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Emberséggel, tisztességgel, közösen Bragato Giada 
Európa-bajnok

Bragato Giada (képünkön edzője, Krucsai József tár-
saságában) Nagy Biankával párban C-2 200 méteren 
aranyérmet, míg a C-2 500 méteres olimpiai számban 
ezüstérmet szerzett a Münchenben rendezett kajak-ke-
nu Európa-bajnokságon. Részletek a 15. oldalon. 

Kilenc vonatpár közlekedik hétfőtől
Augusztus 29-étől, hétfőtől lép élet-
be a 2021/2022-es menetrend har-
madik módosítása, amely több - fő-
ként regionális vasútvonalon - hoz 
jelentős menetrendi fejlesztéseket 
az átszállási lehetőségek javításával 
és a kínálat bővítésével. A Miskolc 
- Nyékládháza - Tiszaújváros vona-
lon a korábbi évekhez képest több-
szörösére nőnek a vasúti lehetősé-
gek a kétórás ütemre hangolt me-
netrend révén. 

Hét regionális vonalon is jobban iga-
zodik a módosított menetrend az uta-
zási szokásokhoz, igényekhez.

A Nyékládháza - Tiszaújváros (89-
es számú) vasútvonalon kétóránkénti 
ütemes menetrend lép életbe, ezáltal 
javul a megyeszékhely közvetlen vas-
úti elérhetősége. Tiszaújváros - Mis-
kolc-Tiszai viszonylatban 9 pár, teljes 
útvonalon közlekedő vonat fog járni. 
Tiszaújvárosból indul: 6:20-kor, 8:15-
kor, 10:15-kor, 12:18-kor és 14:15-től 
22:15-ig kétóránként, valamint Mis-
kolc-Tiszairól indul: 4:32-kor, 7:07-
kor és 9:10-től 21:10-ig kétóránként.

Ezen kívül egy pár Nyékládháza (in-
dul 5:14-kor) - Tiszaújváros (indul: 
5:48-kor) viszonylatú vonat is köz-
lekedik majd. Menetrend szerinti vo-
natpótló buszok már nem közleked-
nek augusztus 29-étől. 
A teljesen megváltozó menetrendek 
miatt érdemes utazás előtt tájékozód-
ni az új indulási időkről az interneten 
az Elvira menetrendi kereső, vagy pe-
dig a MÁV mobilalkalmazás segítsé-
gével.

Újabb munkaterületek
Újabb közterületi felújítások indultak, illetve indulnak 
az önkormányzat megbízásából a napokban városunk-
ban.
Amint arról beszámoltunk, az Ifjúsági parkban kutya-
futtató létesül, a munkaterületet már átadták a kivitele-
zőnek. A munkálatok várhatóan szeptember 30-ig feje-
ződnek be.
Hamarosan megkezdődik a Verebély László út burkola-
tának rekonstrukciója is, a munkaterület itt is átadták, a 
kivitelezés várhatóan október 5-ig befejeződik. 
Munkaterület lett a Lévay út 13. szám előtti szakasz is, 
ahol a közvilágítást bővítik október közepéig. 
A Keleti lakóövezetben a Babits úton kisfeszültségű 
oszlopot helyeznek át, az érintett útszakasz jelenleg is 
lezárt állapotban van a Babits út felől. A kivitelezés vár-
hatóan október végéig fejeződik be. 
A Polgármester Hivatal kéri, hogy a kivitelezések ideje 
alatt mindenki óvatosan és fokozott figyelemmel közle-
kedjen az adott területeken.

Gyalogost gázoltak
 

A zebrán gázoltak el egy 17 éves tiszaújvárosi fiút pén-
teken este 9 órakor a Szent István úton, a Sörpatikánál.
Két autó érkezett a gyalogátkelőhelyhez, amikor a fiatal 
átkelt azon. Az egyikben egy szabadnapos rendőr, aki 
megadta az elsőbbséget, a másik egy taxis, aki az elsőd-
leges információk szerint nem, így elütötte a fiút a zeb-
ra utolsó két méterén. A helyszínen egészségügyisek is 
voltak, ők nyújtottak elsősegélyt a mentők kiérkezésé-
ig. Az elgázolt fiatalt 8 napon belül gyógyuló fej-, kar- 
és hátsérülésekkel szállították kórházba.  Az ügyet és a 
felelősséget szabálysértési eljárás keretében belül vizs-
gálják.  
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A koronavírus-járvány miatti kétéves kényszerszünet után idén ismét a hagyományoknak megfelelően, korlá-
tozások nélkül, együtt ünnepelt Tiszaújváros lakossága augusztus 20-án. A Szent István-napi megemlékezések 
már augusztus 19-én megkezdődtek Tiszaszederkényben, ahogy a városnapi programok is a Városháztéren. Él-
ményekből, dallamokból, ízekből sem volt hiány pénteken és szombaton. Cikkeink a 4., 5. és 8. oldalon, az ön-
kormányzati kitüntetettek a 6. és 7. oldalon.

Vége a vonatpótló korszaknak.

Az első vonat 6:20-kor indul Miskolcra, onnan 21:10-kor az utolsó visszafelé.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot augusztus 28-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd au-
gusztus 29-től (hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 

Egyházi hírek 

Római katolikus
A hétköznapi szentmisék a szokott időben lesznek, 
kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat 18.00.  Szerda 
08.30, vasárnap 11.00. Augusztus 28-án, vasárnap ün-
nepeltek szentmiséje. A Szent István katolikus iskola 
tanévnyitó szentmiséje: szeptember 1., csütörtök 8.30.
Hittanos gyermekek tanévnyitó szentmiséje: szeptem-
ber 4., vasárnap 11.00. Az üres iskolatáskákat hozzák 
a gyermekek megáldásra. Minden vasárnap Sajószöge-
den 9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-
kor, minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor 
van szentmise. Altemplom nyitvatartása: kedd - vasár-
nap 08.00 - 18.30. A nyári időszakban a plébánián ügye-
letet tartunk. Megértésüket köszönjük. A plébánia-iroda 
nyitvatartása: kedd 9.00-11.00, csütörtök 15.30-17.30.
Görögkatolikus
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, benne az 
új iskolai évet kezdő tanulók megáldása. 17.30 vecser-
nye. Hétfőn Keresztelő Szent János fejvételére emléke-
zünk: 8.00 Szent Liturgia.
Sajószögedi templomunk főünnepét szeptember 4-én 
tartjuk. Az ünnepi Szent Liturgia 11.30-kor kezdődik. 
Szentbeszédet mond Koleszár Ákos atya, mályi paró-
kus.
Református
Gyülekezeti alkalmainkat a következő rend szerint tart-
juk:
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Sajószöged:
Úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet: vasárnap 
9.00 óra.

Máris bővítik a Bolyai-parkolót
A Bolyai köz 2. számú épület előtti 
terület a katasztrófavédelmi előírá-
sok miatt új - különösen veszélyes 
helyet jelző - felfestést kapott a kö-
zelmúltban, ezáltal csökkent az itt 
lévő parkolóhelyek száma. Ezt or-
vosolandó, napokon belül nyolc be-
állással bővül a parkoló.  

- Minden olyan esetben, amikor olyan 
területet alakítunk ki, ami miatt a par-
kolóhelyek csökkennek, igyekszünk 
legalább ugyanannyi parkolóhelyet 
kialakítani a környéken - nyilatkozta 
lapunknak egy hete dr. Kardos And-
rás aljegyző.
S lám, már hozzá is láttak!
A parkoló nyugati oldalát nyitot-
ták meg, ahol egykor egy „ketreces” 
sportpálya volt, majd egy pingpon-
gasztalt helyeztek el. Ezt most eltávo-
lították, de a másik asztal megmaradt 
az amatőr asztaliteniszezőknek.
A nyolc férőhelyes bővítés másik „ál-
dozata” egy mirabella, vagy ahogy a 

legtöbben ismerik: fosóka szilvafa. 
Több növényzetet, zöldfelületet nem 
vesz el a bővítés, mivel a területet a 
régi sportpálya aszfaltburkolata borí-
totta. Most ennek hibáit kijavítják, a 
„nagy” és a „kis” parkoló közötti te-
rületet leaszfaltozzák és jöhet a felfes-

tés, jöhetnek az autók, ha az időjárás 
engedi, akár már a hétvégén. 
A bővítést a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. az ilyen jellegű fel-
adatokra biztosított éves önkormány-
zati támogatás terhére valósítja meg.

F. L.

Nyit a központi étterem
Elkészült a központi étterem. Már csak az utolsó simí-
tások és a takarítás van hátra. A napokban megtörtént 
a műszaki átadás-átvétel, így szeptember 1-jétől újra 
főznek majd ebédet. Az étterem teljes konyhája meg-
újult. Új burkolatot kapott a fal és a padlózat, kicse-
rélték a nyílászárókat és a lefolyóvezetékeket, megújult 
az összes gépészeti berendezés is. A beruházás közel 
bruttó 70 millió forintba került. 

ema

Égi áldás és csapás

Hát megérkezett, amire hetek (hónapok?) óta vártunk. 
Hétfőn délután két hullámban is kiadós eső hullott vá-
rosunkra, enyhítve a hőséget, oltva némileg a föld, a nö-
vények szomját. Ám az égi áldást erős, helyenként vi-
haros erejű szél hozta fölénk, s ha már itt volt, pusztí-
tott. Például a Sportcentrumban. Erről a 3. oldalon ol-
vashatnak.

-efel-

Társ
Ezzel a rejtvénnyel zárul augusztu-
si sorozatunk. A megfejtéseket au-
gusztus 31-ig egyben várjuk e-ma-
ilben a kronika@tiszatv.hu címre, 
vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-
ros, Szent István út 16. címre.

Júliusi nyertesünk:
Bak Róbert
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Pöstényi istvánné (Margit néni)
2022. 08. 21-én 89 éves korában elhunyt. 

Temetése 2022. 08. 30-án (kedden) 11 órakor lesz 
a polgári temetőben.

A gyászoló család

Soha el nem múló fájdalommal em-
lékezünk drága szerettünkre 

Marosi János 
halálának  

5. évfordulóján.

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik 

nyerges istván 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, 

koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

vécsei Péter 
74 éves korában elhunyt. 

Emlékét kegyelettel megőrizzük. 
A lakótársak

Nyolc új parkolóhelyet alakítanak ki.



Hamarosan becsengetnek az iskolákba
Mai napig élénken él bennem, amikor 
tanévkezdéskor anyukámmal órákig ül-
tünk az új tankönyveim felett, serényen 
csomagoltunk a csúszós fóliákkal és ra-
gasztottuk az állatmintás címkéket. Ha-
bár akkoriban a tankönyvcsomagért 
még kellett fizetnünk, a tanszerekhez jó-
val olcsóbban jutottunk hozzá.

Ezen a héten egyik tiszaújvárosi papírbolt-
ban sem találkoztunk nagy vásárlási döm-
pinggel. Sokan már korábban bevásároltak 
az osztályfőnököktől kapott tanszerlisták 
alapján, de talán még többen vannak azok, 
akik az utolsó napokra hagyják a sulihoz 
szükséges kellékek beszerzését. Zentainé 
Hevesi Vivien éppen a lányával nézelődött 
az egyik papírboltban, amikor megszólítot-
tam.
- Második osztályba megy a lányom, körül-
belül 100 000 forintba lesz nekünk a tanév-

kezdés - kezdi Vivien. - Mindenből a mi-
nőségi dolgokat vásárolom, ami nem olcsó 
mulatság. De szerintem nagyon fontos pél-
dául egy jó táska, ami nem megy szét ha-
mar, és a gerincét sem terheli annyira. Amit 
idén vettem, az 40 000 forintba került.
Van, ahol 30-40 %-kal is drágultak a pa-
píripari termékek és az irodaszerek a tava-
lyi árakhoz képest. Itt, egy helyi irodaszer 
boltban is emelkedtek a tanszerárak.
- Nálunk közel 20 %-kal növekedett saj-
nos mindennek az ára - mondja Vámo-
si Mariann, a Rózsa úti papírbolt vezető-
je. - Igyekszünk beszerezni olyan terméke-
ket is, amik valamivel olcsóbbak, de még 
mindig jó minőségűek. Ceruzáink is van-
nak 90 forinttól egészen 600-ig, úgyhogy 
mindenki saját igényeinek megfelelően tud 
vásárolni. Eddig főleg azok jöttek, akik 
már megkapták a tanszerlistát az iskolától, 
tehát főleg a kisiskolások. Sokan mennek 
egy adott márkára, amik már évek óta be-

váltak nekik, és csak ritkán váltanak.
A tanszerlista nagy segítséget nyújt min-
den tanulónak és szüleiknek. A Tiszaújvá-
rosi Szent István Katolikus Általános Isko-
la osztályfőnökei is osztottak ilyen listát a 
diákoknak.
- Ebben a mai nehéz helyzetben meg kell 
gondolni, hogy mik azok a legfontosabb 
eszközök, amiket mindenképpen be kell 
szerezniük a szülőknek - mondja Koscsó 
Mónika, az iskola igazgatója. - Ezen a hé-
ten már nálunk is elkezdődött az iskolára 
hangolódás, értekezleten határozzuk meg 
az éves munkatervet, tájékoztatjuk a szü-
lőket a jogszabályi változásokról. A tan-
könyvekkel is elkészültünk, ezen a héten 
már osztjuk a gyerekeknek és szüleiknek, 
hogy tudjanak készülni a tanévre.
Csak itt, a katolikus iskolában kapják meg 
a gyerekek ilyen korán a tankönyvcsoma-
got, Tiszaújváros többi iskolájában szep-
tember 1-jén osztják ki azokat. A tanköny-

vekért ugyan már nem kell fizetni, az is-
kolakezdés így is sokat kivesz a családi 
kasszából. Éppen ezért Tiszaújváros ön-
kormányzata iskolakezdési támogatást 
nyújt a terhek csökkentése érdekében.
- Ennek a támogatásnak több jogosultsá-
gi feltétele van - kezdi dr. Hudák Adrienn, 
az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály vezető-helyettese. - A támogatásra 
az a gyermek, illetve 23. életévét be nem 
töltött nagykorú személy jogosult, aki a 
kérelem benyújtását megelőzően legalább 
egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhely-
lyel rendelkezik és életvitelszerűen itt is él. 
Családos esetén az egy főre jutó nettó jö-
vedelem a 85 500 forintot nem haladhatja 
meg, egyedülálló, illetve gyám által nevelt 
gyermekek esetében pedig a 91 200 forin-
tot. A támogatás összege tanulóként 10 000 
forint, a kérelmeket minden évben szep-
tember 30-ig lehet benyújtani.

venna

Megrongálta az uszoda tetőszerkezetét a szél
A Sportcentrum uszodájának tetejét 
mintegy 500 négyzetméternyi területen 
rongálta meg a hétfői vihar. Az épület-
ben csupán egy ember volt, aki karban-
tartási munkákat végzett. A férfi nem 
sérült meg, ő értesítette a Sportcentrum 
vezetőjét. A kár százmillió forint is le-
het, a tető újjáépítéséig az uszodát be-
zárták.

Az épület előtti füvön deszka- és lemez-
darabok hevertek mindenfelé. Ekkora 
pusztítást épületben korábban még soha 
nem tett a vihar városunkban. Nem sok 
maradt az uszoda tetőszerkezetéből, a vi-
haros szél alákapott és hosszanti irányban 
az egyik felét teljesen tönkretette. 
- Engem negyed ötkor értesítettek az 
uszodából - ahol egyébként leállás van és 
karbantartás -, hogy valami gond van a 
tetőzettel, mert potyognak a deszkadara-
bok - mondta hétfő este a helyszínen Gál 

Csaba, a Sport-Park Nonprofit Kft. ügy-
vezetője. - Azonnal a helyszínre siettünk 
és láttuk, hogy a tetőszerkezet egy jelen-
tős részét a vihar megbontotta. Gyakorla-
tilag az épület hossztengelyében középen, 
a keleti oldalról átfordította a nyugati ol-
dalra a tető mintegy 4-500 négyzetméterét 
- mutatta a tetőszerkezet maradványait.
A katasztrófavédelem még este lezárta a 
területet, az uszodát körbekerítették. Hét-
főn kéthetes karbantartási szünet kezdő-
dött, egyébként is zárva van, a megrongá-
lódott tető miatt azonban hónapokig nem 
lesz nyitva. 
- A kár mértékét még nem tudom meg-
mondani, de a Sportcentrum épületei vi-
harkár esetén egymilliárd-egyszázmillió 
forintra vannak biztosítva, és még egyéb 
kárértékeket is be tudunk hajtani. A biz-
tosítónak 5 napon belül kell megérkeznie. 
Felmérik a károkat, utána egyeztetünk 
és elkezdjük a helyreállítást. Gondolom, 
hogy ez közbeszerzés köteles lesz, utána 

tudjuk elindítani a munkálatokat. Ami a 
legfontosabb, hogy az épület végében ta-
lálható kazánház kéményeit helyreállít-
suk, mert ez a kazánház látja el az edző-
termet és a játékcsarnokot vízzel és a fű-
tésük is onnan történik. Ahhoz, hogy a két 
csarnok működni tudjon, ahhoz a kémé-
nyeket kell helyreállítanunk, utána követ-
kezhet a tető. Természetesen egyeztetve 
az önkormányzattal, mert ez jelentős költ-
séget jelent - nyilatkozta Gál Csaba.
- A vagyoni kár az nyilván nagy, most vá-
runk arra, hogy kijöjjön a biztosító, ezu-
tán leülök az ügyvezetővel, és megbeszél-
jük, hogy hogyan tovább - mondta dr. Fü-
löp György polgármester, miután másnap 
reggel személyesen is kint járt a helyszí-
nen. -  A biztosító fog fizetni valamennyi 
pénzt. Az lenne szerencsés, ha a kár 100 

százalékát kifizetnék, de lehet olyan hely-
zet is, hogy ez nem valósul meg, akkor 
természetesen Tiszaújváros önkormány-
zatának képviselő-testülete, mint a tulaj-
donosi jogokat gyakorló testület, majd 
tesz hozzá pénzt. Az uszodát jó ideig nem 
lehet használni, de már gondolkodunk a 
megoldáson a felújításig. A tervek szerint 
a tanuszodát tudják majd használni, per-
sze nem ugyanolyan mértékben és nem 
ugyanolyan intenzitással, mint a városi 
uszodát, hiszen egészen mások a műsza-
ki paraméterei. Alternatív megoldásként a 
strand 50 méteres nyitott úszómedencéje 
is szóba jött, a kérdés, hogy mennyi ide-
ig tudjuk még aktívan tartani annak érde-
kében, hogy a sportolók használni tudják, 
de ezt még a napokban fogjuk egyeztetni. 

berta

Tuba, de nem rózsa
Csirmaz Fanni az uszodát ért „támadás” 
idején városunk légteréről készített fotó-
ján egy tuba látható. Ez is szerepet játsz-
hatott a tetőszaggatásban.  
A tuba egyébként egy felhőtölcsér, légör-
vény, mely a benne zajló felhőképződés 
miatt válik láthatóvá. Földet érése esetén 
ezt nevezik tornádónak, és ekkor hatal-
mas pusztítást végezhet, akár életveszé-
lyessé is válhat. A tuba gomolyos szerke-
zetű és felhőből, legtöbbször zivatarfel-
hőből nyúlik alá, mint esetünkben is.
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A katolikus iskolában már kupacokba rakva várják a tankönyvcsomagok az iskolásokat.

Hevesi Vivien tanszerlistával a kezében indult neki az iskolai bevásárlásnak.

Hatalmas károkat okozott a hétfői vihar.



Emberséggel, tisztességgel a közös célokért
A koronavírus-járvány kitörése miat-
ti kétéves kényszerszünet után idén is-
mét a hagyományoknak megfelelően ün-
nepelt Tiszaújváros lakossága augusztus 
20-án. Azaz mégsem, mivel a Szent Ist-
ván-napi megemlékezések már augusz-
tus 19-én megkezdődtek.

Augusztus 19-én késő délután Tiszasze-
derkényben, a református templomban is-
tentisztelettel kezdődtek az ünnepi esemé-
nyek, ahol Varga István lelkész hirdetett 
igét és Pap Zsolt alpolgármester mondott 
ünnepi beszédet.

Intelmek és időutazás
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ti-
szaszederkényiek! Kedves Tiszaújváro-
siak!
Augusztus 20-a a legmélyebb történelmi 
gyökerekkel rendelkező ünnepünk. Szent 
István király napja a magyar államalapí-
tás, a magyar állam ezeréves történelmé-
nek emléknapja, egyben az új kenyér ün-
nepe is. Engedjék meg, hogy a magasztos, 
ünnepélyes kifejezéseket tiszteletben tart-
va egy sokkal egyszerűbb, mai kifejezéssel 
is éljek: holnap lesz Magyarország szüle-
tésnapja - mondta az alpolgármester, majd 
így folytatta:
Nem véletlenül használom ezt a szófordu-
latot, hiszen mindannyiunk életében meg-
határozó a születésünk pillanata. Ez az a 
kezdet, amely jelentős hatást gyakorol a jö-
vőnkre, meghatározza, hogy hogyan is in-
dulunk el az utunkon. 
A magyarság történetében az államalapítás 
egy sorsfordító időszak volt, hiszen István 
király ezzel garantálta hosszú távú fenn-
maradásunkat. Felismerte, hogy a tőlünk 
nyugatra működő társadalmi rendszerek 
hatékonyabbak és stabilabban biztosítják a 
lakosságuk számára a megélhetést. István 
király egy olyan erős, nyugati és keresz-
tény államot alapított, amely végérvénye-
sen helyet érdemelt Európában. Az akkor 
meghozott döntéseknek köszönhető, hogy 
ma itt vagyunk hazánkban, Európa szívé-
ben, abban az országban, amelynek alapja-
it ő rakta le. Ne felejtsük el azonban, hogy 
mindennek van előzménye! Meg kell em-
lékeznünk Géza fejedelem érdemeiről is, 
aki elsőként látta be, hogy nincs más vá-
lasztásunk, mint azt az utat járni, ami a kor 
színvonalának megfelelő jólétet teremtett 
nyugaton. István és Géza hatalmas felada-
tot vállaltak, hiszen mindent fel kellett for-
gatniuk: a társadalom szerkezetét, a gazda-
sági alapokat. Egy egész társadalmat kellet 
áttéríteniük a pogány életmódról, a meg-
szokott hitről egy ismeretlen új életformá-
ra. Hittek benne, és lépésről lépésre halad-
tak, mert mindketten tudták, ez az egyet-
len út, ami járható, ami biztonságot és jó-
létet teremt.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Keserédes a mai ünnep, hiszen elképesz-
tő dolgok zajlanak körülöttünk, már-már 
úgy tűnhet, hogy darabjaira hullik a vilá-
gunk. Az elmúlt néhány évben olyan glo-
bális kihívásokkal kellett szembenéznünk, 
amelyekre senki sem volt igazán felkészül-
ve, és talán most a legnehezebb optimistán 
tekinteni a jövőnkre. A háborús helyzet és 
a mindenki számára jól érzékelhető súlyos 
gazdasági problémák mellett morálisan és 
mentálisan is krízisbe került a társadal-
munk. Talán nem vagyok egyedül, ha úgy 
érzem, hogy sokaknak hasznára válna most 
egy iránytű, amely utat mutat egy értéke-
sebb, egy emberhez méltóbb életvitelhez. 
Szent István királyunk már közel ezer év-
vel ezelőtt készített egy ilyen iránytűt: fiá-
nak, Imre hercegnek írott intelmei a helyes 

uralkodáshoz szükséges utat jelölték ki fia 
számára. István bölcsességét mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy az akkor megfo-
galmazott irányelvek még ma is, a mai kor 
kihívásaival szemben is maximálisan meg-
állják a helyüket.
Itt vagyunk Isten házában, az Úr színe 
előtt, ahol minden ember egyenlő. Tudják, 
hogy számomra mit jelent ez az egyenlő-
ség? Egy olyan társadalmat, amelyben nem 
számít, hogy kinek milyen a bőrszíne, a 
származása vagy az anyanyelve. Nem szá-
mít, hogy miben hisz. Nem számít, hogy 
milyen politikai nézeteket vall, hogy mi-
lyen tévécsatornát néz, milyen újságot ol-
vas vagy kit követ a közösségi médiában. 
Nem számít, hogy kire tekint családtag-
ként, vagy hogy ki mellett találja meg a 
boldogságot, kivel tervez közös jövőt.
Mit mondott erről István, aki igazi keresz-
tény uralkodó volt, aki hitt egy nyitott tár-
sadalomban?
„Mert az egynyelvű és egyszokású ország 
gyenge és esendő. Ennélfogva megparan-
csolom neked, fiam, hogy a jövevényeket 
jóakaratúan gyámolítsad és becsben tart-
sad, hogy nálad szívesebben tartózkodja-
nak, mintsem másutt lakjanak… minde-
nütt és mindenekben a szeretetre támasz-
kodva ne csak atyafiságodhoz és a rokon-
ságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a 
gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakó-
hoz légy kegyes, hanem még a külföldiek-
hez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul.” 
Szent István szerint „A türelmes királyok 
királykodnak, a türelmetlenek pedig zsar-
nokoskodnak.” Sajnos nemcsak István ide-
jében, hanem napjainkban is vannak olyan 
zsarnokok, akik úgy gondolják, hogy önös 
érdekeikre hivatkozva mások életére tör-
hetnek. Egy 3 évvel ezelőtti ünnepi beszé-
demben még azt mondtam, hogy milyen 
természetes számunkra a béke, hogy nin-
csen háború. A kijelentésem óta alig telt el 
néhány év és a szomszédunkban most egy 
olyan értelmetlen háború dúl, amely ma-
gyar ajkú emberek sokaságát is érinti. Mi 
pedig értetlenül és tehetetlenül nézzük vé-
gig a mérhetetlen pusztítást.
És van, ami az eltelt 3 évben sem válto-
zott: olykor úgy érezhetjük, hogy az ország 
határain belül is vannak olyan zsarnokok, 
akik egy láthatatlan ellenségkép ellen fo-
lyamatosan háborúzva rombolnak le szin-
te mindent, ami értéket képvisel. „Tartsd 
mindig eszedben, hogy minden ember azo-
nos állapotban születik, és hogy semmi sem 
emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít 
le, csakis a gőg és a gyűlölség.” - mond-
ja István. Az a kellemetlen érzésem, hogy 
az évszázadok során István ezen intelme 
meglehetősen megkopott, feledésbe me-
rült. Végtelenül szomorú vagyok, hogy ma 
egy olyan Magyarországon élünk, ahol jó 
néhány ember a politikai hatalmat kiszol-
gálva, pillanatnyi érdekek mentén dönt, 
mit sem törődve a jövőnkkel, a gyermeke-
ink és unokáink jövőjével. Hatalmi gőggel, 
gátlástalanul tesznek tönkre embereket, 
családokat. Átalakítanak vagy romba dön-
tenek rendszereket, és most már a környe-
zetünket sem kímélik. Megteremtenek egy 
olyan miliőt, ahol nincsen szükség gondol-
kodó, jóérzésű, tiszta lelkű állampolgárok-
ra. Sok millió magyar ajkú embert taszíta-
nak morális és mentális krízisbe. 
István egyszer így intette fiát: „Légy türel-
mes mindenekhez, nemcsak a hatalmasok-
hoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a ha-
talomhoz. Azután légy erős, nehogy a sze-
rencse túlságosan felvessen, vagy a bal-
sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Is-
ten felmagasztaljon most és a jövőben. 
Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl 
senkit se büntess, vagy kárhoztass.”

Úgy gondolom, hogy ha az Istvántól kapott 
iránytűt szeretnénk követni, azaz szeret-
nénk továbbra is Európa szívében maradni, 
nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is, 
akkor változásra és változtatásra van szük-
ségünk. Fel kell ismernünk, hogy ez már 
nem egy lehetőség, hanem kényszer. Azt 
gondolhatjuk, hogy kis emberekként, csak 
apró homokszemek vagyunk egy óriási gé-
pezetben, de hiszem, hogy a változás ben-
nünk kezdődik el. 

Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Ti-
szaszederkényiek!
Ismerik Bródy János Szabadnak születtél 
című dalát? Hadd idézzem most az első né-
hány sorát!
„Itt születtél ezen a tájon, itt ringatott az 
édesanyád./Itt indultál el az útra, s itt jár-
tad ki az iskolát./Itt élnek a barátaid és itt 
találtad meg szerelmedet./A nagyvilágon e 
kívül nincs máshol helyed!”
Engem idekötnek a gyökereim Tiszasze-
derkénybe, amelyre mindig is nagyon 
büszke voltam. Ide születtem, itt éltem 30 
évig, itt él édesapám, itt nyugszik édes-
anyám és nagymamám. Ezer szállal kötő-
döm a településhez. Emlékszem az óvo-
dámra, az iskolámra, emlékszem azokra a 
pedagógusokra, akik mindenre megtanítot-
tak bennünket. Zsuzsa nénire, az óvó né-
nimre, aki nemcsak engem, hanem fiaimat 
is olyan nagy szeretettel és gondoskodás-
sal terelgetett életünk első néhány évében. 
Emlékszem a reggelre, amikor a barátaim-
mal először átléptük az általános iskola kü-
szöbét. Érdeklődve, de mégis megilletődve 
vártuk a tanulással töltött éveket. Emlék-
szem az első gyerekkori szerelem minden 
szépségére és fájdalmára. Emlékszem a 
hittanórákra, amelyeket Kalydy Miklós bá-
csi tartott és emlékszem a napra, amikor itt, 
a tiszaszederkényi református templom fa-
lai között megerősítettem hitemet a konfir-
máció során. Az én generációm még tudja 
a „régi öregektől”, hogy itt Szederkényben 
minden talpalatnyi földnek saját története 
van… Tudták például, hogy Tiszaszeder-
kénynek már az 1700-as évek végén is volt 
temploma? Az akkori református gyüleke-
zet egy fatemplomban gyűlt össze az isten-
tiszteletekre. Az 1790-es évek végén kap-
tak engedélyt a vármegyétől egy kőtemp-
lom építésére, és rögtön gyűjtésbe kezdtek, 
hogy előteremtsék a templomépítéshez 
szükséges pénzt. Hosszú évek fáradságos 
munkájával épült meg a templom, melyhez 
a hívek semmilyen segítséget nem kaptak 
a földesuraktól. Végül 1799 októberében 
szentelték fel az épületet. A templom fo-
lyamatos karbantartása évtizedeken át ko-
moly terhet rótt a nehéz anyagi helyzetben 
lévő gyülekezetre, de a hívek adománya-
inak köszönhetően mindig gondoskodtak 
Isten házáról. Tiszaszederkényben az em-
berek igazi közösséget alkottak már akkor 

is, mindig becsületesen, tisztességgel vé-
gezték dolgukat úgy az elmúlt évszázadok-
ban, mint napjainkban. 
Ha most végigsétálunk a falu utcáin, egy 
barátságos, tiszta és rendezett települést lá-
tunk magunk előtt. A mai fiatalok talán el 
sem tudják képzelni, hogy néhány évtized-
del ezelőtt poros, aszfalt nélküli utcákon 
közlekedtek az itt élők, akik gazdálkodás-
sal és állattartással foglalkoztak. A falu so-
kat változott és fejlődött, egy valami azon-
ban örök maradt: az itt születettek számára 
mindig is a biztonságos, szeretetteljes ott-
hont jelenti ez a hely, mely mindig haza-
várja a lakóit.
Az 1950-es, ’60-as években az ipari beru-
házásokkal és az új város, az akkori Lenin-
város fejlődésével a szélrózsa minden irá-
nyából érkeztek ide fiatalok, akik a mai 
otthonunkat, Tiszaújvárost építették. Sok-
színű és különböző emberekből alakult ki 
egy olyan csodálatos közösség, amely ott-
hont teremtett nemcsak magának, hanem a 
következő generációk számára is. A dina-
mikus fejlődés Szederkényben is éreztet-
te a hatását, az itt élők pedig folyamatosan 
alkalmazkodtak a kor körülményeihez. Az 
állattartás és a gazdálkodás után sokan vál-
tottak, megmutatták és megmutatják ma is 
a vendégszeretetüket: tárt karokkal várják 
Európa több országából a pihenni vágyó-
kat, hogy aztán hírüket vigyék, hogy mi-
lyen gyönyörű a mi városunk, milyen cso-
dálatos Tiszaszederkény.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Megmondom őszintén, hogy kellemes ér-
zés volt visszatekinteni szülőfalum múltjá-
ba és még jobban esett a saját emlékeimet 
is újra felidézni. Miért hívtam önöket er-
re az időutazásra? Szerettem volna emlé-
keztetni magunkat arra, hogy így is lehet 
élni. Tisztességesen, megbecsülve máso-
kat, tiszteletben tartva véleményüket. Sok-
színűen, olykor tökéletlenül, de együtt, egy 
közösséget alkotva, közös célokért dolgoz-
va. Úgy, ahogy azt jó ezer évvel ezelőtt Ist-
ván királyunk is elképzelte.
Hadd térjek vissza Bródy János dalához!
„Ne törődj vele, hogy mit mondanak,/Az 
vagy, akinek tartod magad./Ne feledd el, 
hogy szabadnak születtél./Ne hagyd, hogy 
lelked mérgezzék a hazug előítéletek./Ne 
hagyd, hogy korlátok közé szorítsák sza-
bad szellemed./Ha Kölcsey és Vörösmarty 
nyelvén szól az éneked,/A nagyvilágon e kí-
vül nincs máshol helyed./Tudom, hogy ne-
héz elfeledni mindazt, amit nem lehet,/De 
ne add fel a szíved mélyén élő szép remé-
nyeket!”
Úgy gondolom, hogy ezek a sorok nem 
szorulnak magyarázatra. Szeretném őszin-
tén elhinni, hogy a nagyvilágon e kívül 
nincs máshol helyünk. Itt a hazánk és mi 
vagyunk a haza. Nincs jó magyar és rossz 
magyar, csak magyar! Nekünk kell együtt 
élnünk, együtt dolgoznunk azért, hogy egy 
minden tekintetben élhető jövőt teremt-
sünk a gyermekeinknek és unokáinknak.
Az ENSZ közgyűlése 1948-ban fogadta el 
az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatát. 
Azt a közös eszményt, amelynek elérésére 
minden népnek és minden nemzetnek tö-
rekednie kell. A nyilatkozat első bekezdé-
se így szól: Minden emberi lény szabadnak 
születik, és egyenlő méltósága és joga van. 
Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bír-
ván, egymással szemben testvéri szellem-
ben kell, hogy viseltessenek.
Érezzük át egytől egyig mindannyian a fel-
adattal járó felelősséget, tegyük szebbé és 
jobbá ezt az országot és az otthonunkat, Ti-
szaújvárost! Isten éltesse Magyarországot 
és Isten éltessen minden magyart ezen a 
csodálatos ünnepen!
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Pap Zsolt



A beszéd után Varga István áldotta meg az 
új kenyeret, melyet dr. Fülöp György pol-
gármester szegett meg. Ezt követően az ün-
neplő közönség Lorántffy Zsuzsanna szob-
rához vonult, ahol a város vezetői, a képvi-
selő-testület tagjai, az intézmények, gazda-
sági társaságok, a református egyházköz-
ség képviselői helyezték el az emlékezés 
koszorúit, virágait.
Augusztus 20-án délelőtt a római kato-
likus templomban tartott, Pásztor Pascal 
plébános által celebrált ünnepi szentmisé-
vel folytatódott a megemlékezés, melyet 
a Szent István szobornál tartott városi ün-
nepség zárt le. Itt dr. Fülöp György polgár-
mester mondott beszédet. 

Emberséggel, tisztességgel
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ven-
dégeink! Kedves Tiszaújvárosiak! Tisz-
telt Kitüntetettek!
Engedjék meg, hogy Tiszaújváros Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete és a ma-
gam nevében őszinte szívvel és tisztelet-
tel köszöntsem Szent István napi ünnepsé-
günk minden kedves résztvevőjét várossá 
nyilvánításunk 56. évében.
Nehéz időszak van mögöttünk, hiszen 2020 
márciusától a koronavírus miatt gyakorla-
tilag hónapokig megbénult az életünk, de 
sok-sok elhivatott ember munkájának és a 
lakosság fegyelmezettségének köszönhe-
tően a járvány első hullámát sikerrel zár-
tuk. Ám jött a második, a harmadik, a ne-
gyedik hullám. És ki tudja, mit hoz még a 
holnap? A bajt tetézte, hogy most már hó-
napok óta szomszédunkban háború dúl, 
melynek közvetett, de időnként közvetlen 
hatásai is minden magyar, minden tisza-
újvárosi embert érintenek. Magyarország 
sorsa Szent István óta Európához kötő-
dik, együtt süllyedünk, vagy emelkedünk. 
Sajnos lassabb tempóban felfelé és gyor-
sabban lefelé, mint a szerencsésebb sorsú 
nemzetek. 1945 óta ez az első olyan hábo-
rú, amely potenciálisan a világháború ve-
szélyével is fenyeget az európai kontinen-
sen. Történelmi tény, hogy egy háborúban 
mindig annak van igaza, aki a megtáma-
dott. Közös akaratunk, hogy minél hama-
rabb véget érjen ez a borzalom. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mária Terézia 1771-ben országos ünneppé 
minősítette Szent István napját és Budára 
vitette a Szent Jobbot. Ferenc József 1891-
ben munkaszüneti nappá tette augusztus 
20-át, ezzel biztosítva az ünnep népünne-
pély jellegét. Ettől az évtől kezdve főváro-
sunkban délelőtt körmenettel emlékeztek 
Szent István tevékenységére, déltől pedig 
elkezdődött egy nagy közös ünnep ökörsü-
téssel, népzenei eseményekkel, este pedig 
kivilágították a Pesti Vigadót. Ennek akko-
riban óriási jelentősége volt, hiszen a vá-
rosokban még nem volt mesterséges fény. 
(Remélem, nem ismétli magát a történe-
lem, hogy az elektromos világítás újra rit-
kaság lesz.)
Az 1930-as évektől bevezették a tűzijáté-
kot. Ezt a történelmileg felépített tradicio-
nális ünneplési rendet valósítottuk és való-
sítjuk meg itt Tiszaújvárosban is. Hagyo-
mány már városunkban, hogy az augusztus 
20-ai ünnepségsorozat Tiszaszederkény-
ben egy istentisztelettel kezdődik, majd 
egy római katolikus szent misével folyta-
tódik, késő délután pedig itt a Szent István 
szobor előtt ünneplünk és köszöntjük ki-
tüntetettjeinket, visszaemlékezve állama-
lapító királyunkra, megszentelve és meg-
szegve az új kenyeret.
A rendszerváltás-kori magyar parlament 
állami ünnepé nyilvánította ezt a napot, ki-
emelve a nemzeti ünnepek sorából. Ter-
mészetesen nem véletlen, hogy történelmi 
korszakokon átívelően ennyire fontos volt 
az adott állami vezetés számára, hogy ho-

gyan viszonyul Szent Istvánhoz és az örök-
ségéhez, ugyanis az emberek szemében ez 
szimbolizálta az önálló államiságot, az or-
szág függetlenségét és a keresztény hit fel-
vételét is. Manapság olyan korban élünk, 
amikor szabadon ünnepelhetünk és emlé-
kezhetünk, csak sajnos értelmezések csa-
tája zajlik, ami persze nem lenne baj, ha 
ezek az értelmezések nem szakadnának el 
teljesen a történelmi tényektől. De legyen 
bármilyen történelmi értelmezés is, abban 
közmegegyezés van, hogy Szent István a 
magyar történelem egyik legkiemelkedőbb 
alakja, aki szívós munkával tartósan Euró-
pához kötötte országunkat, miközben sta-
bil, jól működő államot hozott létre.
A magyarság történetében Szent István ki-
rályunk olyan kiemelkedő személyiség, 
akinek emléke 1000 esztendő elmúltával 
sem halványult, sőt a mai napig időszerű 
és meghatározó igazodási pontot jelent. Ő 
volt az az uralkodó, akinek először sikerült 
népünket tartósan a nyugat-európai fejlő-
déshez kapcsolni. István tisztában volt az-
zal, hogy amikor Nyugat és Kelet, vagy ha 
úgy tetszik  a keresztény és a koppányi kul-
túra között kell választani, akkor egyetlen 
helyes, és érvényes döntés csak a keresz-
tény kultúra lehet. Gyakran megfelejtke-
zünk István apjának, Géza fejedelemnek 
érdemeiről, arról, hogy az igazi stratégiai 
döntést ő hozta meg, ő látta be, hogy nincs 
más választásunk, csak EURÓPA. 

Géza és a fia, István is elkötelezték magu-
kat a nyugati mintájú kereszténység poli-
tikai, társadalmi és államjogi berendez-
kedése mellett. Államférfiként cseleked-
tek, mert nem azt mérlegelték, hogy mivel 
uralhatják a pillanatot, hanem azt, mi a ma-
gyar nép érdeke. Nem ingadoztak, nem he-
zitáltak Kelet és Nyugat között, és ami kü-
lönösen fontos, nem beszéltek kétfélekép-
pen itthon és az európai udvarokban. Ha-
tározottan, őszintén, belső meggyőződés-
ből vállalták döntésük minden következ-
ményét. Istvánnak létharcot kellett foly-
tatnia az első pillanattól azért, hogy az ap-
jától megörökölt hatalmat megtarthassa. 
Folytatta, sőt kiteljesítette apja álmát, ami 
az Európához való csatlakozás volt. Így 
hát ő lehetett az első magyar uralkodó, aki 
egyházi szertartás keretében megkoronáz-
va nyerte el méltóságát. Szent István tör-
ténelmi érdeme, hogy saját államunk van, 
így azon kevés nép közé tartozunk, ame-
lyek államot tudtak alapítani és képesek 
fenntartani azt. Szent István úgy hozott lét-
re szilárd központi hatalmat, hogy meg-
hagyta, illetve maga építette ki a helyi au-
tonómiákat, mint például az ezer éven át 
fennmaradó vármegyerendszert. Nem vé-
letlen, hiszen már akkor is tudták, hogy a 
központi hatalomnak vannak korlátai, nem 
lehet igazságosan és hatékonyan intéz-
ni minden ügyet egyetlen állami centrum-
ból. Szükség van helyi, lokális autonómiá-
ra, mert van, amit helyben jobban tudnak. 

Az állami szervezet, a közigazgatás minő-
sége ugyanolyan kulcskérdése volt az or-
szágnak, mint ahogyan az is, hogy megfe-
lelő emberek irányítsanak, olyan vezetők, 
akik képesek felismerni a mozgásterek és 
a kényszerpályák között azt a keskeny ös-
vényt, amelyen haladni kell. Meggyőződé-
sem szerint ehhez nem elegendőek a veze-
tői képességek, ugyanennyire fontos a mo-
rális nívó is, mert a hatalom könnyen el-
csábíthatja az embert a hiúság, a magánér-
dek, az agresszivitás vagy éppen a téved-
hetetlenség irányába. Szent István, fiának, 
Imre hercegnek szánt intelmeiben így fo-
galmazott: „Mert ha a királyt istentelen-
ség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart 
igényt a királyi névre, zsarnoknak kell ne-
vezni.” Persze úgy is értelmezhető ez a ta-
nítás, hogy István pontosan tudta, hogy az 
erkölcsi romlás tönkre tehet egy egész or-
szágot. Számomra Szent István életművé-
nek egyik legfontosabb tanulsága, hogy az 
igazi vezetők azok, akik a bonyolult kihí-
vásokra úgy találnak hatékony megoldást, 
hogy közben megőrzik emberségüket, és 
nem adják fel, nem adják el szilárd erköl-
csi és elvi álláspontjukat, másrészt a társa-
dalom vezetését, irányítását, csak és kizá-
rólag a közérdek szolgálatában, a minél na-
gyobb közjó elérése érdekében folytatják. 
Szent István jó példát mutatott utódainak, 
amikor az általa meghozott törvényeket 
nem a saját szűk köreire szabta, és követ-
kezetesen, igazságosan mindenkivel betar-
tatta. Magyarország helye tehát Európában 
van, melyet úgy is megfogalmazhatunk, 
hogy közös otthonunk Európa, hazánk Ma-
gyarország, lakóhelyünk pedig ahol igazi 
lokálpatriótaként kell élnünk Tiszaújváros. 
S hogy mit jelent lokálpatriótaként élni? 
Ha szó szerint fordítjuk le a latin eredetű 
kifejezést, akkor helyi érdekű hazafit, a vá-
ros közösségéért önzetlenül is tenni akaró 
állampolgárt értünk alatta, persze másik ol-
dalról jelenti azt is, hogy egy lokálpatrióta 
számára Tiszaújváros fontosabb az ország 
bármely más városánál. A Tiszaújvárosban 
élő emberek számára a mi autonómiánkat 
maga a helyi önkormányzat jelenti. Az ön-
kormányzatiság szavunkban szerepel az 
„ön” szó, amely a mi értelmezésünkben je-
lenti a saját akaratot, a saját identitást és 
magát a szabadságot is. Ahogy fontosnak 
tartjuk, hogy a magyaroknak legyen ma-
gyarságtudatuk, úgy mi mindennél fonto-
sabbnak tartjuk, hogy legyen az itt élőknek 
Tiszaújváros tudatuk. Sokan itt születtünk, 
itt élünk, ez a szűkebb hazánk, ebben a vá-
rosban szeretnénk jól, biztonságosan meg-
élni a hétköznapjainkat, nevelni gyereke-
inket. Olyan településen élünk, amelyet 
több mint 50 évvel ezelőtt szorgos, hozzá-
értő kezek építettek becsületes és tisztes-
séges munkával. Városunk neve, elődeink 
munkája egyfajta küldetést, iránymutatást 
is ad nekünk, mely röviden így foglalható 
össze: nem elégedhetünk meg mai önma-
gunkkal, főleg nem a tegnapival, hanem ál-
landó megújulásra és dinamikus fejlődésre 
van szükségünk.
Mi, itt Tiszaújvárosban példát kívánunk 
mutatni tisztességből, átláthatóságból és a 
közpénzek indokolt és valós közösségi cé-
lokra való elköltéséből, mert célunk egy él-
hető, versenyképes és fenntartható Tiszaúj-
város.
Az eltelt időszakra visszatekintve és az 
előttünk álló időre gondolva én nem az ak-
tuális feladatokban, a problémákban látom 
az igazi nehézséget. A bizonytalanság az, 
ami a leginkább kihívást jelent, fejfájásra 
adhat okot. Egy dologban azonban bizto-
sak lehetnek Tiszaújváros lakói: a városve-
zetés elsődleges célja, hogy segítsük a ti-
szaújvárosiakat, a családokat, hogy min-
den körülmény közepette emberközpontú 
döntéseket hozzunk. Számunkra nem volt 

és nem is lesz kérdés, hogy fejlesztésre, be-
ruházásra vagy az emberekre költsük a kö-
zösség pénzét. Ahogy már korábban is fo-
galmaztam: mi akkor is adunk, ha tőlünk 
(az önkormányzattól) elvesznek.
Tiszaújváros a mi otthonunk, egy sikeres 
közösség otthona. Fejlesztési céljainkat, 
ahogy azt az elődeinktől tanultuk, közö-
sen a városlakókkal, a helyben működő ci-
vil szervezetekkel, intézményekkel, cégek-
kel folyamatosan egyeztetve, érdekeit mél-
tányolva, közösen tűztük ki és értük el.
A „Látható Tiszaújváros” program kereté-
ben folyamatosan megújítjuk közútjainkat,
parkjainkat, járdáinkat, játszótereinket,  
gondozzuk és tisztán tartjuk közterületein-
ket. Megfelelve a XXI. század kihívásai-
nak, elindítottuk az „Okos Város” projek-
tünket, folytatjuk a „Zöldülő Tiszaújváros” 
programot.
A nagyvállalatok - különösen a MOL - a 
járványkezelés nehéz időszakában és nap-
jainkban is az önkormányzat jó partnerei 
voltak és lehetőségeikhez mérten segítet-
ték és segítik a helyi közösséget, a város 
polgárait.
Kiemelten fontosnak tartom azt, hogy vá-
rosunk jól reagált az itt zajló gigaberuhá-
zással járó kihívásokra. Ismét bizonyítot-
tuk, hogy az itt élők biztonsága, illetve vá-
rosunk hosszú távú jövője érdekében tole-
ráns és összetartó közösséget alkotunk.
Azért fogunk dolgozni, hogy Tiszaújváros 
élhető, fejlődő, emberközpontú település 
legyen, ahol jó élni, érdemes családot ala-
pítani, és tervezhető, nyugodt, békés jövőt 
kínál a lakóinak. Viszont nem fogjuk a jö-
vőben sem szó nélkül hagyni, ha azt ész-
leljük, hogy magánérdek mozgatja a köz-
ügyeket, vagy jogosulatlan előnyök ülnek 
diadalt.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tiszaújváros Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete minden évben augusztus 20-án 
kitüntetésben részesíti azokat, akik kiemel-
kedő munkájukkal elősegítették Tiszaújvá-
ros fejlődését, öregbítették városunk jó hír-
nevét. Mi, a város vezetői azt gondoljuk, 
hogy alapvető követelmény velünk szem-
ben, hogy a ránk bízott közügyeket mél-
tányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül 
intézzük. Nem úgy ítélünk meg valakit, 
hogy melyik pártra szavaz, kivel szimpati-
zál, nem bántjuk csak azért, mert bizonyos 
kérdésekben mást gondol mint mi, mélyen 
hiszünk abban, hogy létezik békés egyet 
nem értés, de egymás értékeinek tisztelet-
ben tartásával és elfogadásával, mert a má-
sik út a megosztottság, a gyűlölködés, egy 
szétszakadó társadalom útja. Kitüntetése-
inknél sem számít a politikai hovatartozás, 
csak a teljesítmény a városunkért, a város 
közösségéért végzett munka. Örülök, hogy 
Tiszaújváros Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete konszenzussal döntött a kitün-
tetések adományozásáról.
Tisztelt Kitüntetettek!
Köszönjük mindnyájuknak az értünk, a vá-
rosunkért végzett kiemelkedő munkájukat, 
köszönjük, hogy példát mutattak nekünk 
tisztességből, szorgalomból, emberségből.  
Tiszaújváros Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete és a magam nevében jó egész-
séget és sok boldogságot kívánok önöknek. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azzal a meggyőződéssel köszönöm meg a 
figyelmüket, hogy mi, tiszaújvárosiak to-
vábbra is békességben, egymást tisztelve 
fogunk tudni élni, és közösen dolgozni a 
hazánkért, a városunkért.
Adja az Isten, hogy így legyen!
A városi kitüntetések átadása után (lásd la-
punk 6. és 7. oldalát) az új kenyér meg-
szentelésével, megáldásával, megszegésé-
vel folytatódott az ünneplés, mely a Szent 
István szobor koszorúzásával zárult.

F.L.
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Önkormányzati kitüntetések augusztus 20-a alkalmából
Augusztus 20-a alkalmából Tiszaújvá-
ros képviselő-testülete 15 személynek 
és 3 közösségnek adományozott önkor-
mányzati kitüntetést. Az elismeréseket 
augusztus 20-án a városi ünnepségen 
adta át dr. Fülöp György polgármester, 
Pap Zsolt alpolgármester és Molnár Ist-
ván alpolgármester.

Díszpolgári cím

Molnár József
a MOL Nyrt. vezérigazgatója

Kulcsszerepet játszott a BorsodChem rész-
vények tőzsdei bevezetésében. 2001-től a 
TVK vezérigazgatói tisztét töltötte be. Ve-
zetése alatt fejeződött be a társaságnál a 
profiltisztítás, mely lehetőséget adott arra, 
hogy a TVK főtevékenységként az olefin- 
és polimergyártásra koncentrálhasson. Ez-
zel megteremtődött az egyik szükséges fel-
tétel ahhoz, hogy a MOL igazgatósága jó-
váhagyja a Petrolkémiai Fejlesztési Prog-
ramot. Részt vett a beruházások előkészí-
tésében, vezetése alatt jelentősen javult a 
társaság működési hatékonysága. Folya-
matosan segítette Tiszaújváros fejlődését, 
ápolta a település és a vállalat jó kapcso-
latait és együttműködését. 2003 közepé-
től a MOL-csoport Tervezés-Controlling 
igazgatója, 2004 szeptemberétől pedig a 
csoport pénzügyi vezérigazgató-helyette-
se volt.  2011. május 1-től a MOL vezér-
igazgatójává nevezték ki, mely tisztséget 
a mai napig betölti. Személyes közremű-
ködése és támogatása jelentősen hozzájá-
rult ahhoz, hogy 2018-ban a MOL-csoport 
az 1,3 milliárd euróból megvalósuló poliol 
komplexum megépítése mellett döntött. A 
poliol projekt nemcsak Tiszaújváros, ha-
nem a vállalat történetében is mérföldkő. A 
MOL-csoport legnagyobb organikus beru-
házása országos viszonylatban is az egyik 
legjelentősebb.

A 2030-ig tervezett innovatív, nemzetgaz-
dasági szinten is jelentős beruházások Ti-
szaújvárost a kelet-közép-európai régió el-
sőszámú vegyipari központjává teszik.
Tiszaújváros ipari fejlődésében és a mun-
kahelyteremtésben játszott kiemelke-
dő szerepe, kimagasló szakmai és veze-
tői munkája, a települést szolgáló kivéte-
les munkássága, emberi helytállása elisme-
réseként Díszpolgári cím kitüntetésben ré-
szesült.

Pro Urbe Életműdíj

Kulcsár Albert 
volt iskolaigazgató, tiszteletbeli képviselő

A matematika-fizika szakos diploma meg-
szerzése után sikeresen pályázott a lenin-
városi 5. számú általános iskola igazga-
tói állására. A sporttagozatos iskola kiug-
ró teljesítményei alapján Kulcsár Albertet 
1989-ben beválasztották az Olefin SC el-

nökségébe. 1993-ban Tiszaújváros képvi-
selő-testületének tagja lett. 1994-ben pe-
dig elnöke lett a város sportegyesületé-
nek, a Tiszaújvárosi SC-nek. Tapasztalata, 
megfontoltsága segített abban, hogy a vá-
ros sportegyesülete a korábbi mélypontról 
újra felfelé ívelt, s a különböző szakágaza-
tokban olyan országos hírű sportolók ne-
velkedtek, mint Sebestyén Júlia, vagy Aká-
cz Zoltán, de feléledt a kézilabda és a ko-
sárlabda sport is, a labdarúgócsapat pedig 
bekerült a Nemzeti Bajnokság I/B. osztá-
lyába. Aktív kezdeményezője volt a tisza-
újvárosi sporttámogatási rendszer kialakí-
tásának, a sporttelep rehabilitációjának és a 
Sportcentrum megépítésének. A Tiszaújvá-
rosi Mecénás Közalapítvány kuratóriumá-
nak elnökeként támogatta a diáksportot, a 
helyi kötődésű művészeket és a kulturális 
értékek létrejöttét. 2015-től jelenleg is a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. fel-
ügyelőbizottságának elnöke. 
Tiszaújváros oktatási és nevelési, illetve a 
sport területén elért kiemelkedő szakmai 
munkája, valamint fáradhatatlan közössé-
gi munkája, emberi helytállása elismerése-
ként a település megbecsüléseként Pro Ur-
be Életműdíj kitüntetésben részesült.

Dr. Szinku Tímea
háziorvos

Szakmai pályafutását 1981-ben a Ti-
szai Vegyi Kombinát Üzem-egészségügyi 
Szolgálatánál kezdte meg, mint üzemor-
vos. 1986-tól körzeti orvosként dolgozik 
Tiszaújvárosban. 1990-ben csoportveze-
tő körzeti orvosi feladatokkal is megbíz-
ták. 1995-től a Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet foglalkozás-egészségügyi orvosa, 
1996-tól vállalkozó háziorvos lett. Több 
évtizede a Debreceni Egyetem gyakorlati 
oktatást végző oktató háziorvosa, a hallga-
tói és szakdolgozói képzésben vesz részt. 
1998-ban főorvosi címet kapott. A Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet ISO tanú-
sítványának megszerzésében tevékenyen 
részt vett, majd belső auditorként is segí-
tette a minőségirányítási rendszer működé-
sét. Tevékenységével, javaslataival nagy-
mértékben hozzájárult a minőségirányí-
tási rendszer működéséhez. 10 évig váro-
si szakfelügyelőként támogatta háziorvos 
kollégáit.  Lelkiismeretes, gondos munkája 
kapcsán betegei tisztelik és szeretik. Kima-
gasló hivatástudata, szakmai alapossága és 
a betegek iránt tanúsított áldozatkész ma-

gatartása mindenki számára példaértékű. 
Tiszaújváros betegellátásában és egészség-
védelmében végzett több mint négy évti-
zedes eredményes gyógyító tevékenysége, 
kimagasló hivatástudata, áldozatkész ma-
gatartása és példamutató emberi helytállá-
sa elismeréseként Pro Urbe Életműdíj ki-
tüntetésben részesült.

Losoncziné Dr. Gyimes Zsófia
házi gyermekorvos

Losoncziné Dr. Gyimes Zsófia 8 éves ko-
ra óta a város lakója, általános és közép-
iskolai tanulmányait is itt végezte, majd 
felvételt nyert a Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetemre, ahol 1979-ben végzett ál-
talános orvosként. A városi rendelőintézet-
ben 1984-től dolgozik gyermekorvosként. 
1988-ban csoportvezető főorvossá nevez-
ték ki, majd 1988 és 1992 között igazga-
tó-helyettes volt. Résztvevője volt az Irá-
nyított Betegellátási modellnek és a me-
nedzsment aktív tagja lett. A Házi Gyer-
mekorvosok Országos Egyesületének 
1995-ben alapító tagja, majd 2012-től ve-
zetőségi tagja. A szakfelügyeleti rendszer 
felbomlásáig járási szinten szakfelügye-
lői feladatokat látott el. Magas színvona-
lú szervező, koordináló munkája segítsé-
gével egységes szakmai elvek alapján mű-
ködő gyermek-egészségügyi ellátás ala-
kult ki városunkban. Szakmai munkájának 
középpontjában az ellátással elégedett be-
teg, szülő áll.  Orvosi tevékenységét az igé-
nyesség, a gyermekek szeretete, a segíteni 
és tenni akarás jellemzi.
Tiszaújvárosban az egészségügy területén 
végzett közel négy évtizedes kimagasló 
színvonalú gyógyító, megelőző tevékeny-
sége, a város gyermek-egészségügyi ellátó 
rendszerének kidolgozásában, fejlesztésé-
ben nyújtott emberi helytállása elismerése-
ként Pro Urbe Életműdíj kitüntetésben ré-
szesült.

Lorántffy Zsuzsanna 
Emlékplakett

Muhi András
nyugdíjas

Muhi András gyermekkorát és egész éle-
tét Tiszaszederkényben töltötte. Mezőgaz-
dasági gépész végzettséget szerezve, 1963-
tól 1993-ig dolgozott a tiszaszederkényi 

Szőke Tisza TSZ-ben. Ezt követően mező-
gazdasági vállalkozóként folytatta tovább 
munkásságát, és már nyugdíjasként jelen-
leg is ebben dolgozik. 1974 és 1989 között 
számtalan változáson ment keresztül a vá-
rosrész: felépült az orvosi rendelő, megala-
kult az Általános Művelődési Központ, bő-
vült és fejlődött a közműellátás. Ezekben 
a folyamatokban, mindig aktívan, a közös-
ség érdekeit nézve, példaértékűen dolgo-
zott.
Tiszaszederkény városrész életében be-
töltött kiemelkedő szerepe, több évtize-
des közösséget szolgáló tevékenysége elis-
meréseként a Lorántffy Zsuzsanna Emlék-
plakett kitüntetésben részesült.

Kulissza Játékszín Társulata

A Kulissza Játékszín amatőr színjátszó 
csoport 2012-ben alakult. Célja, hogy a Ti-
szaszederkényben élő, színjátszás iránt ér-
deklődő fiataloknak, felnőtteknek lehe-
tőséget kínáljon a társulathoz tartozás él-
ményének megélésére. Verset, mesejáté-
kot, operettet, krimit, vagy éppen klasszi-
kus vígjátékot játszanak. Ezen kívül nem-
zeti ünnepeken, karácsonyi műsorokban is 
szerepeltek. Nagysikerű darabokkal zárták 
az előző éveket: 2017-ben Agatha Christie 
Az egérfogó című színmű, 2018-ban Willi-
am Shakespeare Sok hűhó semmiért című 
vígjáték, valamint a Matuz János Húsevők 
- Falak című dráma feldolgozása aratott 
nagy sikert. Utóbbit több miskolci és tisza-
újvárosi középiskolában játszották.
Tiszaújváros kulturális életében betöltött 
kiemelkedő szerepe, közösségépítő, vala-
mint a színjátszás népszerűsítésének éreké-
ben végzett tevékenysége elismeréseként 
a Kulissza Játékszín Társulata Lorántffy 
Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetésben ré-
szesült.

Oláh Sándor 
karateedző

Oláh Sándor 17 évesen kezdte művelni a 
karate sportot. 2001-ben vette át a Justit-
ia Fuji-Yama SE tiszaújvárosi csoport ve-
zetését, azóta több generáció kinevelé-
sében vett részt. A versenyzői számos ér-
met szereztek, regionális, barátságos, diá-
kolimpia, nemzetközi és világkupa verse-
nyeken. 2014-ben megszerezte a harmadik 
dan fokozatát, 2018-ban pedig a bírói mi-
nősítését. 
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15 személy és 3 közösség részesült önkormányzati kitüntetésben.



Jelenleg öt tanítványa van a fekete öv ka-
pujában, hárman pedig megszerezték azt. 
Fontosnak tartja, hogy a tanítványai a tra-
dicionális karate elveit követve tisztelettel, 
akaraterővel és alázattal éljék a mindenna-
pokat. 
Tiszaújváros karate sportjának eredmé-
nyességében betöltött kiemelkedő szere-
pe, közösségépítő tevékenysége és a város 
iránti elkötelezettsége elismeréseként Lo-
rántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitünte-
tésben részesült.

Reichenberger Lászlóné
nyugdíjas fejlesztőpedagógus

Érettségi után Leninvárosban helyezke-
dett el képesítés nélküli óvónőként a 4. sz. 
Napközi Otthonos Óvodában. Egy évvel 
később megkezdte tanulmányait a sáros-
pataki főiskola óvónői szakán. Nyaranta 
kreatív foglalkozásokat vezetett a Derko-
vits Művelődési Központ szervezésében, 
a művészeti csoportok nyári felkészítő tá-
boraiban szabadidős foglalkozásokat tar-
tott. 1987-től a nevelési tanácsadó főállá-
sú munkatársa lett. Több kórusban is szere-
pet vállalt, az Énekszó Baráti Körnek a mai 
napig is aktív tagja. Munkájában mindvé-
gig szakmai igényesség, lelkiismeretesség 
jellemezte, kreatív, nyitott személyiségét, 
kapcsolatteremtő képességét a közösségek 
elismerése övezte és övezi. 
A közösségért végzett tevékenysége és a 
város iránti elkötelezettsége elismerése-
ként Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett ki-
tüntetésben részesült.

Szent István Emlékérem

Bodnár Péter
a Magyar Kosárlabdázók 

Országos Szövetségének főtitkára

2008 és 2010 között a Budapesti Corvinus 
és Semmelweis Egyetem képzésén vett 
részt, itt szerzett okleveles sportmenedzser 
végzettséget. 1995 és 1999 között az NB 
II-es bajnokság főszervezője és a verseny-
bizottság alelnöke lett. Ő az utolsó magyar 
játékvezető, aki férfi Európa Kupa döntőt 
vezetett. 2013-tól a Magyar Kosárlabdá-
zók Országos Szövetsége főtitkárává vá-
lasztották, mely tisztséget jelenleg is el-
látja. A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség 
2019. szeptember 14-én beválasztotta a FI-
BA 3×3 Bizottságába, amelynek köszön-
hetően újra közvetlen képviselettel rendel-
kezik a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége a világszövetségben. 
Tiszaújváros sportinfrastruktúrájának fej-
lesztésében szerzett érdemei, a helyi kosár-
labda sport eredményességét elősegítő sze-
repe és a város iránti elkötelezettsége elis-
meréseként Szent István Emlékérem kitün-
tetésben részesült.

Vida Béla 
cipész

Polgári lakosként iskoláit Polgáron, illetve 
ezt követően Debrecenben, a Könnyűipa-
ri Szakközépiskolában végezte, ortopéd 
cipész szakon. 1999-től alkalmazottként, 
majd ezt követően 2000-től, egyéni vállal-
kozóként dolgozik Tiszaújvárosban. A ci-
pészet mellett kulcsmásolással is foglalko-
zik. Munkája során minden javítást elvé-
gez, például ragasztást, cipzárcserét, talpa-
lást, varrást, de azt is közli a klienssel, ha 
nem éri meg megjavítani az adott lábbelit. 
Ma már csak igen kevés olyan cipészmű-
hely létezik, amelyben a régi módszerek-
kel dolgoznak a cipők javításán, a Tisza-
újvárosban dolgozó szakember a kevesek 
egyike.

A város lakói érdekében 23 éve végzett hi-
ánypótló szolgáltatási tevékenysége, szak-
mai munkája, emberi helytállása elismeré-
seként Szent István Emlékérem kitüntetés-
ben részesült.

Dr. Lipusz Brigitta 
rendőr ezredes

az Országos Idegenrendészeti Főigazgató-
ság Észak-magyarországi Regionális Igaz-

gatóság regionális igazgatója

Szakmai pályafutását 1995-ben a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányságon kezdte meg szabálysérté-
si főelőadóként. 2012. január 1-től az Or-
szágos Idegenrendészeti Főigazgatóság 
Észak-magyarországi Regionális Igazga-
tóság regionális igazgatója. Tiszaújváros-
ban 2019 őszén indult a poliol komplexum 
építése és mintegy 2000 külföldi munka-
vállalóval nőtt a gyárban dolgozók létszá-
ma. Szakszerű munkájával folyamatosan 
segítette, hogy a város lakói biztonságban 
és nyugalomban éljenek, illetve a vendég-
munkások beilleszkedjenek. A város köz-
biztonságának elősegítése, a megnöveke-
dett rendőri feladatokhoz nyújtott szakmai 
munkája és a város iránti elkötelezettsége 
elismeréseként Szent István Emlékérem 
kitüntetésben részesült.

Varga-Somogyi Istvánné
a Nikodémus Idősek Otthona

lakója

Varga-Somogyi Istvánné 6 éve a Nikodé-
mus Idősek Otthonának lakója. Hivatásá-
ból fakadóan küldetésének fogta fel, hogy 
az otthonban az idősek részére kulturális 
és közösségi programokat szervezzen. A 
2017-ben alakult Tiszaújvárosi Paletta Ba-
ráti Körben aktív szervezőmunkát végez. 
A járvány ideje alatt megalakította a Ka-
rantén kórust, mellyel városi szintű progra-
mokon is részt vettek. A Tiszaújvárosi Kró-
nika hasábjain keresztül több alkalommal 
számolt be az otthon lakóival kapcsolatos 
eseményekről, így közvetítve a város szé-
les nyilvánossága részére az időskorúak ér-
zéseit, gondolatait. Közösségépítő munká-
jának, valamint az időskorúak életminősé-
gének javításáért Szent István Emlékérem 
kitüntetésben részesült.

Dr. Szurdoki Virág
háziorvos

Orvosi tanulmányait a Debreceni Orvos-
tudományi Egyetemen végezte. Diplo-
mája megszerzése után a B-A-Z Megyei 
Kórházban gyermekgyógyászati rezidensi 
képzésben vett részt. A háziorvostan szak-
vizsga megszerzésével egy időben kezdte 
meg háziorvosi tevékenységét Tiszaújvá-
rosban a VIII. számú háziorvosi praxisban. 
A betegek felé mindig segítőkészen fordul, 
szívén viseli a szenvedők és kiszolgálta-
tottak sorsát, ezért mutatott érdeklődést a 
városban 2011-ben kezdődött hospice el-
látás iránt. Munkája során nagyon sok be-
tegnek segített abban, hogy az utolsó nap-
jaik szebbek és fájdalomtól mentesebbek 
legyenek. A pandémia idején tevékenyen 
vett részt az ezzel kapcsolatos feladatok 
ellátásában, mint a járványügyi előírások 
szigorú betartásában, vagy a védőoltások 
beadásának megszervezésében, amely a 
napi feladatok mellett jelentős többletmun-
kavégzéssel járt. Tiszaújváros betegellátá-
sában és egészségvédelmében kifejtett kö-
zel 15 évi eredményes gyógyító tevékeny-
sége, kimagasló hivatástudata, a járvány 
idején tanúsított áldozatkész magatartása 
és példamutató emberi helytállása elisme-
réseként Szent István Emlékérem kitünte-
tésben részesült.

Bukta Márta
a Szerencsi SZC főigazgatója

Bukta Márta 1994-ben végzett matemati-
ka-fizika szakos tanárként az Eszterházy 
Károly Tanárképző Főiskolán. 1998-ban a 
Brassai Sámuel Szakközépiskola és Szak-
munkásképzőben helyezkedett el középis-
kolai tanárként. Az ott töltött évei alatt ta-
nárként, általános igazgató-helyettesként 
és megbízott igazgatóként is dolgozott. 
2019. augusztus 6-tól a Szerencsi Szakkép-
zési Centrum főigazgatója. Szakmai pálya-
futása alatt okleveles matematika- és fizi-
katanár diplomát szerzett, valamint peda-
gógus szakvizsgát tett. 2015 januárjától 
szaktanácsadói feladatokat látott el mate-
matika tantárgygondozó és intézményfej-
lesztés szakterületen, majd 2017. január 
1-től 2019  júliusáig vezető szaktanácsadói 
feladatokat látott el matematika szakterüle-
ten Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 
A helyi szakképzés fejlesztése és a vá-
ros iránti elkötelezettsége elismeréseként 
Szent István Emlékérem kitüntetésben ré-
szesült.

Fodor Barnabás
ügyvezető

Fodor Barnabás 1988-ban a Debreceni Ag-
rártudományi Egyetemen szerzett agrár-
mérnöki diplomát, majd ugyanitt növény-
védelmi szakmérnöki oklevelet kapott. 
2000-től pedig halászati szakmérnök egye-
temi végzettséggel is rendelkezik. Jelen-
leg, közel 20 éve a Szarvas-Fish Kft-ben, 
melynek ügyvezetője és termelési vezető-
je foglalkozik haltenyésztéssel. A kft. Ti-
szaújvárosban is rendszeresen forgalmazza 
minőségi termékeit, ezen kívül évek óta fo-
lyamatosan, önzetlenül támogat egy-egy ti-
szaújvárosi rendezvényt, vagy intézményt. 
Szakmai munkája, magas minőséget kép-
viselő kereskedelmi szolgáltatása, emberi 
helytállása, áldozatos mecénási tevékeny-
sége elismeréseként Szent István Emléké-
rem kitüntetésben részesült.

A COVID járvány alatt a szociális 
étkeztetésben segítő önkormányzati 

munkavállalók közössége

A koronavírus-járvány elleni tiszaújváro-
si védekezés komoly megterhelést jelen-
tett az önkormányzati intézményhálózat, 
a gazdasági társaságok, és a Polgármeste-
ri Hivatal dolgozói számára. A koronaví-
rus-járvány és a veszélyhelyzet ideje alatt 
változott a szociális étkeztetés módja. A 
járvány harmadik hulláma alatt a szociá-
lis étkeztetés lebonyolítása csak ételhor-
dóban történő kiszállítással történhetett. A 
nagy mennyiségű ebéd ételhordóba törté-
nő kiadagolása és kiszállítása embert pró-
báló feladat volt mindenki számára. A vá-
rosban élő rászorulók szociális étkeztetésé-
nek biztosítása érdekében segítséget nyúj-
tottak a Tiszaújvárosi Intézményműködte-
tő Központ, a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ, a Tiszaújvárosi Művelő-
dési Központ és Könyvtár, a Tiszaújváro-

si Napközi Otthonos Óvoda, a TiszaSzolg 
2004 Kft., a Tiszaújvárosi Sport Park Non-
profit Kft., illetve a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói. A covid-járvány 
alatt a szociális étkeztetésben segítő önkor-
mányzati munkavállalók közössége az ön-
zetlen és áldozatos munkavégzésük, embe-
ri helyállásuk elismeréseként Szent István 
Emlékérem kitüntetésben részesült.

Huszár Andor Díj 

TVK - Petrolkémia Nyugdíjas Klub

2019 áprilisától a TVK Petrolkémia Nyug-
díjas Klub feladatának tartja a közös TVK-s 
múltra alapozva megteremteni a nyugdíja-
sok számára a társasági élet feltételeit, erő-
síteni a nyugdíjasok és a MOL Petrolkémia 
Zrt., valamint Tiszaújváros önkormányzata 
közötti kapcsolatokat. A klub tagjai meg-
határozóan a volt TVK, illetve jogutódja, a 
MOL Petrolkémia Zrt. nyugdíjasai és csa-
ládtagjaik, jelenlegi vezetője Pöstényiné 
Harangi Gizella. A klub célja havonta is-
métlődő foglalkozások tartása, az elfoga-
dott programokon való részvétel. Folya-
matosan ápolják és híven őrzik Huszár An-
dor emlékét. A TVK - Petrolkémia Nyug-
díjas Klubnak a város ipari fejlődésében 
meghatározó szerepet játszó, és gazdasá-
gi fejlődését ma is megalapozó volt mun-
kahelyük eredményeinek ápolásáért, a kö-
zösségük összetartásáért végzett áldozatos 
tevékenységük elismeréseként Huszár An-
dor Díj kitüntetésben részesült.

Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj

Bragato Giada 
kenus

2012-ben kezdett kajakozni a Tiszaújváro-
si Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület-
ben. 2014 óta tagja a korosztályos váloga-
tott kereteknek, mára a felnőtt válogatott 
tagja. Az elmúlt évek során több mint 20 
magyar bajnoki címet szerzett és számos 
nemzetközi dobogós helyezést ért el. Ezek 
közül kiemelkedő a felnőtt világbajnoki 
bronzérme, a felnőtt világkupákon szer-
zett bronzérmei, illetve a 2021-ben az U23 
korosztály világbajnokságán szerzett 3 vi-
lágbajnoki arany, illetve ez évben még egy 
U23 Európa-bajnoki arany is. Az augusz-
tus elején Kanadában megrendezett világ-
bajnokságon 3 bronzot szerzett. A hétvé-
gén a müncheni Európa-bajnokságon vett 
részt, ahol egy-egy arany-, illetve ezüsté-
remmel gyarapította gyűjteményét. A ver-
senyeket követően készül a szeptemberben 
Szegeden megrendezendő U23-as világ-
bajnokságra, illetve zajlik a 2024-es pári-
zsi olimpiára való felkészülés nevelőedző-
jével, Krucsai Józseffel. A hazai és a nem-
zetközi versenyeken elért eredményei, te-
lepülésünk hírnevének öregbítésében szer-
zett érdemei, városunk fiataljai számára 
példaként szolgáló teljesítménye, embe-
ri helytállása elismeréseként Tiszaújváros 
Ifjú Tehetsége Díj kitüntetésben részesült.
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A TVK - Petrolkémia Nyugdíjas Klub Huszár Andor Díjat kapott.



Szeles, de vidám volt a szombat délután
A szeles és borult idő ellenére is jó 
hangulatban teltek a tiszaújváro-
si Szent-István napok. A kétnapos 
rendezvénysorozat már pénteken 
elkezdődött. Élményekből, dalla-
mokból és ízekből idén sem volt hi-
ány, de hagyományőrző, kulturális 
programok is színesítették az idei 
városnapok palettáját.

Az első estén a fiatalok kedvenc ze-
nészei hoztak fergeteges hangulatot 
a Városháztérre. Az Ifjúsági Színpa-
don olyan tehetségek koncerteztek, 
mint Opitz Barbi, Mardoll vagy B. 
Nagy Réka. A szombat délután már 
főleg a családosoké és a gyermekeké 
volt. Joós Tamás énekmondó interak-
tív mesejátékával varázsolta el a leg-
kisebbeket. 
- Szász Ilona meseíró és dramaturg 
írta nekem ezt a darabot - meséli az 
előadóművész, akit rögtön a műso-
ra után kaptunk mikrofonvégre. - Azt 
kértem tőle, hogy olyan darabot írjon, 

amiben a hangszereket tudjuk bemu-
tatni a gyerekeknek. A történet köz-
ben megismerhetik a kobozt, a te-
kerőt, az esőbotot, a dorombot és a 
citerát is. Ahogy az most is látszott, 
mindig vannak bátor és kíváncsi je-
lentkezők, akik örömmel szólaltatják 
meg a hangszereket. Ha eljutunk odá-
ig, hogy a gyerekek kíváncsisággal 
fordulnak ezek felé, akkor már csak 
egy lépés, hogy megszeressék és ta-
nuljanak is zenét.
A zene birodalma és Hanga király-
kisasszony története után a Bajvívó 
Lovagok Egyesülete a középkori lo-
vagok földjére kalauzolta a látogató-
kat. Az izgalmas bemutatón a lova-
gok korhű öltözetben éles íjakkal lőt-
tek, dobócsillagokat hajigáltak, majd 
nagy súlyú pajzsokat és igazi kardo-

kat adtak a közönség kezébe.
- Szúró-, vágó- és egyéb zúzófegyve-
reket hoztunk ma el ide, a gyerekek 
sok mindent kipróbáltak már - muto-
gatja a különféle középkori fegyvere-
ket Erdélyi Gábor. - Például ezt a lán-
cos buzogányt, ami egy nagyon ko-

moly zúzófegyver volt abban az idő-
ben, de persze itt van a lovag legfon-
tosabb fegyvere is, a kard. Nem csak 
éles, hanem gyakorló tompa kardok 
is vannak, hiszen a lovagi tornákon 
nem használtak éles fegyvert, nehogy 
megsebesüljön a lovag, ezért előre 
megbeszélt koreográfiára vívtak. Mi 
egyébként mindig mindent odaadunk 
a gyerekeknek, mert imádják, hisz 
például egy múzeumban nem vehetik 
le ezeket a falról.
Miközben a Szent-István szobor mö-
götti parkban a családok a népi játszó-
téren a régi korok fa játékaival ügyes-
kedtek, addig a Kisbocskor és Pántli-
ka Néptáncegyüttes a várost járta. Ka-
rikás és páros táncokkal mutatkoztak 
be a város öt különböző helyszínén.
- Nálunk a legfontosabb a hagyo-
mányőrzés - kezdte Losonczi Benjá-
min Róbert táncoktató. - Itt, Tisza-
újvárosban is van hagyománya en-
nek a néptáncnak, hiszen az 1980-as 
években volt itt az első nagy néptán-
cos megmozdulás. Azóta mi, pedagó-
gusok töretlenül adjuk tovább kézről 

kézre ezt a hagyományt. Ez a mai nap 
a művelődési központ és a táncegyüt-
tesünk közös gondolata, aminek már 
tavaly is nagy sikere volt, ezért gon-
doltuk, hogy idén is megtáncoltatjuk 
a gyerekeket.
A programok a Lúdas Matyi mesejá-
tékkal folytatódtak, de nem marad-
tak el a kézműves foglalkozások és 
a gyerekek kedvence, a lovagoltatás 
sem. Sötétedéskor egy folklór formá-
ció, a Duna Művészegyüttes varázsolt 
ünnepi hangulatot a Városháztérre ze-
nés-táncos előadásával. Habár néhány 
városban az időjárás miatt elmaradt, 
nálunk a hagyományoknak megfele-
lően idén is tűzijátékkal zártak az idei 
Szent-István napok.

venna

Reneszánszát éli 
a népművészet

Három év elteltével ismét korlátozások nélkül, együtt 
ünnepelhettük államalapításunk évfordulóját augusz-
tus 20-án. A Szent István-szobornál tartott megemlé-
kezés után Csasztvan Zsuzsanna népdalénekes, nép-
táncos, az est folyamán szintén fellépett Duna Művé-
szegyüttes művészeti titkára nyilatkozott lapunknak, 
aki 2019-et követően ismét hangjával emelte az ünnep 
fényét.

- Hogy érezte magát nálunk?
- 2019. augusztus 20-a után nagyon megtisztelő volt szá-
momra, hogy újra rám gondoltak a szervezők, és itt éne-
kelhettem a közönségnek Magyarország legfontosabb ün-
nepén. Államalapításunk évfordulójára és az új kenyér ün-
nepére minden évben egyfajta fordulópontként tekintek. 
Gyerekként számomra inkább az iskola kezdetét vetítet-
te előre, felnőttként viszont már büszkeséggel élem meg 
ezt a napot.
- A Magyarország az én csendes, szép hazám című dalt 
hallhattuk öntől. Megfogalmazható egy ma is aktuális üze-
nete?
- „Én felültem a világ vad lovára” - szól a szöveg. Tulaj-
donképpen, ha kitekintünk a világra, érezhetjük úgy, hogy 
szeretnénk megfékezni ezt a vadlovat, de „nem tettünk za-
bolát a szájába.”
- Az éneklés mellett mivel foglalkozik még?
- A Duna Művészegyüttes művészeti titkáraként töltöm a 
mindennapjaimat, de mellette énekesként is szívesen ve-
szek részt különböző produkciókban, például a Magyar-
országi Szerb Színház egyik műsorában is állandó közre-
működő vagyok, amelyben hazánk tizenhárom regisztrált 
nemzetiségének zenéit, dalait mutatjuk be.
- Milyen produkcióval készült a Duna Művészegyüttes? 
- A Magyar táncképek című folklórelőadást hoztuk el ma, 
amelynek műsorát a Kárpát-medence autentikus néptán-
cait bemutató koreográfiák alkotják. Állandó kísérőzene-
karunk, a Göncöl zenekar is itt van velünk, valamint Nav-
ratil Andrea énekhangja színesíti a műsort.  
- Milyen a néptánc, a népdaléneklés jelene és várható jö-
vője?
- Úgy látom, összességében a reneszánszát éli manapság 
a magyar népművészet, amely rendkívül sokszínű. A nép-
tánctanulás sem csak mozdulatok és mozgások elsajátítá-
sát jelenti, hanem a hozzá kapcsolódó autentikus visele-
tek, a jeles napok, ünnepi szokások és akár a népi gasztro-
nómia megismerését is magában hordozza. 

Ördögh István

8. � Ünnep 2022. augusztus 25.

Csasztvan Zsuzsanna

Autentikus néptáncokat ropott a Duna Művészegyüttes.

Öt helyszínen táncoltak az együttesek.

Éles íjvesszőkkel lőttek a lovagok.

Látványos tűzijáték zárta a napot.

A népi játszótéren is volt „fegyver”.



Augusztus 25., csütörtök
10:00  A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána a szerdai adás ismétlése
HétHatár: Viharkár - Baleset -  Augusztus 20 - Elké-

szült a központi étterem -  Kezdődik az iskola -  Tiszta 
sziget - Sodráska 

Hétről-Hétre:  Szent István-nap - Augusztus 20 - Pro 
Urbe díjat kaptak -  Kitüntetettek - Még tart a kemping-

szezon - Bragato Giada Európa bajnok - Labdarúgás 
Utána a testületi ülés ismétlése

Augusztus 31., szerda
18:00 HétHatár: - Becsengetnek! - Emelkedtek a térí-
tési díjak - Drága albérletek - Egyetemre megyünk! - 

Aszály - Rádiósok szakmatábora
18:15 Hétről-Hétre: Hol voltál a nyáron?- Búcsú Dr. 

Pető Gabriellától - Zajácz könyvbemutató  

Szeptember 1., csütörtök
18:00 A TFCT - Füzesgyarmat bajnoki labdarúgó-mér-

kőzés közvetítése felvételről

A Tisza TV műsora

Aranylakodalom
lesz a mi utcánkban
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2022. 
évi Idősek Hete programsorozat részeként ismét meg-
szervezzük az ARANYLAKODALMAT. 
Várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik eb-
ben az évben ünneplik 50., illetve 60. házassági évfor-
dulójukat és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni 
fogadalmukat.
Jelentkezni 2022. szeptember 20-ig lehet a Tiszaújváro-
si Nyugdíjasok Egyesületében (Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.) hétfői és keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660, 06-30-440-77-88

Varjas Lászlóné
elnök

Méltón ünnepeltünk
Szent István házi emlékünnepünk méltó volt államalapí-
tónk nagyságához.
Gazdag programmal készültünk. Lakótársunk újonnan 
varrt terítőjén szegtük meg az új kenyeret, ezt követte egy 
amatőr festő kiállításának megnyitója és az új kenyér ünne-
pét méltató beszéd. Érdekes eleme volt az ünnepnek azok-
nak az önkénteseknek a köszöntése, akik szívesen jönnek 
közénk különféle tevékenységekkel színesítve az idősek 
mindennapjait. A miskolci néptáncosok és népdalosok szí-
nes műsorral kedveskedtek. Lakótársunk, Varga-Somogyi 
Istvánné, Gizella köszöntésével zárult a délelőtt, aki Szent 
István Emlékérem kitüntetést kapott az időskorúak életmi-
nőségének javítása érdekében végzett kulturális munkájá-
ért augusztus 20-án, a központi ünnepségen.

a Nikodémus Idősek Otthona lakói

Akik nyáron is tanultak
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium jó néhány informatika és 
matematika iránt érdeklődő diák-
ja szívesen tanul még nyáron is. Ezt 
bizonyítja, hogy immár 15. alka-
lommal rendezték meg a gimnázi-
um „Koczka” táborát Bükkszent-
kereszten július utolsó öt napján.

A diákok matematika- és informatika 
foglalkozásokon vehettek részt öt na-
pon keresztül. A tanulásról és a játé-
kos vetélkedők szervezéséről a taná-
raink, illetve a gimnázium volt diák-
jai gondoskodtak. Az órákon rengeteg 
érdekes információt szerezhettünk ta-
nárainktól. A táborba érkezett volt 
eötvösösök pedig mind az informati-
ka területén tanulnak vagy dolgoznak, 
ezért rendkívül hasznos tudást adtak 
át nekünk.
Délutánonként soha nem unatkoz-
tunk, hiszen a szervezők jobbnál jobb 
foglalkozásokkal készültek a szóra-
koztatásunkra. Csupa elgondolkod-
tató, informatikához és matematiká-
hoz kapcsolódó feladványokkal vár-
tak minket. Megismerkedtünk a min-
dennapi életben is használt algoritmu-
sokkal, különböző rejtvényeket oldot-
tunk meg, és még egy trükkösen ösz-

szeállított szabadulószobából is kime-
nekültünk.
Azonban nem csak logikai feladatok-
kal küzdöttünk meg, a játékos sorver-
senyt és a „naplemente” túrát a kilátó-
hoz is örömmel teljesítettük. A spor-
tolni vágyó diákoknak volt lehetősé-
gük röplabdázni, kosárlabdázni, vagy 
akár asztaliteniszezni. Egy este éjsza-
kai túra keretében néztük meg a gyö-
nyörű csillagos eget.
A vacsora utáni órákban élvezetes tár-
sasjáték partik folytak az ebédlőben. 

A vissza-visszatérő, mára csaknem 
hagyománnyá vált vetélkedőknek 
fantasztikus csapatépítő erejük van. A 
tábor végén mindenki nehezen búcsú-
zott a helytől. Számtalan emlékkel és 
újonnan megszerzett tudással gazda-
godhattunk e pár nap alatt.
Köszönjük Ferenczyné Szabó Zsu-
zsanna szervezőnek, Kocsis Katalin, 
Oláh-Gyúró Anna és Oláh Péter taná-
rainknak a hasznos ismereteket és a 
feledhetetlen élményt.

Fónagy-Sütő Dorka 11.H

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy 
a Hamvas Béla Városi Könyvtár központi 
könyvtára 2022. szeptember 2-án (péntek)
zártkörű rendezvény miatt 14.00 óráig tart 

nyitva. Megértésüket köszönjük!

2022. augusztus 25. Kultúra/Oktatás � 9.

Nem csak tanulás, változatos programok is vártak a táborlakókra.

Varga-Somogyi Istvánnénak gratulál dr. Fülöp György pol-
gármester a Szent István Emlékérem átadásakor.



Élménydús látogatás a Bükki Csillagdába
A Tiszaszederkényi Művelődési Ház 
Csillagász Klubja augusztus 14-én au-
tóbuszos kirándulást szervezett a kö-
zelmúltban átadott Bükki Csillagdába. 
Meglepően sokan, 49-en jelentkeztek a 
programra, és váltak minden bizonnyal 
egy életre szóló élmény részeseivé.

A Bükk, illetve a Bükk-fennsík hazánk 
legnagyobb átlagmagassággal rendelke-
ző vidéke, amely adottsága - a terület kis-
mértékű fényszennyezettségével együtt 
- különösen alkalmassá teszi az éjsza-
kai észlelésekre. Ennek oka, hogy a vé-
konyabb levegőrétegen át az éjszakai ég-
bolt halványabb jelenségei is tisztábban, 
fényesebben látszanak, a Kárpát-meden-
cét időnként kitöltő rétegfelhők és ködta-
karó szintjéből kiemelkedő Bükkből ak-
kor is lehet megfigyeléseket végezni, ami-
kor az ország jelentős részén erre nincs 
lehetőség. E feltételek alapján a Nemzet-
közi Sötétégbolt Szövetség 2017 júniusá-
ban nyilvánította ezüst minősítésű csilla-
goségbolt-parkká a Bükki Nemzeti Park 
területét. Ilyen kiváló lehetőségekkel bí-
ró csillagpark csupán két helyen van még 
Magyarországon: a Zselicben, és a Hor-
tobágyon. 
E cím elnyerése indította el  a gondolatot, 
hogy érdemes lenne a Bükk szívében lét-
rehozni egy csillagászati látogatóközpon-
tot. A Bükki Csillagda legideálisabb hely-
színét keresve több szempontot is mérle-
geltek, majd kiválasztották a Répáshuta 
feletti 635 méter magasan fekvő területet. 
Megközelítése a Lillafüred és Eger közöt-
ti országútról lehetséges, Tiszaújvárostól 
65 km a csillagda távolsága.
Az általunk kiválasztott program négy 
helyszín megtekintését tartalmazta. El-
sőként a planetárium programját tekin-
tettük meg, ahol az 1977-ben indított és 

a mai napig aktív Voyager szondák fel-
fedezéseit tekintettük meg egy lenyűgö-
ző térhatású filmben. Az ötven férőhe-
lyes planetáriumban az égbolt csodái a 8 
méter átmérőjű kupolán jelennek meg. A 
több mint 100 négyzetméter nagyságú lát-
ványt négy egyszerre működő lézerpro-
jektor szolgáltatja 4K minőségben Dol-
by Surround kvadrofon hangzással, vala-
mint aktív szemüvegek segítségével 3D-
s filmélményben is része lehet az ide lá-
togatóknak. 
A következő állomás az „Éltető napunk” 
elnevezésű kiállítás megtekintése volt, 
amely közel 200 négyzetméteren kapott 
helyet, és ahol látványos, és szemléle-
tes multimédiás felületeken mutatják be a 

Naprendszerrel kapcsolatos tudnivalókat. 
A kiállítás egy külön részlegében szinte 
minden megtudható a hullócsillagokról. 
Külön érdekesség az a 32 kg súlyú mete-
orit, amely szabadon megérinthető és ta-
nulmányozható. Harmadik állomásként a 
távcsőkupolát tekintettük meg. A 6,7 mé-
ter átmérőjű kupola alatt helyezkedik el 
az ország legnagyobb, 61 cm átmérőjű 
bemutató távcsöve. Sajnos nappal lévén 
ennek képalkotásáról nem győződhettünk 
meg, viszont egy speciális naptávcső se-
gítségével a Nap felszínét és koronajelen-
ségeit tanulmányozhattuk. A negyedik ál-
lomás a kilátónak is pazar tetőterasz meg-
látogatása volt. Itt a remek panorámán túl-
menően egy nagyméretű napóra működé-

sét is tanulmányozhatták az érdeklődők.
A csillagdával egyidejűleg egy díjmen-
tesen látogatható tanösvény is létesült, 
melynek bejárása 3-4 órát vesz igénybe. 
Sok érdekességet megtudhatunk a boly-
gókról, - melyek léptékarányosan vannak 
elhelyezve - valamint a környék földtaná-
ról, állatvilágáról, növényeiről és kultúr-
történeti érdekességeiről. 
A résztvevők egyöntetű véleménye sze-
rint a látogatás nagyon tanulságos és él-
ményteli volt, minden percét élvezték. 
A lelkesebb és elkötelezett érdeklődőket 
még visszavárja a csillagda egy éjszakai 
megfigyelésre a nagy távcsővel, ami ismét 
lenyűgöző élményt ígér.

Szutor István

Gyermekorvosi körzetbesorolás
Tisztelt Városlakók!
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy Dr. Pető Gabriella házi gyermekorvosi tevékenysége 2022. augusztus 31-én Tiszaújvárosban megszűnik. A 
képviselő-testület döntése értelmében az általa ellátott I. számú házi gyermekorvosi körzetbe tartozó utcákat besorolták a Dr. Regéczy Zoltán által ellátott II., a Dr. Vámosi Judit 
által ellátott IV., és a Dr. Gyimes Zsófia által ellátott V. számú házi gyermekorvosi körzetekbe. A megszűnő I. számú (Dr. Pető Gabriella) házi gyermekorvosi körzetbe tartozó ti-
szaújvárosi gyermekek szülei - a gyermek TAJ és lakcímkártyájával - keressék fel a körzet szerint 2022. szeptember 1-től illetékes házi gyermekorvosukat.
2022. szeptember 1-től a házi gyermekorvosi ellátás az alábbi körzetbesorolás szerint történik:

Körzet megnevezése Körzethez tartozó közterületek

II. Körzet
(Dr. Regéczy Zoltán)

Alkotmány köz teljes, Árpád út 1-től páratlan végig, Bánki Donát utca teljes, Bélahalma utca teljes, Bláthy Ot-
tó utca teljes, Bolyai János köz teljes, Deák Ferenc tér 1-3. folyamatos, Erdei út teljes, Gátőrház teljes, Hajdú 
tér teljes, Honvéd út teljes, Jedlik Ányos utca teljes, Kandó Kálmán utca teljes, Kisfalud utca teljes, Kriszti-
na utca teljes, Mátyás király út teljes, Mezőcsáti út teljes, Neumann János út teljes, Örösi út teljes, Révész köz 
teljes, Rimaszombat út teljes, Sulymos utca teljes , Szent László út teljes, Tárnok utca teljes, Templom út tel-
jes, Tiszavirág út teljes, Tűzoltó utca teljes, Vasútállomás teljes, Verebély László utca teljes

IV. Körzet
(Dr. Vámosi Judit)

Árkád sor teljes, Árpád út 14-től végig páros, Bakrak tanya teljes, Barátság út teljes, Barcsay Jenő tér teljes, 
Bartók Béla út teljes, Bay Zoltán utca teljes, Bethlen Gábor út 4-12. páros, Bethlen Gábor út 14-től végig pá-
ros, Bethlen Gábor út 1-3. páratlan, Béke út teljes, IV. Béla út teljes, Csíkszereda út teljes, Építők útja teljes, 
Farkas Kálmán utca teljes, Friesenheim út teljes, Gizella utca teljes, Huszár Andor utca teljes, Irinyi János 
út teljes, József Attila út teljes, Juhar köz teljes, Kazinczy út teljes, Pajtás köz teljes, Pákász köz teljes, Peré-
nyi Péter utca teljes, Rózsa út 1-től végig páratlan, Rózsa út 10-től végig páros, Simon Péter utca teljes, Só-
lya László utca teljes, Sulymoshát utca teljes, Széchenyi út teljes, Szent István út 1-11. páratlan, Szent István 
út 17-23. páratlan, Szent István út 2-től páros végig, Tisza út 2-től páros végig, Tóth Árpád út teljes, Városház 
tér teljes, Vásárhelyi Pál út teljes, Vizafogó köz teljes, Zagyvai Béla utca teljes

V. Körzet
(Dr. Gyimes Zsófia)

Árpád út 2-12. páros, Babits Mihály út teljes, Bethlen Gábor út 5-től páratlan végig, Csikász köz teljes, De-
ák Ferenc tér 4-től végig folyamatos, Debreceni út teljes, Egressy Béni utca teljes, Erzsébet tér teljes, Halász 
köz teljes, Izabella utca teljes, Karinthy Frigyes utca teljes, Király köz teljes, Kosztolányi Dezső utca teljes, 
Kőszegi György út teljes, Külterület teljes, Lévay József utca teljes, Liszt Ferenc utca teljes, Lorántffy Zsu-
zsanna utca teljes, Margit sétány teljes, Munkácsy Mihály út teljes, Rózsa út 2-8. páros, Sajó út teljes, Salaktér 
teljes, Sarolta utca teljes, Szederkényi út teljes, Szemere Bertalan utca teljes, Szent István út 13-15. páratlan, 
Szent István út 29-től páratlan végig, Szigonyos köz teljes, Teleki Blanka út teljes, Tisza út 1-től végig párat-
lan, Tompa Mihály utca teljes, Vegyészek útja teljes, Vörösmarty Mihály út teljes, Zita utca teljes

VI. Körzet
(Dr. Fehér József)

Tiszaszederkény városrész

10. � Vegyes 2022. augusztus 25.

A remek természeti adottságokkal rendelkező Bükki Csillagda impozáns környezetben helyezkedik el.         (Fotó: BNP igazgatóság)



Rigódal és lelki egyensúly az üzletsoron
Sok helyen látjuk a városban, hogy a 
madarak védelmében nagyobb méretű 
ablaküvegekre ragadozó madár alakot 
ragasztanak. Az üzletsori Tornaterem 
Tiszaújváros továbbgondolta ezt az ötle-
tet, és csatlakozott a madártani intézet 
legújabb kísérletéhez - a madársziluet-
tek mellett rigótálcákat is kihelyeztek 
környékükön.

- Hallottuk, hogy néha nekirepül egy-egy 
madár az ablakainknak - meséli Horváth 
Kende, a Tornaterem Tiszaújváros üzlet-
vezetője -, és elgondolkodtunk, hogy mi-
lyen módszerrel tudnánk megóvni őket et-
től. Mi itt az edzőteremben nagyon fon-
tosnak tartjuk a testi-lelki egyensúlyt - a 
testi egyensúlyt ugye mi tudjuk biztosí-
tani, a lelki egyensúlyhoz viszont a rigók 
is hozzájárulnak az énekükkel. Ezért fel-
kerestük Lenner Ádámot a Tiszatáj Köz-
alapítványnál, és ő javasolta, hogy ren-
deljünk a madártani egyesülettől ragado-
zó madár sziluetteket. Ezeket tettük most 
ki az ablakainkra. Ugyanakkor Ádám em-
lítette azt is, hogy az is sokat segítene, ha 
a szemben lévő parkban kihelyeznénk né-
hány rig tálcát, ahová fészket tudnak rak-
ni.
- Ez egy új ötlet - mondja Lenner Ádám, 
a Tiszatáj Közalapítvány természetvédel-
mi és tájgazdálkodási menedzsere -, amit 
szintén a madártani egyesület talált ki. 
Most három rigó-tálcát helyezünk ki itt 
a Március 15. parkban. Azt mindenképp 
tudni kell a rigókról, hogy körülbelül de-
rék- és fejmagasságban szeret fészkelni, 

ugyanis a fiókák részleges fészekhagyók. 
Ez azt jelenti, hogy még nem igazán tud-
nak rendesen repülni, amikor elhagyják a 
fészket, ezért nem szabad nagyon magas-
ra tenni az „otthont”, ugyanis ha lepoty-
tyannak, akkor elpusztulnak. Nagyon fon-
tos tudni, hogy a részleges fészekhagyás 
miatt még nem igazán tudnak repülni, te-
hát csak pár méterre tudnak arrébb szállni, 
és ilyenkor nem szabad őket összegyűjte-
ni. A szülők ott vannak, pontosan tudják 
az összes kicsinyről - ami lehet akár hat 
fióka is -, hogy hol vannak elbújva. Er-
re azért van szükség, mert ha egy pont-
ban vannak nagyon sokáig, és egy raga-
dozó megtalálja őket a fészekben, akkor 
mindet elfogyasztja, ellenben ha egy hét-
tel hamarabb kiugranak, minthogy már 
tudnának repülni, akkor egyesével el tud-
nak bújni, és így a túlélésük esélye sok-
kal nagyobb. Körülbelül másfél millió ri-
gó van Magyarországon, egy részük el-
vonul télen, egy részük itt marad. A fió-
kanevelés során rengeteg gilisztát, lószú-
nyogot, és egyéb rovarokat gyűjtenek ösz-
sze, elsősorban a földről. Ahogy jön az 
ősz, átváltanak bogyókra, gyümölcsökre, 
és azokat fogyasztják. Ezt csak azért mon-
dom, mert télen almával lehet nekik ked-
veskedni. Általában napnyugtakor és nap-
keltekor, amikor még vagy már kicsit de-
reng a fény, akkor a hím kiül egy pont-
ra és elkezd dalolni. Őrzi a territóriumát, 
jelzi, hogy ők itt elfoglalták ezt a kis te-
rületet. Én úgy gondolom, hogy a rigódal 
az egyik legszebb madárének a városban, 
amit hallhatunk.

Surányi P. Balázs

Ez a hely tökéletes a pihenésre
A Termál Kemping vendégeinek 80 szá-
zaléka Lengyelországból érkezik. Tisza-
újváros közel van a délen fekvő lengyel 
városokhoz, és amíg hozzánk 3-4 óra az 
út, addig északra, a Balti tengerhez 8-9 
órát kell autózni. Nem beszélve arról, 
hogy náluk nincs termálvíz, és a ten-
ger még nyáron is hideg. Ezért nagyon 
szeretik Tiszaújvárost, a legtöbben visz-
szajáró vendégek.

- Gyerekekkel jöttünk ide, mert ez na-
gyon jó nyaralóhely - mondja Maciek, aki 
Krakkó Nova Huta kerületéből érkezett. - 
Nincs messze tőlünk, csak 370 kilométer, 
sokkal közelebb van, mint a lengyel ten-
gerpart. Itt legtöbbször jó idő van, szeret-
jük a strandot, a gyerekek nagyon élvezik, 
szeretnek itt lenni. Mi is tudunk egy kicsit 
lazítani, időt fordítani magunkra, amíg a 
gyerekek játszanak, és élvezik a szabadsá-
got. Szeretjük ezt a helyet, amúgy is szere-
tünk sátrazni. Így szoktunk nyaralni.

- Hat-hét évvel ezelőtt már voltunk itt - 
mondja Anna, aki szintén Krakkóból jött 
-, az volt az első közös nyaralásunk a fér-
jemmel. Nem sok időt töltöttünk itt ak-
kor, de most visszajöttünk a gyerekekkel, 
hogy megmutassuk nekik, hol nyaraltunk, 
és milyen szép emlékeink vannak abból az 
időszakból. Nagyon szép a strand, sok em-
ber van, de van sok árnyékos fa is, ami na-
gyon kellemes.
- Természetesen a strand a legfontosabb 
számunkra - mondja Tamas Siek Varsóból 
-, mert van három gyerekünk, és nagyon 
szeretik, élvezik a medencéket, csúszdá-
kat. Leginkább emiatt vagyunk itt, de per-
sze szétnézünk az országban, utazgatunk 
is. Voltunk a Bükk hegységben, a Horto-
bágyi Nemzeti Parkban. Amikor eluta-
zunk valahová, akkor próbálunk szétnézni 
a környéken is, megnézni a vidéket, látni-
valókat. Nagyon szeretünk itt lenni.
Evelina és családja már tizennegyedszer 
van Tiszaújvárosban. Családi és baráti kö-
rével összesen 25-en jöttek Varsóból.

- Az emberek nagyon kedvesek - mondja 
Evelina -, és minden megvan egy helyen. 
A gyerekeknek a szórakozás a strandon, 
mi pedig grillezünk, élvezzük a csendet.
A legtöbben a kempingben, és a fürdőben 
töltik idejüket, a városba csak ritkán jár-
nak be, egy-egy esti sétára.
- A feleségemmel tegnap sétáltunk a vá-
rosban, szép hely - mondja Tamas Siek. 
- Amikor legutóbb itt voltunk, olvastam 
a város történetét, tudom, hogy az előző 
rendszerben építették. Nálunk is vannak 
hasonló városok, tudjuk, hogy nincsenek 
bennük történelmi épületek, vagy látniva-
lók, de a városi park például nagyon szép.
A lengyelországi élelmiszerárak hasonló-
ak az ittenihez, viszont az idei áremelés el-
lenére a kemping és a strandbelépő még 
mindig sokkal olcsóbb Tiszaújvárosban
- Az árak nagyjából hasonlóak - mond-
ja Evelina. - Lengyelország déli részén 
élünk, nem nagy a távolság, szóval jó ide 
jönni. Ha pihenni szeretnénk, ráadásul 

nem drágán, akkor ez a hely tökéletes.
Vacsoraidőben jártunk a kempingben. 
Nagy volt a sürgés-forgás. Anna és család-
ja éppen grillezéshez készülődött lakósát-
ruk előtt.
- Ma tipikus lengyel ételt készítünk - mu-
tatja Anna a nyársa húzott alkatrészeket. - 
Van benne cukkini, tofu, paradicsom, és 
kolbász. Előkészítettünk mindent, csak 
néhány perc az egész, és kész is a vacsora.
A legtöbben mindennel elégedettek, de a 
kommunikációval néha akadnak problé-
mák. Azt mondják, a legtöbb boltban, ven-
déglőben csak magyarul értenek, nem be-
szélnek más nyelvet.
A tavalyi és tavaly előtti covidos évek után 
idén rekord közeli a vendégéjszakák szá-
ma a kempingben. Az apartmanok kilenc-
ven százalékát már jövőre is lefoglalták, 
de van olyan vendég is, aki már négy év-
re előre jelezte, hogy visszajön Tiszaújvá-
rosba.

Surányi P. Balázs

Készül a vacsora a grillen. Anna és férje nosztalgiázni jöttek vissza.

Maciek és családja Krakkó Nova Huta kerületéből jött.

Vegyes � 11.2022. augusztus 25.

Ezekbe a tálcákba fészkelhetnek a rigók.

Minden ablakra ragadozó madár sziluettet ragasztott Horváth Kende.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Kiss Zoltán 

a 3. sz. választókerület képviselője

2022. augusztus 31-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Tehergépjármú értékesítése
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros Város 
Önkormányzata tulajdonát képező alábbi gépjárművet.

A gépjármű adatai:
Toyota Dyna 100 tehergépkocsi
• gépjármű kora: 25 év
• típusa: diesel
• futásteljesítmény: 355.670 km
• üzemképtelen, teljes felújítása és vizsgáztatása szükséges
• műszaki vizsga: 2021. 07. 01-jén lejárt
• rendszám: GFZ-284
A gépjárművet árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló szabad licitálással.
Biztosíték, árverési alapár, licitlépcső: 

Biztosíték (Ft) Árverési alapár (Ft) 
(bruttó) Licitlépcső (Ft)

5.000 50.800 1.000, vagy annak 
egész számú többszöröse

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott 
képviselőjének jelenléte,
• biztosíték befizetésének igazolása (az összeg postai csekken vagy átutalással fizeten-
dő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-15350064 számlaszámra).
Jelentkezési lapok 
• Átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. számú irodájában.
• Beadási határideje: 2022. szeptember 1-jén 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal 206. számú irodájában.
Árverés ideje, helye:
2022. szeptember 2-án 9.00 óra, Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal II. emeleti tár-
gyaló.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, Bazsó Gábor munkatársnál, tel.: 
49/548-043, email: gbazso@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
• A fenti telefonszámon történő előzetes egyeztetés alapján.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Diétás étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az érintett szülőket, tör-
vényes gondviselőket, hogy a 2022/2023. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az elté-
rő/diétás táplálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új diétás étkezést 
igénylőnek kérelmet kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szükséges. 
A kérelem benyújtásának címe: 
Molnárné Tóth Anita igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Ferencz-Molnár Judit
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

Alkalmazotti étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkalma-
zottait és a külsős étkezőket, hogy a 2022/2023. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új 
étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormány-
zati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli en-
gedélye alapján étkezhetnek.
Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe. 
Nyugdíjas közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek igazolást kell mellékelniük, 
hogy melyik intézménytől vonultak nyugdíjba.
A nyomtatvány leadásával engedélyezés után lehet az étkezést megrendelni az élelme-
zési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu olda-
lon, vagy igényelhető a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési cso-
portjánál. (Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4. H: 8.00-12.00, 13.00-16.00, SZ: 
8.00-12.00, 13.00-17.00 és P: 8.00-12.00, 13.00-14.00)

Iskolakezdési támogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy évente egysze-
ri alkalommal iskolakezdési támogatásban részesülhet az a gyermek, illetve 23. élet-
évét be nem töltött nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési intéz-
mény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 
Ft-ot), egyedülállók, gyám által nevelt gyermek esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), fel-
téve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a kérelem 
benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakó-
hellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvi-
telszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön él. A támogatás összege tanulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazoláso-
kat.
A formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2022. augusztus 15-től 2022. szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ruha- és füzetosztás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a rászoruló roma családok részé-
re ruhákat, valamint a gyermekek részére az igényelt füzetcsomagokat is osztja. Át-
vétel: 2022. augusztus 27-én (szombaton) 10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákó-
czi utca 81. szám.

Farkas Sándor elnök

Tiszaújváros önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2022. augusztus 25-én, csü-
törtökön 10 órakor ülést tart a Városhá-
za III. emeleti tanácskozótermében. 
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a víziközművek 15 éves gördü-
lő fejlesztési tervének elfogadására
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda 2022/2023. nevelési évre vo-
natkozó munkatervének véleményezésére
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ alapdokumentumainak mó-
dosítására
4. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti beruházásokra, felújításokra benyúj-
tott pályázatok elbírálására
5. Javaslat Tiszaújváros Településrendezé-
si Eszközeinek - kiemelt fejlesztési terület-
té nyilvánított - több részterületére szóló 

módosítása környezeti vizsgálata folyama-
tának lezárására és a tervezési terület pon-
tosítására
6. Beszámoló a kiemelt sportágak, sporte-
gyesületek 2021. évi önkormányzati támo-
gatásának felhasználásáról
7. Tájékoztató a közmeghallgatásokon el-
hangzott közérdekű bejelentésekre tett in-
tézkedésekről
8. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Ülésezik az önkormányzat

Gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a városközponti piac és vásár-
csarnok területén a lakossági gom-
bavizsgálat időpontja: szerda 18:00 - 
20:00 óra, vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Kft. 

12. � Közlemény 2022. augusztus 25.



60 ÉV FELETTIEK HORGÁSZVERSENYE

A Zabos Géza Horgász Egyesület 2022. augusztus 27-én (szombaton) 60 év feletti-
eknek horgászversenyt szervez a sajószögedi Erdészeti tavon.

Program:
Gyülekezés: 6.00-tól

Sorsolás: 6.30-tól
Verseny: 7.00-10.00-ig 

Eredményhirdetés, tombola: 10.30-tól
Nevezési díj: 1.200,- Ft/fő, 

mely a helyszínen fizetendő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Makó Zoltán versenyfelelős

Gyermekétkeztetési térítési 
díjkedvezmények

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módo-
sította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermek-
védelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyí-
tékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatko-
zó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingye-
nes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolat-
ban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.

2022/2023. tanítási/nevelési évre igénybe vehető normatív kedvezmény (ingyenes/
kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos 
gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb 
munkabér (200.000 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbizto-
sítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2022-ben 
172.900 Ft)
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt 
nyilatkozatot kell benyújtani. 

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.

Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési in-
tézményben étkezést vesz igénybe, valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 62.701 
Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 71.251 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan 
kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal 
felnőttnek, aki:
• a 2022/2023. nevelési/ tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, álta-
lános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogo-
sult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai okta-
tásban résztvevő tanulónak, gondviselőnek az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szo-
ciális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj 
megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelem-
ben megjelölt igazolásokat. 

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
hétfőn 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00, szerdán 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, pénteken 8.00 
- 12.00, 13.00 - 14.00,
- a nyomtatvány letölthető a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu  
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan információ kérhető az alábbi telefonszámo-
kon: 49/548-328,  49/548-306,  49/548-305, 49/548-382.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos, de amennyiben a 2022/2023. neve-
lési/tanév szeptemberétől igénybe kívánja venni az ingyenes vagy kedvezményes ét-
kezést, a kérelmet 2022. augusztus 20-ig le kell adni, illetve a tanév alatt folyamato-
san.  Szeptember 1. után benyújtott kérelmek/nyilatkozatok esetében a kedvezménye-
ket a beadást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/3. iroda) lehetséges.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a térítési díjkedvezményt, illetve napi térítési dí-
jat, maximum egy tanévre áll módunkban megállapítani. Étkezési igényét, valamint 
kedvezményre vonatkozó jogosultságának igazolását minden tanév elején újra be kell 
nyújtani, ellenkező esetben a teljes térítési díjat számítjuk ki.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDEJŰ FELHÍVÁS 
a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő 

számlálóbiztosok jelentkezésére

Munkalehetőség: vegyen részt Ön is a népszámlálás lebonyolításában!
Számlálóbiztosok jelentkezését várjuk a 2022. október-novemberben tartandó orszá-
gos népszámlálás terepen történő adatgyűjtési időszakára.
Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, fel-
készültségétől, kommunikációjától.

A számlálóbiztos feladata:
• körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval 
(ahol nem töltötték ki a kérdőívet interneten),
• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
Minden számlálóbiztosnak előreláthatólag 100-140 címen kell kérdőívet kitöltenie, 
tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.
A munkavégzés időtartama: 2022. október 17. - november 20.
Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet, stb.),
• e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
• legalább középfokú végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret,
• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
• az összeírás területén való helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.
A szerződéskötés feltétele:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése. 
A számlálóbiztosi feladatok ellátása díjazással jár, mely két tételből tevődik össze:
- Egyrészt 25.000.- Ft-os alapdíjban részesül minden megbízott, aki a címállománnyal 
kapcsolatos felkészítési és kapcsolattartási feladatait teljesítette.
- Másrészt a számlálóbiztosok díjazásának mértékét a hozzájuk rendelt körzetekben 
lévő címek és az ott élő személyek száma határozza meg, címenként 300 Ft-os, illet-
ve összeírt személyenkénti 620 Ft-os összegben. Tiszaújvárosban 7.628 ellenőrizen-
dő cím van, mely címek és a címeken élő személyek (14.649 fő) összesen 45 számlá-
lóbiztos között oszlanak majd meg.
Számlálóbiztosi díjtétel a megfelelő minőségben kitöltött kérdőív és a validációt köve-
tően elfogadott cím után fizethető ki. 
A számlálóbiztosok az internetes önkitöltés időszakában az adatszolgáltatók által meg-
válaszolt kérdőívek utáni díjazásban nem részesülnek, ezeknél a címeknél kizárólag a 
kötelezően elvégzett címellenőrzés díját számolják el.

Összefoglalva mindennemű díjazást:
Díj megnevezése Számolási egység Egységdíj

Felkészítési, kapcsolattar-
tási díj Egyszeri alapdíj 25.000.- Ft

Kapcsolatfelvétel, címel-
lenőrzés, aktualizálás Cím 300 Ft

Lakás kérdőív Cím 300 Ft
Személy kérdőív Összeírt személy 620 Ft

Amennyiben a fenti feltételeknek Ön megfelel, és kedvet érez a népszámlálás lebo-
nyolításában számlálóbiztosként közreműködni, kérjük, keresse fel a helyi népszám-
lálási felelőst, azaz Tiszaújváros jegyzőjét.
Jelentkezni a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/index.php/nepszamlalas-2022 ol-
dalon található jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet kérünk a nepszamlalas@tuj-
varos.hu e-mail címre szkennelve megküldeni, vagy a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálati irodáján leadni, legkésőbb 2022. augusztus 26. (péntek) munkaidő végéig.
A honlapon megtalálható a KSH által központilag előállított adatkezelési tájékoztató 
és számlálóbiztosi toborzóplakát is.
A népszámlálással kapcsolatos bővebb információk a www.nepszamlalas2022.hu ol-
dalon érhetőek el.

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

TARGONCAVEZETŐ, RAKTÁROS 
és 

VILLANYSZERELŐ
munkakörökbe munkatársakat keres. 

Targoncavezetői munkakörbe a jelentkezési feltétel: targoncavezetői jogosít-
vány. Az állás betöltésénél előnyt jelent a gyártási folyamat kiszolgálásában 

és raktározásban szerzett gyakorlat. 

Villanyszerelő munkakörbe azon jövőbeni munkatárs jelentkezését várjuk, aki 
min. szakmunkás végzettséggel rendelkezik (villanyszerelő), nyitott az új fel-
adatok ellátásához szükséges ismeretek elsajátításához, vállalja a 2 műszakos 

munkarendet. Az állás betöltésénél előnyt jelent: hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat. 

A fényképpel ellátott pályázatokat a 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre, 
vagy az info@partium.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.

Zeneiskolai órabeosztás
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ván-
dor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a zeneiskolába beiratkozott növen-
dékek órabeosztásának időpontja

2022. szeptember 1-jén, csütörtökön 12.30-17.00 óra között lesz,
a zeneiskola épületében

(Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.).

A bizonyítványukat kérem, hozzák magukkal!
Zenei előképzőnkbe várjuk még az általános iskola 1. és 2. osztályát kezdő tanulókat, 
akik népdalokon, gyermekdalokon keresztül megismerkedhetnek a zenei alapokkal.

Markovicsné Szabó Enikő intézményvezető
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Bragato Giada 
Európa-bajnok

KAJAK-KENU. Bragato Giada, a a Tiszaújvárosi KK-
SE kenusa Nagy Biankával párban egy-egy arany- és 
ezüstérmet szerzett a Münchenben rendezett Euró-
pa-bajnokságon.

Elsőként az olimpiai C-2 500 méteres számban döntőzött a 
Bragato Giada, Nagy Bianka duó. Előfutam nélkül mutat-
koztak be, ám így is remek pályát mentek, és az ukrán ha-
jó mögött másodikként zártak.
- Nagyon jó pályát jöttünk, a vb után azt mondtuk, hogy itt 
következik a visszavágó az ukránokkal. Ez sajnos nem si-
került, de már most is közelebb voltunk hozzájuk és még 
közelebb is fogunk kerülni, jövőre az a cél, hogy megver-
jük őket. Ez az év felülmúlja a várakozásainkat. Elég nagy 
teher, hogy most olimpiai számban indulunk, és szerettünk 
volna jól bemutatkozni a felnőtt mezőnyben, megmutatni, 
hogy figyelni kell ránk - mondta Bragato Giada. 
Nagy Bianka így látta a döntőt: 
- Nem volt előfutamunk, ezzel együtt nem éreztem első-
pályásnak a versenyünket. Amióta kint vagyunk, próbál-
tuk feltérképzeni a pályát. Még indulunk a szegedi U23-as 
vb-n, most úgy érzem, az nagyon fog fájni, mert feszített a 
tempó. Remélem, most tudunk egy kicsit pihenni, nekem 
Szegedre egyébként sem kell sokat utaznom, úgyhogy ott 
még tudjuk majd hozni a jó formánkat.
A C-2 500 ezüst után C-2 200 méteren is rajthoz állt a pá-
ros. A lányok - a viszonylag gyenge rajt ellenére - a rövi-
debb távon aranyéremmel tették teljessé Európa-bajnoki 
szereplésüket.
- Különösen nagy öröm, hogy egy ilyen nagy csatában 
nyertünk. Hatalmas öröm, ez az első felnőtt aranyérmünk. 
Hihetetlen! - reagált Nagy Bianka.
- Semmit sem láttam, Bianka rúgta a hajót, én a bójáig 
eveztem, biztos, ami biztos. Négy dudát hallottam egy-
szerre, nem tudtam, hogy melyik a miénk, aztán Bianka 
mondta, hogy minket írtak ki elsőnek - mesélte Bragato 
Giada.
Ahogy Bianka nyilatkozta, a lányokra még vár idén egy 
„megpróbáltatás” (vagy diadalmenet) a hazai rendezésű 
U23-as vb augusztus 31-től.

A Sportcentrum eseményei
Augusztus 27. (szombat) 

Kosárlabda
14.00 Phoenix KK - NYIKSE
edzőmérkőzés      Játékcsarnok

Augusztus 31. (szerda) 
Labdarúgás
17.30 TFCT - Füzesgyarmat    
bajnoki mérkőzés      Centerpálya

Öt nap, két meccs, hat pont
LABDARÚGÁS. A múlt szerdán 
megszerezte első bajnoki sikerét a 
Termálfürdő FC Tiszaújváros az 
NB III Keleti csoportjának 4. for-
dulójában a Hatvan elleni hazai ta-
lálkozón. A vasárnapi Békéscsaba 
II elleni idegenbeli mérkőzést pe-
dig lendületből fölényesen hozták 
az újvárosiak, és így már 7 ponttal 
állnak a táblázaton. 

Három mérkőzésen mindössze 1 pon-
tot szerzett Vitelki Zoltán együttese és 
ez a fölöttébb rossz kezdés nem volt 
éppen önbizalom növelő a sárga-ké-
kek számára. A Berkenye ellen ara-
tott idegenbeli győzelem a Magyar 
Kupában, valamint a Kisvárda II ott-
honában szerzett 1 pont talán egy ki-
csit visszaadta a tiszaújvárosiak hi-
tét. Az újonc Hatvan ellen ismét rosz-
szul kezdtek Gelsiék, hiszen az első 
veszélyes vendégtámadás végén hát-
rányba kerültek. A 3. percben Kará-
csony jobbról ívelte be a mérkőzés el-
ső szögletét, Tóth Cs. rosszul jött ki 
a kapujából, és a védők is bizonyta-
lankodtak, az ide-oda pattogó labdát 
végül Labát vágta 2 lépésről a há-
lóba, 0-1. A bekapott gól után a há-
zigazdák igyekeztek rendezni sorai-
kat és ezt a 22. percben siker koro-
názta. Bussy ívelt balról középre egy 
szabadrúgást, melyet Nagy D. 6 mé-
terről fejjel továbbított Cellár kapujá-
ba, 1-1. Az egyenlítést követően a 32. 
percben Labát 26 méterről elvégzett 
szabadrúgását védte Tóth Cs., majd a 
39. percben Valkay 27 méterről szin-
tén szabadrúgásból veszélyeztetett, de 
a hatvani kapus hárított.
A második játékrészben a 48. percben 
Nagy D. egy csellel becsapta védő-
jét, de 12 méterről kapu fölé lőtt. Len-
dületesebben játszott a hazai együttes 
és az 55. percben meg is lett ennek a 
gyümölcse. Erőst lökték fel a 16-oson 
belül, melyért Valu 11-est ítélt. A bün-
tetőt Nagy D. laposan vágta a kapu-
ba, 2-1. A vezetés birtokában meg-
nyugodott a Tiszaújváros, túlságosan 
is, ugyanis a mérkőzésnek ebben a 
szakaszában inkább a vendégek előtt 
adódtak lehetőségek. A végén azon-
ban megszületett a régen várt első 
bajnoki győzelem.

Tiszaújváros -  Hatvan 
2-1 (1-1) 

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Valu. 
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth 
Cs. - Bocsi (Kiss B.), Kundrák, Gel-
si, Bussy, Vitelki B. (Nagy P.), Tóth 
S. (Gönczi), Lőrincz, Erős (Lehócz-
ki), Nagy D. (Páll), Valkay. Edző: Vi-
telki Zoltán.
FC Hatvan: Cellár - Barthel, Mundi, 
Kitl K. (Bárkányi), Karácsony, Szé-
chenyi (Sármány), Panyi (Szabó B.), 
Tarnóczi, Szanku (Czibolya), Dinka 
(Fellner), Labát. Edző: Zoran Spisl-
jak.
Vitelki Zoltán: Legfontosabb volt a 3 
pont, a minimumcélt teljesítettük. A 
csapat mentális erejét mutatja, hogy 
hátrányból tudtak fordítani, és azt is 
el kell ismerni, hogy a mérkőzés vé-
ge felé nagy nyomás alatt voltunk, de 
mindenki százszázalékos akarással 
játszott. 
Zoran Spisljak: Jól kezdtünk, sike-
rült hamar vezetést szerezni. Az első 
félidőben rúghattunk volna 3 gólt, de 
nem tudtuk lezárni a mérkőzést.

A hétközi forduló után vasárnap már 
újabb mérkőzés várt az újvárosiak-
ra, a Békéscsaba tartalékcsapata el-
len idegenben kellett felvenni a har-
cot. A Hatvan elleni győzelem meg-
tette jótékony hatását, a sárga-kékek 
jól kezdték a találkozót. A 8. perc-
ben Páll fejelte le az ötösön belül a 
bizonytalanul kimozduló hazai ka-
pust, az egyik csabai védő pedig már 
csak a gólvonalon túlról tudta kivágni 
a labdát, 0-1. A 15. percben a csapa-
tok lekopírozták az első gólt, ezúttal 
is Páll volt a főszereplő, aki a rövid 
sarokból csúsztatott a hosszúba, 0-2. 
Az elkerülhető gólok visszavetették 
az Előrét és felhozták a vendégcsapa-
tot. Az újvárosiak gyakran tesztelték 
a csabai kapust, aki a 25. percben új-
ból csalódottan vehette ki a hálóból a 

labdát. Egy jobb oldali szöglet után a 
hosszún helyezkedő Nagy D. fejelte a 
labdát a békéscsabai kapuba, 0-3. Tel-
jes volt a tanácstalanság, a hazai vé-
delem ebben az időszakban átjáróház-
nak bizonyult. A 35. percben jött a 4. 
vendégtalálat, melyet sakk-mattra ját-
szottak a látogatók, melynek végén 
Vitelki B. volt eredményes, 0-4. A ha-
zaiak egyetlen valamire való akciója 
is gólt eredményezett, a 43. percben 
egy jobbról középre tett labdát Pap 
Sz. lőtt kapásból a tizenegyes pont-
ról a bal sarokba, 1-4. Szünet után 
már összeszedettebb lett a hazaiak já-
téka, ám mégis a vendégek szereztek 

újabb gólt. A 60. percben Babinyecz 
ért kézzel a labdához a büntetőterüle-
ten belül, melyért a játékvezető 11-est 
ítélt. A büntetőt Nagy D. vágta a haza-
iak hálójába, 1-5. A vendégek a foly-
tatásban az eredmény megtartására 
törekedtek, valamint arra, hogy a há-
zigazdák ne nagyon kerüljenek veszé-
lyes helyzetbe.
A sárga-kékek megszerezték 7. pont-
jukat, mellyel már a 10. helyen áll-
nak a bajnokságban. Lőrinczék leg-
közelebb augusztus 27-én, szomba-
ton Monostorpályiban játszanak Ma-
gyar Kupa meccset, majd augusz-
tus 31-én, szerdán 17 óra 30 perctől a 
Füzesgyarmat együttesét fogadják az 
NB III Keleti csoportjának 6. fordu-
lójában. 

Békéscsaba II - Tiszaújváros 
1-5 (1-4)

Békéscsaba, 100 néző. V.: Szabó P.
Békéscsaba 1912 Előre II: Tóth A. - 
Trescsula, Pap, Balla, Cservenák (Bo-
ros), Bor, Bónus, Babinyecz, Szabó 
Zs., Mágocsi (Rajsli), Szalai. Edző: 
Nagy Sándor.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth 
Cs. - Kundrák (Illés D.), Gelsi, Bussy 
(Gönczi), Vitelki B. (Sebestyén), Tóth 
S., Lőrincz, Páll (Kiss B.), Nagy D. 
(Erős), Nagy P., Valkay. Edző: Vitel-
ki Zoltán.
Nagy Sándor: Ma nagyon tartaléko-
san tudtunk kiállni. Készültünk a ven-
dégek pontrúgásaira, de ennek ellené-
re az első félidőben 3 gólt is ilyen szi-
tuációból kaptunk. Szünet után más 
felfogásban játszottunk, de nem tud-
tuk szorosabbá tenni az eredményt. 
Dolgozunk tovább, gratulálok a Ti-
szaújvárosnak.
Vitelki Zoltán: Már a szerdai mérkő-
zés után is azt beszéltük a csapattal, 
hogy labdabirtoklásban kell fejlőd-
nünk, hiszen, ahogy Sisa Tibor tanár 
úr mondaná: ha a labda nálunk van, 
akkor nincs az ellenfélnél. Ebben ma 
óriásit léptünk előre. Uraltuk a játé-
kot, szép gólokat szereztünk, megér-
demelten visszük haza a 3 pontot.

További eredmények
DVTK II. - Zugló 2-0
DVSC II. - Eger 4-1

Vasas II. - Hajdúszoboszló 2-1
Sényő - Körösladány 0-0
Tiszafüred - DEAC 3-2

Füzesgyarmat - Pénzügyőr 2-0
Hatvan - Kisvárda II. 3-5
Karcag - Jászberény 1-0
Putnok - BKV Előre 2-1

Következik a 6. forduló
2022. augusztus 31., szerda 

16:00 DEAC - Sényő
17:30 Hatvan - Putnok

Kisvárda II. - Békéscsaba
Tiszaújváros - Füzesgyarmat 

Pénzügyőr - DCSC II. 
Eger - Vasas II. 

Hajdúszoboszló - DVTK II. 
Zugló - Tiszafüred 

Körösladány - Karcag 
Jászberén - BKV Előre 

2022. augusztus 25. Sport � 15.

Münchenben született még egy szép tiszaújvárosi siker, a 
TKKSE-ben nevelkedett Béke Kornél a K-4 1000 méteres 
csapat tagjaként szerzett bronzérmet. A képen Krucsai Jó-
zsef edző, Giada és Kornél. 

Az eddig gyengélkedő Páll ezúttal két 
gólt is szerzett, mindkettőt fejjel.

Nagy Dávid tizenegyese a hatvani hálóban. Dávid már 5 találatnál tart.

Útban az aranyérem felé.



Veszélyes hulladékok begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. 
közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes 
hulladékok begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre 
veszélyes hulladékféleségek adhatók át: 

- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj (motorolaj, hajtóműolaj), olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok (háztartási gépek és elektronikai hulladékok),
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék.

FIGYELEM!
Technikai okok miatt az alábbi veszélyes hulladékok nem adhatók le a begyűj-
tés során:
- akkumulátorok, szárazelemek,
- autógumi,
- fénycsövek, izzók.
A fenti hulladékféleségeket a Tiszaújvárosi Hulladékudvarba nyitvatartási időben to-
vábbra is be lehet szállítani.
A hulladékok átvételének időpontja: 2022. szeptember 5. és szeptember 8. között.

Helyszínek: 
1. nap - szeptember 5. (hétfő) Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont a Sajó út és a 
Lévay út csomópontjában
2. nap - szeptember 6. (kedd) Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3. nap - szeptember 7. (szerda) Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil 
gyűjtőpont a volt általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út)
4. nap - szeptember 8. (csütörtök) Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtő-
pont Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben felsorolt hulladékokat az 1. és 2. gyűjtési 
napokon 9.00 órától 17.00 óráig, 3. gyűjtési napon 9.00 órától 16.00 óráig, a 4. gyűj-
tési napon 9.00-15.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
A lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok csak a lakcímkártya bemuta-
tásával adhatók le!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Targoncagumi és a tavalyi esethez hasonlóan egy 
Tiszán leúszó hűtőszekrény is fennakadt a Tisza-szi-
get partján. A Tisza-szigeti Csónakkikötő Egyesület 
másodjára szervezett szemétgyűjtő akciót a folyón és 
a szigeten.
Idén nem volt olyan árvíz, mint tavaly, ami nagyon 
sok szemetet lehozott, de az alacsony vízállás elle-
nére mégis majdnem ugyanannyi szemetet gyűjtöttek 
az önkéntesek, mint egy éve ilyenkor - közel kétszáz 
zsákkal.
- Csónakonként négy-öt fővel indultunk neki - mond-
ja Hack Zoltán -, és kilenc-tíz zsákot vittünk magunk-
kal a csónakban. Ki-ki az ismert helyekre indult el 
összeszedni a szemetet. A mi csapatunk két csónak-
ban tizennyolc zsákkal szedett össze, egyetlen egy ki-
kötésből.
Nem csak a folyó partján, de bent a szigeten is szed-
ték a szemetet. Amikor megérkeztünk, egy pár gumi-
csizmát, és két zsák alumínium italos dobozt mutatott 
két önkéntes hölgy, amit az erdőből gyűjtöttek össze.
- A rendezvény egyik célja a figyelemfelhívás - mond-
ja Karsza Péterné Szalánczi Beáta, a Tisza-szigeti 
Csónakkikötő Egyesület elnökségi tagja -, az, hogy 
ez most már a mi felelősségünk, a szülők felelőssége, 
hogy megtanítsuk a gyerekeknek, mi az, amit újra le-
het hasznosítani. Volt, amin én magam is meglepőd-
tem, ugyanis van a helyszínen egy szakértőnk, aki el-
mondta, hogy melyik fajta műanyagot hogyan lehet 
újrahasznosítani.
A rendezvényen a gyerekek nem csak az újrahaszno-
sításról tanulhattak. Napközben előadásokat hallhat-
tak a Tiszán keletkező hulladékokról, ezek hatásáról 
a vízi élővilágra, majd vetélkedőkön vehettek részt.

Surányi P. Balázs

16. � Környezetünk 2022. augusztus 25.
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