- Amikor első alkalommal megyek vala-
kihez, mivel még ismeretlen vagyok, be-
mutatkozunk, aztán napi szinten megis-
merem azokat a feladatokat, amire szük-
sége van az ápolásban vagy gondozásban, 
és ehhez mérten végzem a feladatokat, 
ahogy szükséges. Az idősek nagyon ara-
nyosak, humánusak velünk szemben, na-
gyon jó érzés, amikor megköszönik a se-
gítséget - mondta mosolyogva a gondo-
zónő - Mi is megköszönjük nekik, hiszen 
közreműködnek a munkáinkban. Arra 
azért vigyáznunk kell, hogy milyen közel-
ségbe kerülünk az idősekhez, hiszen em-
berek vagyunk és érzékenyek. Megpró-
báljuk úgy tartani a kapcsolatot, hogy bi-
zonyos távolság legyen közöttünk, de kö-
zel is legyünk egymáshoz, tehát valahol a 
középúton.
A szolgáltatásnak két nagy területe van, a 
szociális segítés és a személyi gondozás. 
Erről Kósa-Tóth Éva, az alapszolgáltatás 
csoportvezetője nyilatkozott lapunknak.
- A szociális segítés témakörébe tartoznak 
azok az ellátási formák, ahol a takarítás, a 
bevásárlás, a gyógyszerkiváltás, a kísérés 
vannak. A személyi gondozás témakörébe 
tartozik a mosdatás, a fürdetés, az öltözte-
tés, az ágyazás, ágynemű csere, a vérnyo-
másmérés, fekvőbeteg-ellátásnál a felfek-
véssel kapcsolatos problémák megelőzése 
vagy kezelése - tudtuk meg Évától. - Az, 
hogy kinek, mire van szüksége, mindig az 
ellátottól függ. Vannak, akik mindkét terü-
letről kapnak szolgáltatást, mert egyedül 
él, önállóan már nem tud tisztálkodni, se-
gítünk ebben is, és ha az otthonát sem tud-
ja elhagyni, akkor segíteni kell a bevásár-
lásban, az élettere rendben tartásában is.

- Hogyan működik a szolgáltatás, hogy le-
het bekerülni gondozottként?
- Több évtizede működő szolgáltatásról 
van szó. Alapvetően a 65. életévét betöl-
tött tiszaújvárosi lakosok számára rendel-
kezésre álló szolgáltatás ez. Nyilván van-
nak kivételes esetek, amikor valamilyen 
balesetet vagy egészségügyi károsodást 
szenvedett, de még a 65. életévét be nem 
töltött személy is igénybe veheti a szolgál-
tatást. A menete különböző dokumentáci-
ók kitöltésével, kérelem beadásával kez-
dődik. Akik bejönnek a humánszolgáltató 
központba, azoknak odaadjuk a dokumen-
tumokat, ezeket haza vihetik, otthon ki-
tölthetik, a háziorvosukkal szükséges iga-
zoltatniuk, és így indul el tulajdonképpen 
a folyamat. Amikor beérkezik hozzánk a 
dokumentáció, egyeztetünk a kérelmező-
vel egy időpontot, kimegyünk az otthoná-
ba előgondozni, megnézzük a lakókörnye-
zetében, életterében hogy tölti a minden-
napjait. Tulajdonképpen ott mérjük fel, 
hogy milyen szolgáltatásra is van szüksé-
ge ahhoz, hogy az idős korát a saját élet-
közegében szépen tudja élni.

- A pandémia alatt milyen kihívásokkal 
kellett megbirkózniuk?
- A szolgáltatás működésében bennün-
ket nem ért nagy változás, mert nekünk 
nem lehetett megállni. A gondozónők-
nek ugyanúgy ki kellett menniük az idő-
sekhez, gondoskodni róluk, és ellátni a 
feladatukat. Ami kihívást jelentett, az az 
volt, amikor az iskolák hirtelen bezártak, 
hiszen van néhány kisgyermekes gondo-
zónőnk, ezért ehhez alkalmazkodnia kel-
lett az intézménynek is. Más módon oldot-
tuk meg ilyen esetben az ellátottak gon-
dozását, segítségül érkeztek hozzánk az 
idősklubok vezetői, akik szintén rendel-
keznek ezzel a szakirányú végzettség-
gel. Mindemellett az időskorúakat köte-
lezően meg kellett kérdeznünk, hogy az 
egészségügyi veszélyhelyzet alatt kérik-e 
a szolgáltatást, és ha kérik, hozzájárul-
nak-e ahhoz, hogy kevesebbet menjenek a 
gondozónők, csökkentett látogatási szám-
ban. Mert ha esetleg egy krízis beáll, ak-
kor sokkal kevesebb munkavállaló áll ren-
delkezésre.

venna

10. � Segítségnyújtás 2022. március 17.

Úton a segítség Szerencse Judit Katalin személyében.

Anna néni, aki már két éve az intézmény gondozottja. Márkus Lászlóné gondozónő.

Kósa-Tóth Éva, a házi segítségnyújtás szolgáltatás csoportvezetője.



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

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. március

17. 
csütörtök

Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

21. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 Szociális étkezők
22. kedd Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
23. szerda Kazinczy-ház (Hunyadi isko-

la)
07.30 - 12.00
és 
13.00 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

Kazinczy-ház (Gondozóház) 08.00 - 12.00 
és 
13.00 - 15.00

Szociális étkezők

24. 
csütörtök

Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 08.30 - 12.00 Pótbefizetés szociális étke-
zés és alkalmazott étkezés 
megrendelés

29. kedd Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban ét-
kező

Kazinczy-ház (Központi étte-
rem)

12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

30. szerda Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban ét-
kező

Kazinczy-ház (Gondozóház) 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 15.00

Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/3. 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Bóbita, Tündérkert, és Szi-
várvány óvodák gyermek 
és alkalmazott pótbefizetés

31. 
csütörtök

Kazinczy-ház (Gimnázium) 07.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Minden gimnáziumban ét-
kező

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - 
OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!

Maszk használata kötelező!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti el-
látásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Önkormányzati tulajdonú 
lakótelkek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tu-
lajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Kosztolányi Dezső és Tompa Mihály utcán 
található lakótelkeket:

Kosztolányi D. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték

(Ft)
1 1497/8 700 59 9 600 000 12 192 000

2.000.000

2 1497/10 707 63 9 200 000 11 684 000
3 1493/6 984 40 13 500 000 17 145 000
4 1493/14 700 56 9 600 000 12 192 000
5 1493/16 700 60 9 600 000 12 192 000
6 1493/17 700 62 9 600 000 12 192 000
7 1493/18 700 64 9 100 000 11 557 000

Tompa M. utcán lévő lakótelkek

S.sz. hrsz Terület 
(nm) Házszám

Nettó 
árverési 

alapár (Ft)

Bruttó 
árverési 

alapár (Ft)

Árverési 
biztosíték 

(Ft)
8 1493/32 774 43 10 100 000 12 827 000

2.000.000

9 1493/31 700 45 9 600 000 12 192 000
10 1493/30 700 47 9 600 000 12 192 000
11 1493/29 700 49 9 600 000 12 192 000
12 1493/28 700 51 9 600 000 12 192 000
13 1493/27 700 53 9 600 000 12 192 000
14 1493/26 700 55 9 600 000 12 192 000
15 1493/25 700 57 9 600 000 12 192 000
16 1493/24 700 59 9 600 000 12 192 000
17 1493/23 700 61 9 600 000 12 192 000
18 1493/22 700 63 9 600 000 12 192 000
19 1493/21 700 65 9 600 000 12 192 000

Az ingatlanok értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad 
licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. 
A fizetendő árverési biztosíték összege 2.000.000 Ft. 

Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap nyilatkozattal,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba 
foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik vehetnek részt.

Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Az építési előírásokról, a telkek mű-
szaki jellemzőiről készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges 
szerződési feltételek átvehetők Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyféltájékoztató 
irodában, valamint a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: 
Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda), illetve letölthető a http://www.varoshaza.tiszauj-
varos.hu/index.php/hireink-kozlemenyek oldalról. 

Megtekintés: a Polgármesteri Hivatal képviselőjének jelenlétében a helyszínen (Kosz-
tolányi út 40. szám) 2022. március 18-án 12:00-13:00 óra között.

Jelentkezési lapok benyújtási és a biztosíték befizetésének határideje: 
2022. március 22-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).

Árverés ideje, helye:
2022. március 23-án 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. emeleti tárgyalójában 
(regisztráció a helyszínen 09.30-tól 09.50-ig).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 

adminisztratív ügyintéző/pénztáros
 munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
- középfokú szakirányú végzettség (közgazdasági, gazdasági vagy pénzügyi),
- adminisztrátori területen szerzett szakmai tapasztalat,
- MS Office programok magabiztos alkalmazása,
- alapos, precíz, önálló munkavégzés,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- idegen nyelv ismerete,
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- oklevelek, bizonyítványok fénymásolatát,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 18.
A betöltendő munkakörről bővebb információ a 70/333-7676 telefonszámon kérhető.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címre.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címre.

Közlemények � 11.2022. március 17.



Zárva lesz a fürdő
Kedves Vendégeink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 
2022. március 28-tól 2022. április 14-ig 

karbantartás miatt zárva tart.
2022. április 15-én hétfőtől újra, minden nap 9:30-tól 20:00 óráig 

várjuk kedves vendégeinket.
Köszönettel:

TiszaSzolg 2004 Kft.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2022. március 24-én, csü-
törtökön 10 órától ülést tart a Városhá-
za III. emeleti tanácskozótermében. 

Az ülés napirendi pontjai:
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2022. 
évi üzleti tervére 
2. Javaslat a 2020. évi „B” típusú Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj továbbfolyósítására
3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat egyes önkormányzati rendele-
tek hatályon kívül helyezésére
2. Javaslat a gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti ellátásokról, azok igénybevé-
teléről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális ellátásokról, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet 
módosítására
4. Javaslat a fiatalok életkezdési támogatá-
sáról szóló 18/2016. (IX.30.) önkormány-
zati rendelet módosítására
5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
6. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormány-
zata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal 2022. évi összesített közbeszer-
zési tervének elfogadására
7. Javaslat a civil szervezetek támogatási 
kérelmeinek elbírálására
8. Javaslat a Sportcentrum játékcsarnoká-
nak előterében elhelyezett Dicsőségtábla 
aktualizálására
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft., a Tiszaújvárosi Sport-Park Non-
profit Kft. és a Tisza Média Kft. 2022. évi 
üzleti terveire
10. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok javadalmazási sza-
bályzatainak módosítására
11. Javaslat energiatakarékosságot célzó és 
gépészeti beruházásokat, felújításokat tá-

mogató pályázat kiírására
12. Beszámoló az Épületfenntartási Alap 
elmúlt időszaki felhasználásáról
Kérdések

Óvodai beiratkozás
 
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy 
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda Tagóvodájába a 2022/2023. 
nevelési évre történő beiratkozás ideje: 

2022. április 20. (szerda) és április 21. (csütörtök).

A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betöl-
ti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt. Nkt. 8.§ (2.)

Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a harmadik 
életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 

A felvételre vonatkozó kérelmek beadása az intézmény székhelyén (3580 Tiszaújvá-
ros, Munkácsy Mihály út 18.) az intézmény honlapjáról (www.kazinczyrefi.hu) letölt-
hető „Óvodai felvételi kérelem” elnevezésű nyomtatványon történik 

2022. április 20. és 21. napján 8.00 és 17.00 óra között.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokra lesz szükség:

• a gyermek nevére kiállított azonosságot igazoló hatósági igazolványok: (személy-
azonosító, lakcímet igazoló)
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek TAJ-kártyája
• a gyermek keresztlevele, ha van
• a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa, lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványa
• nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról
• igazolás, bírósági végzés a törvényes képviselő személyéről (válás, különélés esetén)
• nem magyar állampolgár esetén a gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele 
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának magyar nyelvre fordított, közjegyző ál-
tal hitelesített másolata
• Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezése, száma

Aki rendelkezik:

• nevelési tanácsadó által kiállított szakvéleménnyel
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal
• tartós betegségről szóló igazolással

Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzethatártól független!
Az óvodai felvételről az intézmény igazgatója dönt, amelyről 2022. május 20-ig írás-
ban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 
napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) az intéz-
mény székhelyén kell benyújtani, de a Tiszaújvárosi Református Egyházközséghez cí-
mezve.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak 
szerint gondoskodjanak gyermekük beíratásáról!
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!  

Tiszaújvárosi Református Egyházközség

Műanyagtermékek előállításával foglalkozó 
tiszaújvárosi középvállalat, a PARTIUM ’70 ZRT.

MECHANIKUS KARBANTARTÓ

munkakörbe pályakezdő, vagy gyakorlattal rendelkező munkatársakat keres. 

Azon jövőbeni munkatársak jelentkezését várjuk, akik min. szakmunkás 
végzettséggel rendelkeznek (lakatos, gépész, hegesztő), nyitottak 
az új feladatok ellátásához szükséges ismeretek elsajátításához, 

vállalják a 2 műszakos munkarendet.
Az állás betöltésénél előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. 

A fényképpel ellátott önéletrajzokat 
a PARTIUM ’70 Zrt. 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre 

vagy az info@partium.hu 
e-mail címre kérjük eljuttatni.

12. � Közlemények 2022. március 17.

A Dicsőségtábla aktualizálásáról is határoz a testület.



Értesítjük a Tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának fenntartásában működő Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába 
a 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás:
2022. április 20. (szerda) és 2022. április 21. (csütörtök) napján 8.00-17.00 óra kö-
zött az intézmény székhelyén, a Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 
13.) lesz. A beiratkozás - járványügyi szempontok figyelembevételével kialakított - 
rendjéről, a szükséges nyomtatványokról bővebb információ az óvoda honlapján 
a http://www.ovoda.tiszaujvaros.hu/ oldalon érhető el. 
Amennyiben nincs a szülőnek lehetősége az óvodai honlapról tájékozódni, abban 
az esetben munkanapokon 8-15 óra között a 49/548-216 telefonszámon kérhet tá-
jékoztatást.

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

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

A felmentést a szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján annak az 
évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, különös 
méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amelyben az ötödik életévét betölti az illetékes járási hivatal jogosult engedé-
lyezni.

A beiratkozási kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2022. augusztus 31-
ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. Mindhárom 
korosztályra (kis-, középső- és nagycsoport) beadható a kérelem. A már óvodába járó 
gyermekeket nem kell újból beíratni! 
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek, akik har-
madik életévüket 2022. december 31. napjáig töltik be. 

Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az óvodaköteles 
gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, 
mini bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde fenntartója 
az Oktatási Hivatal felé lejelentette.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás 

utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni az Oktatási 
Hivatalt. A bejelentési kötelezettséget az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) 
elérhető űrlap kitöltésével szükséges teljesíteni. 

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatá-
si területe.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan ne-
velhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, 
gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszi-
chés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar-
ral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.

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

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonossá-
got igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló ha-
tósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a 
gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési - tanulási - magatartási zava-
rának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményét.)

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2022. május 20-ig írásban ér-
tesíti a szülőket. A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közlés-
től, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül a szülő Tiszaúj-
város Város Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérel-
met nyújthat be.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képvi-
selő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvo-
dába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben a jelen közleményben foglaltak sze-
rint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A 2022/2023. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

2022. március 17. Hirdetés � 13.



A Sportcentrum eseményei
Március 18. (péntek)

Kosárlabda
Phoenix KK - Békési SzSK 
bajnoki mérkőzés   Játékcsarnok
15.30 U20 csapatok
18.00 felnőtt csapatok
Labdarúgás
16.30 FCT - Mátraterenyei SE
U13 csapatok bajnoki mérkőzése Füves pálya

Március 19. (szombat) 
Labdarúgás
12.00 FCT - KBSC 
U14 csapatok bajnoki mérkőzése Füves pálya
Kézilabda
18.00 TSC - Hatvan 
férfi bajnoki mérkőzés   Játékcsarnok

Március 20. (vasárnap)
Sakk
10.00 TSC - Szerencs
bajnoki mérkőzés   Zászlósterem
Labdarúgás
11.00 FCT - Kurityán
női bajnoki mérkőzés              Műfüves pálya

Idén sem bízzák a véletlenre a sikereket
TRIATLON. A Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub versenyzői kiváló nem-
zetközi és hazai szereplésüknek kö-
szönhetően tavaly megnyerték az 
országos egyesületi összetett pont-
versenyt. Idén sem akarják lejjebb 
adni, ennek érdekében kemény és 
sűrű programot hajtanak végre.

A tiszaújvárosi triatlonosok már ta-
valy novemberben elkezdték a felké-
szülést a 2022-es versenyszezonra. 

Táborról táborra
A hazai környezetben elvégzett edzé-
seket követően részt vettek egy deb-
receni úszó táborban, majd január-
ban a Lehmann-testvérek, Bence és 
Csongor, valamint Sinkó-Uribe Au-
rél már Spanyolországban edzőtábo-
rozott két hetet. A válogatott szerve-
zésében Larnakán készültek a legjob-
bak 2, illetve 3 hetes időtartamban. A 
fiatalok alapozó munkát végeznek, az 
idősebbeknek, akiknek korábban kez-
dődik a szezon, már speciális, inten-
zív edzéseket is tartanak. A larnakai 
tábor után, március 12-én, Lehmann 
Csongor, Lehmannn Bence, és Sinkó 
Uribe Ábel visszatér a 2019-es sike-
rek helyszínére, a franciaországi Lie-
vinbe, a fedett pályás Európa-kupára. 
Négy évvel ezelőtt Csongor 2. Bence 
12., Ábel pedig a juniorok között 2. 
helyezést szerzett. Mintegy két hét itt-
hon tartózkodás után, március utolsó 
harmadában újra válogatott táborban 
zárja a teljes felkészülési időszakot a 
csapat. Ennek a tábornak, mint min-
den évben, ezúttal is a horvátorszá-
gi Medulin ad otthont. A versenyzést 
áprilisban, felmérő, illetve aquath-
lon versenyekkel kezdik meg. Április 
9-én a budapesti felmérőverseny dönt 
az U23-as Eb résztvevőiről, illetve a 
junior Eb válogatásba is beszámíta-
nak majd az ottani eredmények. 
Április közepén tervezik a Covid 
előtt hagyományossá vált bükkszent-
kereszti tábort a teljes utánpótlás szá-
mára. A nemzetközi versenyzés fel-
nőtt és junior Európa-kupa futamo-
kon folytatódik, majd ki-ki a saját 
programjára „kanyarodik”. 
A nagyok mellett a komoly utánpót-
lás csapat is készül az idényre. A tava-
lyi országos utánpótlás-ponttáblázat 
2. helyét meg kívánják őrizni, amihez 
nem csak az eredmények, de a legki-
sebb csoportok nagy létszáma is hoz-
zájárulhat. Az utóbbi időszak tobor-
zásának, Fodor Ágnes, Filep Csaba és 
Balogh Bence munkájának köszönhe-
tően a kicsik létszáma szépen növe-
kedett, méghozzá olyan időszakban, 
amikor a környezet nem segíti a gyer-
mekek sport felé irányítását. Az után-
pótlás számára a legfontosabb ver-
senyek a Tisza Triatlon, a triatlon, a 
duatlon Ob, és az aquathlon Ob lesz, 
melyeken elsősorban a csapatmunká-
ra koncentrálnak.

Sűrű program 
- Válogatott versenyzőink közül a 
még U23-as Lehmann Csongor el-
hagyja a korosztály versenyeit, nála 
a párizsi olimpiai kvalifikáció, és az 
olimpiára történő felkészülés áll a fó-
kuszban - hangsúlyozta Lehmann Ti-
bor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub el-
nök-vezetőedzője. - Ennek megfele-
lően a felhozó tavaszi Európa-kupák 
után, május 28-án kezdi meg a kva-
lifikációs pontok gyűjtését az olasz-

országi Arzachenában. Ezt követő-
en jönnek az európai WTCS (világ-
bajnoki sorozat) események, június-
ban Leeds-ben, júliusban Hamburg-
ban, majd ősszel a kínai Chengdu vá-
rosában és a sorozat utolsó helyszí-
nén, Abu Dhabi-ban igyekszik minél 
több pontot szerezni.  Az ő program-
jában természetesen szerepel a tisza-
újvárosi Prémium Európa-kupa, vala-
mint egy további, európai világkupa, 
valószínűleg a norvégiai Bergenben. 
Ott lesz a bajai Ob-n, melyet a szövet-
ség idén kiemelten kezel, így a teljes 
élmezőny indulása várható. 

Lehmann Bence számára a szezon 
első felében a Nemzetközi Triat-
lon Szövetség (World Triathlon) ver-
senyrendszerében a világranglista he-
lyezés javítása a cél. Ehhez az Euró-
pa-kupák biztosítanak majd lehetősé-
get. Május végén ismét kirándulást 
tesz a középtávok világába, a Chal-
lenge-sorozat St. Pölten-i versenyén 
áll rajthoz. Számára is kiemelt erő-
próba a tiszaújvárosi Ek és a bajai Ob. 
A szezon első felének szerepléseitől 
függően megy tovább Ek és vk verse-
nyeken, illetve még egy tervezett kö-
zéptávon, és - öccsével együtt - lesz-
nek „fellépései” a Bundesligában és a 
francia GP-sorozatban is. Kiss Ger-
gely 2021 őszén Budaörsről költö-
zött Tiszaújvárosba, ő az U23-as kor-
osztály egyik legjobbja lehet, és sokat 
segíthet a csapatnak is. Célversenyei 
a május végi, lengyelországi U23-as 
Eb, és remélhetőleg az őszi korosztá-
lyos vb, illetve a felkészülést biztosí-
tó felnőtt Európa-kupák: Yemihesittr, 
Caorle, Tiszaújváros, valamint a ba-
jai ob, és a francia GP-futamok. Ko-
vács Gyulával első éves juniorként a 
korosztály világversenyeit célozzuk 
meg. A tavaly ifjúsági bajnok, és az 
európai junior ranglista 3. helyezett-
je új korosztályában is az élen szeret-

ne maradni. Számára a lengyelorszá-
gi Olsztynban lesz az Eb, ahol az el-
ső 15-ben kell végeznie, hogy a júniu-
si montreali világbajnokságra kvalifi-
kálja magát. Mivel a szezon első fe-
lében már „lepörögnek” a világver-
senyek, Gyula ezután az európai ju-
nior Ek-sorozatban fog versenyezni a 
mind előkelőbb helyezésekért. Putnó-
czki Dorka a tavalyi szürkébbre sike-
rült szezonja után utolsó éves U23-as-
ként próbál visszakapaszkodni a kor-
osztály élére, illetve világranglista 
pontokat gyűjteni, helyezése javítá-
sáért. Ennek megfelelően ő is az Eu-
rópa-kupa versenyeken kezd, majd az 
U23-as Eb-n bizonyíthat. Itthon a ba-
jai és a tiszaújvárosi erőpróbák a leg-
fontosabbak számára. Bóna Kingá-
nak első éves U23-as versenyzőként 
az a célja, hogy bekerüljön az Eb-re 
utazó keretbe. Idei nemzetközi verse-
nyei a felnőtt Európa-kupák, míg ha-
zai legfontosabb megmérettetése a 
bajai ob lesz. Sinkó-Uribe Ábel má-
sodéves U23-as, ő Európa-kupákkal 
kezd. Korosztályos célja a kontinens-
bajnokság, illetve ha ez jól sikerül, 
akkor a vb. Szeretne ismét döntőz-
ni Tiszaújvárosban, és tovább javíta-
ni a tavalyi helyezésén. A másodéves 
ifjúsági Lehmann Sára célja kijut-
ni a korosztályos Eb-re, és ott dön-
tőzni. Mellette Junior Európa-kupák 
és a hazai ob lesz számára a legfon-
tosabb. Sinkó-Uribe Aurél, aki ma-
gyar-kolumbiai kettős állampolgár, 
kolumbiai színekben fog versenyez-
ni ebben az olimpiászban. Ennek oka, 
hogy kolumbiai válogatottként több 
lehetőséghez tud jutni, mint a megle-
hetősen erős és sűrű magyar férfi vá-
logatottban, de továbbra is Tiszaújvá-
rosban készül, klubunkat erősíti a ha-
zai egyéni és csapatversenyeken.

Prémium Európa-kupa
- Elkezdtük a július 16-17-re tervezett 
Európa-kupa előkészítését, melyet az 
idén szeretnénk Prémium Európa-ku-
pa szinten megrendezni - folytatta a 
sportvezető. - Természetesen tervben 
van a junior Európa-kupa és a hagyo-
mányos Magyar Utánpótlás Gála is. 
Az idei tervek megvalósításához még 
sok feltételnek kell teljesülnie, hogy 
felelősségteljesen tudjunk továbblép-
ni. A nemzetközi versenyeken kívül a 
városlakóknak és vendégeknek sze-
retnénk újra kulturális-, további sport- 
és közösségi programokkal is kedves-
kedni. Az előkészítő munka, a szerve-
zés előrehaladtával folyamatosan tá-
jékoztatjuk majd az érdeklődőket.

SZIS

Válogatott 
újvárosiak

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói négy kategóriá-
ban is tagjai a válogatott keretnek.
Íme a névsor: Lehmann Csongor (olimpiai A-keret), 
Lehmann Bence, Kiss Gergely (olimpiai B-keret), Ko-
vács Gyula (olimpiai C-keret), Putnóczki Dorka (Hé-
raklész Csillag-program, U23), Bóna Kinga (Hérak-
lész Csillag-program, U23), Sinkó-Uribe Ábel (Hérak-
lész Csillag-program, U23),  Kiss Gergely (Héraklész 
Csillag-program, U23), Lehmann Sára (Héraklész Baj-
nok-program, ifjúsági-junior kcs.), Kovács Gyula (Hé-
raklész Bajnok-program, ifjúsági-junior kcs.), Vágá-
si Zoltán (Héraklész Bajnok-program, ifjúsági-junior 
kcs.), Filep Zóra (Héraklész Bajnok-program, serdülő 
kcs.), Bartók Hanna (Héraklész Bajnok-program, ser-
dülő kcs.).

Tisza Triatlon 
egy héttel később

A Magyar Triatlon Szövetség versenynaptárában erede-
tileg május 28-29. dátummal hirdették meg a tiszaújvá-
rosi XXXI. Tisza Triatlont. Azonban az éves verseny-
naptár kihirdetése után, május 27-29-i dátummal jelöl-
ték ki a junior és U23-as Európa-bajnokság időpont-
ját. Mindkét korcsoport kontinensvetélkedője érinti a 
magyar élmezőnyt, ezért a szövetség és a tiszaújvárosi 
szervezők közös döntése értelmében egy héttel később, 
június 4-5-én rendezik meg a klubcsapat országos baj-
nokságot és az egyéni ranglistaversenyeket is magába 
foglaló XXXI. Tisza Triatlont. 

Március 17., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

Március 21., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK - Békési SZSK bajnoki ko-

sárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

Március 23., szerda
18:00 HétHatár: Választási hajrá  - Pedagógussztrájk? - 

Lévay úti beruházás - Ukránok a városban - Tavasz a kertben
18:15 Hétről-Hétre: Hamvas évforduló - 

A Partizán Tiszaújvárosban - Kosár összefoglaló

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

Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

A Tisza TV műsora

14. � Sport Plusz 2022. március 17.

Bóna Kinga szeretne bekerülni az U23-
as EB-re utazó keretbe.

Putnóczki Dorka (elöl) célja, hogy visszakapaszkodjon a korosztály élére.



A hajrában fordult a kocka
LABDARÚGÁS. Az NB III Kele-
ti csoportjának 25. fordulójában a 
Törökszentmiklós együttesét fogad-
ta a Termálfürdő FC Tiszaújváros. 
A kék-sárgák egygólos hátrányból 
fordítva egy hajrában szerzett ta-
lálattal nyerték meg a mérkőzést és 
sikerükkel továbbra is őrzik 5. he-
lyüket.

Egy könnyűnek ígérkező mérkőzés 
- gondolhatták előzetesen a tiszaúj-
városi szurkolók -, hiszen a sereg-
hajtó Törökszentmiklós legyőzése 
nem tartozott a lehetetlen kategóriá-
ba. Az őszi idegenbeli meccset 4-2-re 
nyerték és az ezt megelőző forduló-
ban ugyancsak ilyen arányban tudtak 
győzni a DVTK II otthonában.  Az el-
ső félidő viszonylag eseménytelenül 
telt el, helyzet egyik oldalon sem iga-
zán adódott. A házigazdák erőlköd-
tek, de támadásaikban nem volt elég 
átütőerő. Mindkét együttes veszélyte-
len volt ellenfele kapujára. Az első fé-
lidő hajrájában azonban meglepetés-
re a vendégek kerültek előnybe. A 40. 
percben egy védelmi hibát kihasznál-
va Lakatos adott középre a jobb oldal-
ról, Pataki  7 méterről fejelte a labdát 
a hazai hálóba, 0-1.
A második játékrészben Bussy helyett 
Erőst állította csatasorba Vitelki Zol-
tán. Ebben a periódusban hiába tá-
madott többet a hazai alakulat, a várt 
egyenlítés csak nem akart összejönni. 
A házigazdák többet birtokolták a lab-
dát, de ha el is jutottak lövésekig, a 
kaput nem találták el. A 72. percben 
aztán a törökszentmiklósiak össze-
hoztak egy büntetőt. Egy beívelt lab-
dánál a csereként beállt Kiss ért hoz-
zá kézzel a labdához a 16-oson belül. 
A megítélt büntetőt Nagy D. hatal-
mas erővel bombázta a kapu bal sar-
kába, 1-1. Nem sokkal később, a 82. 
percben a büntetőterületen belülre be-
törő Rimóczit szerelte szabálytalanul 
Bocsi, ami szintén tizenegyest ért. A 
büntetőt Pataki flegmán lőtte, így Ga-
lambvári lábbal hárítani tudta a lövé-
sét. Már mindenki elkönyvelte a dön-
tetlent, de a végén csattant az ostor. A 
92. percben a vendégek eladták a lab-

dát saját térfelükön, Benke Nagy Dá-
vidot szöktette, aki becselezte magát 
a törökszentmiklósi kapu előterébe, 
éles szögből laposan lőtt, és a labda a 
bal kapufáról a hálóban kötött ki, 2-1. 
A végjátékban még a törökszentmik-
lósi Gusztafikot kiállította reklamá-
lásért a játékvezető, de az eredmény 
már nem változott, 2-1-re győzött a 
Tiszaújváros. Vitelki Zoltán együtte-
se így 47 pontjával az 5. helyen áll. 
A kék-sárgák legközelebb a Hidas-
németihez látogatnak március 20-án, 
majd 27-én 16 órától a Putnok csapa-
tát fogadják. 

Tiszaújváros - Törökszentmiklós
2-1 (0-1)

Tiszaújváros, 250 néző, V.: Práth
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Ga-
lambvári - Bocsi (Molnár M.), Nagy 
P., Géringer (Tóth S.), Gelsi, Pap Zs., 
Bussy (Erős), Vitelki B. (Benke), 
Lőrincz P., Gottfried, Nagy D.
Edző: Vitelki Zoltán
Törökszentmiklós FC-Veteriner: Csá-
ki - Lakatos K., Gusztafik, Tóth N., 
Gyürki, Héder R. (Kiss Cs.) - Oro-
vecz (Perlaki), Csúri D., Katona Gy., 
Kinyig (Rimóczi, 64.) - Pataki. Edző: 
Gergely Mátyás.
Vitelki Zoltán: Nem kezdtük olyan 
hőfokon a mérkőzést, ahogy kellett 
volna, az ellenfél azt játszotta, amire 
készültünk, mégis lassabb volt a játé-

kunk a kelleténél. A szív diadala volt, 
a srácok az utolsó pillanatig hittek a 
győzelemben. Nehezen tudtunk ilyen 
zárt védekezés ellen játszani. Gratu-
lálok mindenkinek! Édesapám ma 83 
éves, ezzel a győzelemmel szeretnék 
neki boldog szülinapot kívánni!
Gergely Mátyás: A mérkőzésnek vol-
tak komoly fordulópontjai, amiből a 
hazaiak jöttek ki jobban. Úgy érzem, 
hogy a játék képe alapján nem érde-
meltünk vereséget. Sok sikert a haza-
iaknak.

További eredmények:

Kisvárda II - Putnok 2-2
Békéscsaba II - Sényő 0-1
Füzesgyarmat - DEAC 3-1

BKV Előre - Jászberény 2-0
Eger - Hidasnémeti 2-0

Hajdúszoboszló - DVTK II 4-1
Tiszafüred - Tállya 1-0
DVSC II - Újpest II 1-2

Kazincbarcika - SBTC 3-0

Következik a 26. forduló
2022. március 20., vasárnap

11:00 DVTK II. - Kazincbarcika
Újpest II. - Füzesgyarmat

14:00 Salgótarján - Békéscsaba II.
Törökszentmiklós - Hajdúszoboszló

Hidasnémeti - Tiszaújváros
Putnok - Eger

Jászberény - Kisvárda II.
DEAC - BKV Előre

Tállya KSE - DVSC II.
Sényő - Tiszafüred

Nem jött össze a bravúr a bajnok ellen
KOSÁRLABDA. Március 11-én a tabel-
lát vezető Cegléd ellen lépett pályára a 
Phoenix hazai környezetben. Az összes-
ségében szoros mérkőzésen a második 
félidőben  érvényesült a papírforma.

Phoenix KK - Ceglédi KE
79-90 

(23-22, 18-28, 21-25, 17-15)

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Drahos Gábor (12), Bán Tibor (7/3), Gerőcs 
Roland Bálint (15/9), Hegedűs Gergely 
(8), Jordan Madrid-Andrews (18/3). Cse-
re: Drizner Gábor (-), Hajdu Boldizsár (-), 
Frikker Marcell (4), Taskó István (-), Mol-
nár Bence (-), Kovács Zoltán (4), Asszú 
Ádám (11/9). Vezetőedző: Siska János.
A kezdő negyedben percekig fej-fej mel-
lett haladtak a csapatok, majd az etap de-
rekához közeledve, 9-9 után tudott a Ceg-
léd komolyabb előnyre szert tenni. A ven-
dégek többször is eljutottak a hétpontos 
vezetésig, ám a negyed hajrájában látvá-

nyos feltámadást produkált a Phoenix, és 
fordítással zárta a szakaszt. A második já-
tékrészben a ceglédiek 28-28-nál egyenlí-
tettek, majd fordítottak is. A Phoenix ne-
hezen tartotta az új lendületet, a különb-
ség többször is elérte a tíz egységet. Vé-
gül behozható, kilencpontos hátránnyal ér-
keztünk el a félidőhöz. A pihenőt követően 
egészen a negyed közepéig 8-10 pont kö-
rül volt a különbség. Az etap második fe-
lében ismét a vendégek játéka vált megha-
tározóvá, elléptek tizenhét pontra, ám a ki-
tartóan küzdő Phoenix visszakapaszkodott 
tizenhárom egységre. A negyedik etapban 
mindent megtettek a fiúk annak érdekében, 
hogy közelebb kerüljenek riválisukhoz, de 
a fáradtság miatt megszaporodtak a pontat-
lan dobások, gyengült a védekezés, végül 
kemény küzdelemben ezt a negyedet meg-
nyerte a Phoenix, de a győzelem a Ceglé-
dé lett.
Siska János: Először is gratulálok a Cegléd 
csapatának, megmutatták a mai mérkőzé-
sen, hogy miért ők vezetik a bajnokságot. 
Én azt gondolom, hogy jól játszottunk, és 

semmi szégyellnivalónk nincs.
Tóth Tamás: Ez a Tiszaújváros már nem az, 
ami ősszel volt, sokkal erősebb kerete van. 
Véleményem szerint a rájátszásban lenne a 
helyük, és ott is tudnának meglepetéseket 
okozni. Annak ellenére, hogy már alapsza-

kasz győztesek vagyunk, komolyan vettük 
a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy izgal-
mas, jó meccset játszottunk, amiben ben-
ne volt akár a fordított eredmény is. Ne-
künk ez nagyon hasznos mérkőzés volt a 
rájátszás előtt.

Bronz 
a szezonnyitón

TRIATLON. A franciaországi Lievin városában már-
cius 12-én megrendezett fedett pályás Európa-kupán 
kezdték meg az idei versenyszezont a Lehmann-testvé-
rek. Az elit világbajnok francia Vincent Luis és az U23-
as világbajnok Lehmann Csongor  csatájából ezúttal 
még a francia fiú került ki győztesen.

Két éve már jártak a tiszaújvárosiak ezen a viadalon, mely-
re idén Lehmann Csongor, Lehmann Bence és Sinkó-Uri-
be Ábel volt benevezve, de az indulás előtti napokban az 
utóbbi sportoló megbetegedett és otthon maradt. 
A csarnokban egy mobil 25 méteres, 6 pályás medencét 
állítottak fel, a kerékpározás és a futás a 200 méteres re-
kortán körön zajlott. A selejtezőkben, a reményfutamban, 
a középdöntőkben, az A és B-döntőkben egyaránt 12-12 
sportoló állhatott rajthoz. Minden alkalommal 150 méter 
úszás, 3 km kerékpározás és 1030 méter futás várt a részt-
vevőkre.
Lehmann Csongor ugyan nyerte a selejtezőt, de megszen-
vedett vele, Lehmann Bence a 6. helyen fejezte be a selej-
tezőt, így a reményfutamban folytathatta és onnan a máso-
dik helyen jutott be a középdöntőbe. Amely még nagyobb 
versengést hozott, a franciák kedvence, az elit világbajnok 
Vincent Louis majdnem kiesett, csak a 4., utolsó helyen 
jutott döntőbe. Ebben a futamba került Bence is, aki itt bú-
csúzott a versenytől a 11. helyen. Csongor nem könnyen, 
de hozta a futamát az első helyen. A döntőben, kiegyensú-
lyozott úszás után, kerékpáron Csongor végig a 2-4. he-
lyen „könyökölte ki” magának a pozíciót, így váltott a fu-
tásra. Ott 400 méter után Luis, Csongor és a spanyol Grau 
elszakadt a többiektől. A döntés az utolsó 60 méterre ma-
radt, nyert Luis, Grau és Csongor előtt. 
Végeredmény (72 induló): 1. Vincent Luis (francia) 9:33 
perc, 2. Genis Grau (spanyol) 9:34, 3. Lehmann Csongor 
(magyar, Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 9:35.

2022. március 17. Sport � 15.

A Lievin-i Európa-kupa dobogóján: Lehmann Csongor 
(jobbról), Vincent Luis és Genis Grau.

A Cegléd a Phoenix fölé emelkedett.

Nagy Dávidon keres fogást a törökszentmiklósi védő. Nehezen találtak fogást a 
két góljával Góliáttá nőtt Dávidon.



16. � Rendezvények 2022. március 17.
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