
Október 1-jét az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin
kezdeményezésre emelte a zene világnapja rangjára. E nap - mely-
ről a Derkovits Kulturális Központ színháztermében szeptember 28-
án emlékeztek meg - a zeneművészet legnagyobb alakjait idézi fel,
s elősegíti a különböző kultúrák muzsikájának minél alaposabb
megismerését. /3. oldal

A hétvégén rajtol az NB I/B-s ko-
sárlabda bajnokság. A Tiszaújvárosi
Termálfürdő-Phoenix KK csapata
ezúttal is a Keleti csoportba kapott
besorolást. /7. oldal

A zene mindenkié Költségvetés, támogatások Bajnoki rajt

Tiszaújváros hetilapja 2014. október 2. XXXII. évfolyam, 40. szám

Munkaterv szerinti utolsó ülését tartotta szeptember 25-
én Tiszaújváros képviselő-testülete. A grémium mindössze
néhány napirendi pontot tárgyalt. Módosult az önkor-
mányzat 2014. évi pénzügyi terve, ezzel összefüggésben
újabb támogatásokról határozott a testület. /3. oldal

Állványerdő. Az idén 14 társasház vett részt a panelprogramban.

Partnervárosi együttműködés

Polgármesteri találkozó

A választások előtt utolsó alkalommal tartott egyeztetést Bráz György
polgármester és Tóth József, Polgár város első embere. A két település
között a partnervárosi kapcsolatokon túlmutató együttműködés valósult
meg az elmúlt ciklusban, de készülnek a választások utáni újabb együtt-
működésre is. Ennek sarkalatos pontja lehet a 2014-2020 közötti uniós
támogatású fejlesztési időszak. Ennek segítségével tervezik megvalósí-
tani például a két várost összekötő kerékpárutat. Emellett a kultúra és a
sport területén is szeretnék továbbfejleszteni az együttműködést.

Fűtési szezon előtt

Vezetékcsere és panelprogram

104 millió forintnyi fejlesztést vég-
zett el a TiszaSzolg 2004 Kft. szep-
tember végéig Tiszaújváros táv-
hőrendszerében. Tizenegy hely-
színen a teljes hálózat mintegy
5%-át érintő korszerűsítést haj-
tottak végre. Néhány társasház-
nál mégis izgulnak, hogy lesz-e
meleg, ugyanis a panelprogra-
mos fűtéskorszerűsítési munká-
latok elhúzódtak.

Hiába a verőfényes napsütés, a nappali kelle-
mes meleg, esténként, de főleg reggelente már
elkél a pulóver, sőt akár a kabát is. Hamarosan
indulni kell a fűtéssel, és ilyenkor mindig fel-
merül a kérdés vajon készen áll-e a hőszolgál-
tató.
- A korábbi évek gyakorlatának megfelelően
2014-ben is elvégeztük az üzembiztonságot ja-
vító karbantartási és beruházási munkákat -
tudtuk meg Ódor Istvánné ügyvezetőtől. - Ezen
túl, mintegy 850 méter nyomvonalat érintve,
közel 2000 méter vezetékcserét is végrehajtot-
tunk.
A munkálatok költsége több mint százmillió
forint, melyhez 100 millió forintot a jegyzett
tőke megemelésével Tiszaújváros önkormány-
zata biztosított. A rekonstrukció szeptember
22-én fejeződött be.
Nem így a társasházakon belüli munkálatok.

Idén városunkban tizennégy épületnél végez-
tek, végeznek panelprogramos korszerűsítést.
- Tudomásom szerint október 30-a minden tár-
sasháznál a kivitelezési határidő - mondta
Csoma Bertalan a II. sz. lakásszövetkezet el-
nöke. - Mi nyolc épületben vagyunk érintettek.
Úgy gondolom arányosan jól állnak a munká-
latok, persze minden társasház azt szeretné, ha
az övé lenne az első, de valamiféle sorrendet
ki kellett alakítani.
Az október végi határidő nem jelenti azt, hogy
ha kell, ne tudnának fűteni az épületekben. Ok-
tóber 15-ig minden épületben kiépül a fűtő-
rendszer. Ezt követően már csak olyan mun-
kálatok folynak majd, amelyek nem befolyá-
solják a hőszolgáltatást.
- Nagyon elégedett vagyok - mondja az Örösi
úton lakó Vályi Attila - bízok benne, hogy a
fűtési költségeim is csökkenni fognak.
Pedig az épületen még sok a munka, a radiá-
torcsere még hátravan, ezért hallani olyat is, mi
fog történni, ha jön a hideg és nincs a lakásban
fűtés. Ettől azonban nem kell félni, legalábbis
a közös képviselő szerint.
- A fűtésszerelés az egyetlen, ami csúszik, mert
egy cég végzi ezeket a munkálatokat az egész
városban - mondta Tirkala Ferenc. - Azért ők,
mert megbízhatóak és nem akarjuk, hogy a ki-
vitelezés után jöjjenek elő a hibák.
A cég ígérete szerint egy lakás sem fog hide-

gen maradni, ugyanis a munkálatokat úgy is
tudják végezni, hogy közben már fűtenek. A
radiátorcseréket szakaszonként, stangonként
végzik majd, így egy-egy lakásban csak rész-
legesen lesz leállítva a fűtés.
A szigetelési munkálatoknak és a nyílászáró-
cseréknek köszönhetően egyébként is kelleme-
sebb hőérzete lesz a lakóknak.

A Park társasház volt eddig az egyik legna-
gyobb hőfogyasztó.

Delegáltak a pártok

A jelölőszervezetek közül a Jobbik és a Városért Egyesület nem delegált
tagot a Tiszaújvárosi Helyi Választási Bizottságba. Az MSZP Kovács
Gyulát, a Fidesz-KDNP Ughy Imrét (mindketten képünkön), a Mun-
káspárt Dr. Szentirmai Károlyt delegálta, akik pénteken, illetve hétfőn
tettek esküt.

Választás 2014

Tájékoztató

Nem lesz melegvíz
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a fűtőerőmű leállása

miatt 2014. október 07-én 04:00 órától, október 07-én 24:00 óráig

Tiszaújváros távhőszolgáltatással ellátott területén a használati

melegvíz szolgáltatás szünetel.

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket.

TiszaSzolg 2004 Kft.



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Tördelőszerkesztő: Fodor Petronella l Szerkesztőség: 3580
Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Önkormányzata l Hir-
detésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Russmedia Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Molnár Tamás jegyző l Nyom-
dai munkák: Russmedia Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

2. oldal 2014. október 2.Sokféle

Egyházi hírek
Római katolikus
Keddtől szombatig 18:30-órától, vasárnap 11:00 órától szentmise.
Görög katolikus
Csütörtökön és pénteken 8:00 Szt. Liturgia, 18:00 paraklisz. Szom-
baton máriapócsi zarándoklaton veszünk részt, indulás 7:30-kor. Va-
sárnap a Szt. Liturgia 9:00 órakor kezdődik! Hétfőn és szerdán 18:00
paraklisz.
„Isten azért vár tőlünk állandó odafordulást az imában, hogy bennün-
ket, gyermekeit, akik a bűn által elvadultunk, és elfordultunk tőle,
magához vonhasson, megtisztítson, és szeretetével átöleljen. Így jár-
nak el a jó szülők is a rossz útra tévedt gyermekeikkel.” (Kronstadti
Szt. János)
Református
Csütörtökön 17:00 órától Tiszaújvárosban lesz bibliaóra. Pénteken
18:00 órától Tiszaszederkényben istentisztelet. Vasárnap 10:00 és
15:00 órakor Tiszaszederkényben, 11:00 és 16:00 órától Tiszaújvá-
rosban lesz istentisztelet. A délutáni városi alkalom után elkezdődik a
konfirmációi előkészítő foglalkozás.
A Református Egyház Presbitériuma tájékoztatja a Tisztelt Olvasókat,
hogy társadalmi temetés esetén a harangozást nem tudjuk biztosítani,
mivel a harangszó az egyházi szertartások része.

Erő
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik októberi soro-

zatunk. A megfejtéseket a hónap végén vár-

juk e-mailben a kronika@tiszatv.hu cím-re,

vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-ros,

Szent István út 16. címre.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
KOSINA JÓZSEFNÉ

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot október 5-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd október 6-tól (hétfőtől) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688) látja el.
- A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszer-
tár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre
állás 30 percen belül. - Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-20
óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20 8-20 8-19

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma

hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve
pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104.

Csere, adás-vétel, adomány

Baba és gyerekbörze
Október 14-én, 13-tól 17 óráig várják a Kazinczy Közösségi Házba
mindazokat, akik 0-18 éves korig gyermekruhát, játékot vagy egyéb
használati tárgyat keresnek, illetve kínálnak. Az árusok ingyenesen
foglalhatnak asztalt - korlátozott számban - az 548-197, vagy az 548-
185-ös telefonszámon.

Teljes a szereplőgárda

Indulhat a bakterház

Közel egy tucat reménybeli csepűrágó izgult a Tiszaszederkényi Művelő-
dési Ház folyosóján, hogy az Álom társulat néhány tagja előtt bizonyítsák,
ők lehetnek a következő színdarab, az Indul a bakterház még keresett sze-
replői.ACsámpás Rozi szerepére jelentkezők közülPetrikné Kiss Edinára
(képünkön középen, ülve) esett a választás, míg Bendegúz megformálására
- bár eredetileg két fiút kerestek -, végül teljesítményével Tarr Mártont
egyedül választották ki.
A társulat, bár már gőzerővel készül a jövő évi bemutatóra, idei előadá-
sát, a Hyppolit a lakájt is műsoron tartja.A közelmúltban Sajóbábonyban
játszottak telt ház előtt, és - Tiszaújváros önkormányzatának támogatásá-
val - hamarosan Székesfehérvárra utaznak, hogy szakmai zsűri előtt mu-
tassák meg tehetségüket.

Kampányrendezvények
Műsoros kampányzáró rendezvényt tart október 10-én (pénteken) 18
órától az MSZP Tiszaújvárosi Szervezete a Sportcentrum edzőcsarno-
kában. A műsorban fellép: Korda György és Balázs Klári.
Választókerületi utcafórumokat tartanak az MSZP önkormány-

zati képviselőjelöltjei az alábbiak szerint:
Október 2., csütörtök, Vendlerné Polyák Ilona

16 órától: Tisza ABC előtt
17 órától: Szivárvány (6.sz.) óvoda melletti játszótér

Október 3., péntek, Jézsó Gábor
16 órától: Tisza-part városrész, Szabadidőház

18 órától: Tiszaszederkényi Művelődési Ház udvara
Október 7., kedd, Molnár István

16 órától: A szánkózódomb mögötti játszótér
17 órától: Erzsébet tér

Október 8., szerda, Hok Csaba
16 órától: Árpád út - Deák tér közötti játszótér

17 órától: A tanuszoda mögötti játszótér
Október 9., csütörtök, Pap Zsolt

16 órától: Hunyadi iskola előtti parkoló
17 órától: Mátyás király úti nagy játszótér

*
A Magyar Munkáspárt október 4-én és 11-én (szombaton) kampány-
rendezvényt tart Tiszaújvárosban, a piacnál. Mindkét program 10 óra-
kor kezdődik.

*

Kovács Kati koncert 2014. október 2-án, 18 órakor az Arany Holló Ét-
teremben. Felszólal: Dr. Mengyi Roland, országgyűlési képviselő és
Cziberéné Bencze Magdolna, polgármesterjelölt.
A Fidesz-KDNP választókerületi képviselőjelöltjeivel az alábbi idő-
pontokban találkozhat:

Adorján Károly október 3.
16 órai kezdettel Kollégiumi játszótér

Hadobás László Pál október 4.
16 órai kezdettel Castello melletti játszótér

Tóth Sándor október 4.
17 órai kezdettel Árpád út és Deák tér közötti játszótér

Demblovszky Gábor október 7.
16 órai kezdettel Bükk ABC melletti park

Toperczer Tibor október 8.
16 órai kezdettel Barcsay tér (Totózó előtti tér)

Dr. Juhász Péter október 8.
17 órai kezdettel Szent István út 3. (átjáró)
Réti Jánosné október 9. 16 órai kezdettel

Szánkózó domb mögötti játszótér
Réti Jánosné október 9. 17 órai kezdettel

Erzsébet tér
Hajdu Hajnalka október 11.

10 óra 30 perctől Tisza-part városrész, közösségi játszótér
Programbemutató Fórum október 7-én 18.00 órakor. Helyszín:

Tiszaszederkényi Művelődési Ház, Tiszaújváros – Tiszaszederkény
Bocskai út 33.

Készül
a rendezvényterv

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete hamarosan tár-
gyalja Tiszaújváros 2015. évi előzetes rendezvénytervét.
Kérjük a városi intézményeket, egyesületeket, civil szervezeteket, egy-
házakat, magánszemélyeket, amennyiben Tiszaújvárosban közérdeklő-
désre számító rendezvényt szerveznek, illetve meg kívánnak jelenni a
2015. évi városi programfüzetben, rendezvényük időpontjára, címére,
várható kiadásaira, bevételeikre vonatkozó információkat, az önkor-
mányzati támogatásra irányuló igényüket, az esemény rövid leírását jut-
tassák el az erre a célra készített rendezvénybejelentő-lapon. Program-
terveket kizárólag a kitöltési útmutató alapján elkészített rendezvény- be-
jelentő-lapon tudunk elfogadni. A bejelentőlapokat a koordinációt végző
Tiszaszederkényi Művelődési Ház postacímére: 3580 Tiszaújváros -
Tiszaszederkény, Bocskai út 33., vagy e-mail címére: edinama-
tyas@tujvaros.hu kérjük eljuttatni. Bejelentőlap személyesen átvehető a
Derkovits Kulturális Központban, a Tiszaszederkényi Művelődési Ház-
ban, vagy letölthető a http://www.dkk.tiszaujvaros.hu honlapról.
Határidő: 2014. október 10. (péntek).
Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást nyújtanak a
művelődési ház munkatársai a következő telefonszámokon: 49/544-
551, 70/383-2654.

Derkovits Kulturális Központ

Vandalizmus

Tiszaújváros önkormányzata folyamatosan igyekszik szépíteni, prakti-
kusan használhatóvá tenni az Ifjúsági parkot. Legutóbb egy új szalon-
nasütőt helyeztek el a parkban, melyet kőburkolat vesz körül és esz-
tétikus padokon süthetjük szalonnánkat. Most már süthetjük! Mármint
az esztétikus külsőt, vandál kezek ugyanis már a kihelyezés napján el-
csúfították az építményt. Nehéz erre mit mondani. A felvétel láttán két
véleményt hallottam: a hülyék köztünk vannak, illetve: eltörném a kezét,
és úgy sikáltatnám le vele…

f.l.
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Napirend előtt

A sebek begyógyulnak, de a hegek megmaradnak
Bráz György polgármester ki-
maszkírozott portréját ábrázoló,
őt lejárató szövegezésű matricák
lepték el a várost szeptember 25-
ére virradóra. Az akcióra napi-
rend előtti hozzászólásban több
képviselő is reagált.

- Meglepetéssel tapasztaltam, hogy a negatív
kampány megkezdődött - mondta a polgár-
mester. - Egyesek olyan messzire merészked-
tek ebben, ami előrevetíti, hogy a 2010-es
kampányhoz hasonló negatív dolgok fognak
történni az elkövetkezendő két hétben.
Azok az emberek, akik ezt gerjesztik, nem tud-
ják, hogy mit cselekszenek. Az, hogy az emberi
méltóságot nem tisztelik, egyfajta értékrendjük,
ami nagyon messze áll a normális emberétől.
Ha ez ráül a városra az elkövetkező két hétben,
akkor nagyon sokan fognak sérülni ebben. Ma
reggel hoztak nekem két kis öntapadós címkét.
Az egyiken bohócként vagyok ábrázolva, a má-
sikon a Batman film Jokereként és erre szép kis
szövegek vannak írva. Ezekkel ragasztgatták
tele a várost. Nyilván meg fogom tenni a rend-
őrség és a választási bizottság felé a feljelen-
tést, de jó, ha tudja a város lakossága, hogy
milyen emberek is élnek Tiszaújvárosban. Nem
normális emberek. A programokat kellene üt-
köztetni. Azt kellene megvizsgálni, hogy azok
az emberek, akik vállalkoznak a közösség kép-
viseletére, azok milyenek. Beállnak egy gépe-
zetbe, szépen szajkózzák, hogy nem fogtok
kapni pénzt, ezek elherdálták a város pénzét,
mínusz egymilliárdot csináltak évente, meg
hogy ne féljetek, nem látok bele a szavazófül-
kébe, meg a hozzá nem értő polgármester. Én
személy szerint és az a szervezet, amely engem
jelölt, nem fogunk beleállni ebbe a negatív
kampányba, felemeljük a hangunkat, de biztos
vagyok benne, hogy október 12-én megfelelő
választ fognak erre adni a választópolgárok és
tegyék is meg. Azt tegyék mérlegre, hogy mi-
lyen városban szeretnének élni október 12-e
után. Ilyen egyszerű döntést kell hozni –
mondta egyebek mellett Bráz György.
Kovács Tibor az egymilliárd forinttal kapcso-
latban kért szót.
- Az utóbbi hónapokban több fideszes kam-
pánykiadványban olyan hazug állítások jelen-
tek meg Csikász Gábor és Dr. Mengyi Roland
aláírásával, amelyek nem hagyhatók válasz
nélkül - mondta a képviselő. - Állításuk szerint

hozzájárultam ahhoz, hogy a parlament elfo-
gadjon olyan adótörvényt, amivel elvontak
Tiszaújvárostól 1 milliárd forintot. A valóság
ezzel szemben a következő: a 2008-ban elfo-
gadott, 2009-re vonatkozó adójogszabályokba
az eredeti szándékkal ellentétesen olyan nor-
matíva került be, amely alapján a 2009-es adó-
évben az önkormányzat számára is teljesen
váratlanul közel 1 milliárd forinttal több ipar-
űzési adó folyt be az önkormányzat kasszájába,
mint az előző, 2008-as évben. Természetesen
más önkormányzatok sokaságánál ennyivel ke-
vesebb, amit rendkívül sérelmeztek. Ezért a
Kormány a 2010-es adótörvények benyújtása-
kor korrigálta a hibát, s ezzel visszaállt a rend,
és a korábbi évek szintjén, illetve a gazdasági
társaságok jó működésének eredményeként
még attól is magasabb szinten stabilizálódott
az önkormányzat bevétele. Tehát a 4 éves cik-
lus összességét tekintve nemhogy csökkent,
hanem közel 1 milliárd forinttal nőtt az önkor-
mányzat bevétele.
- A sebek gyógyulnak, de a hegek ott marad-
nak egy életre - mondta Pap Zsolt - és min-
denkiben mély nyomot hagynak, nem csak
bennünk, hanem a hozzátartozókban is. Azért
kértem szót, mert két hete, pénteken Tiszaúj-
város lakossága kapott egy kellemes csomagot
valakitől. Van benne néhány utaló jel, hogy ez
a szórólap honnan származik. Ez személyesen
érint engem, ezért kértem szót. Én úgy tudom,
hogy a magyar országgyűlésnek nem voltam
tagja. Nem tudom, honnan veszik, hogy azt a
törvénymódosítást, ami az egymilliárd forintról
szól, megszavaztam. Alaptalan állítás. Soha
egyetlen egy fillért nem vettem fel támogatás-
ként Tiszaújváros önkormányzatától. Vannak
vállalkozásaim, amikben személyesen én dol-
gozom. Tiszaújváros orvosi ügyeletén, illetve
nyáron - többször nyilvánosan is elhangzott - a
termálfürdő területén mi látjuk el az elsőse-
gélyt. Élő, meglévő szerződéssel. Az ember el-
végez egy munkát, azért juttatást kap, meg-
kapja a fizetését. Én személy szerint visszauta-
sítom azokat a hazugságokat, amelyek a szó-
rólapon megjelentek.
Elmondtam 2006-ban is és most is elmondom,
hogy október 13-án reggel lemegyünk a piacra
és találkozni fogunk egymással. Nem tudom,
hogy ezek az emberek, hogy fognak a sze-
münkbe nézni. Néhányuk próbál kezet nyújtani

minden mocskolódás után, én most ezt is visz-
szautasítom. Nem vagyok hajlandó olyan em-
bereket tisztelni, akik ezt nem érdemlik meg.
Soha egyetlen egy embernek nem fogom meg-
adni a tiszteletet, aki belegázol a magánéle-
tembe, a családom életébe és megaláz másokat.
- Nagyon sokáig gondolkodtam, hogy hozzá-
szóljak-e vagy sem - kezdte mondandóját Hok
Csaba. - De az a két kis valami, amit megmu-
tattál az előbb polgármester úr, arra ösztökélt,
hogy szóljak. Miért? Nagyon egyszerű magya-
rázata van. Ezek a mocskolódó dolgok ki van-
nak ragasztva a város különböző pontjain. A
tanítványaim, a gyermekeim, ha szabad ilyen
szavakat használni, nap, mint nap mennek is-
kolába. Én 31 éve nem erre tanítom őket. Arra
tanítom őket, minden ünnepségen, még a csíny-
tevő gyereket is, akit behoznak, mert valami
nagyon rosszat tett, hogy legyen becsületes,
hogy nézzen szembe az emberi magas-
ságokkal és így viselkedjen mindig.
Most gondoljatok bele, hogy azok a gyerekek,
akik ma reggel iskolába mentek és ezzel talál-
koztak, azok mit gondolnak magukban. Azt
gondolják, hogy ettől a bohócarcú bácsitól
szoktam ösztöndíjat kapni? Mi zajlik le a 21.
században a gyerek fejében?
A héten Dr. Csorba László a Magyar Nemzeti
Múzeum főigazgatója tartott előadást Széche-
nyiről és koráról. Nagyon élvezetes volt, a gye-
rekek másfél órán keresztül hallgatták, hogy
milyen ember volt Széchenyi. Ez a példa ne-
kik, ez a fontos példa, amit ott hallottak, meg
amit hallanak az iskolában, ahol megpróbáljuk
úgy nevelni őket, hogy becsületesek legyenek.
És ha már Széchenyit szóba hoztam, szeretnék
mondani egy idézetet tőle.
„Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusz-
títás, megsemmisítés, hanem, hogy munkáljon,
alkosson, teremtsen.”
- Én is sokat gondolkodtam, hogy hozzászól-

jak-e, már csak azért is, mert számtalan ember
megállít az utcán és mondja, hogy meddig tű-
ritek - mondta Árvai Julianna. - Erkölcsi dol-
gokat, egy-egy emberre, ha kimondanak ne-
gatív értelemben, azt egy életen át fogja vinni
magával. A másik dolog, ami felháborító, hogy
nem vállalják fel. A mi logónkkal megy ki az
összes mocskolódó papír. Én azt kérem, hogy
ennek azért adjunk nyomatékot. Nem ilyen
durva formában, de kell reagálni a dolgokra.

Világnapi első felvonás

A zene éltet,
a zene mindenkié

Október 1-jét az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi
Menuhin kezdeményezésre emelte a zene világnapja
rangjára. E nap - melyről a Derkovits Kulturális Köz-
pont színháztermében szeptember 28-án emlékeztek
meg - a zeneművészet legnagyobb alakjait idézi fel, s elő-
segíti a különböző kultúrák muzsikájának minél alapo-
sabb megismerését.

A majd’ háromórás koncerten Mátyás Zoltán, a kulturális központ igaz-
gatója köszöntötte a fellépőket, és a közönséget.
- Akár aktív művelői, akár passzív élvezői vagyunk ennek az isteni mű-
vészeti adománynak - mondta -, gondoljunk azokra, akik énekelnek, mu-
zsikálnak, tanítanak, belső igényességük által, természetes emberi
vággyal. Gondoljunk Kodály Zoltán szavaira: „A zene az életnek olyan
szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már na-
gyon hiányzik.”
Bráz György polgármester - aki gyermekként maga is karmesternek ké-
szült - meleg szavakkal üdvözölte az egybegyűlteket.
- Életünket - emelte ki - keresztül-kasul szövi a zene, a bölcsőtől a sírig.
A zene, ami az ember legősibb kifejezési formája, eszköze, amely ősibb,
mint a nyelv. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang és a szó
már hatalmába kerítette. Ahhoz azonban, hogy ezt a csodát mások örö-
mére, együtt adhassuk át, mindig kellett valaki, aki a közösség élére állt.
Tiszaújvárosban ilyen a Birtalan házaspár, akik nem mellesleg, az idén
ünneplik házasságuk 60. évfordulóját. Engedjék meg, hogy a Zene vi-
lágnapján ebből az alkalomból is köszöntsem a Magyar Arany Érdem-
kereszt méltó viselőjét, Birtalan Judit karnagyot, és párját, Birtalan
Józsefet, a népdal- és zsoltárfeldolgozásairól ismert zeneszerzőt.
A beszédek után a muzsika játszotta a főszerepet. A hangverseny három
jól elkülöníthető részre tagolódott. Az elsőben egyházi műveket, a má-
sodikban népdalokat, zsoltárokat, spirituálékat adott elő a Református
Énekkar és a Mezőkeresztesi Kamarakórus tagjaiból álló közös „da-
lárda”. A repertoár egy részét Birtalan József dolgozta fel, a karmesteri
pálcát Birtalan Judit fogta a kezébe.
A koncert harmadik részében a budapesti Solti György Kamarazenekar
lépett színpadra. A 16 tagú együttest 16 évvel ezelőtt Puskásné dr. Ispán
Franciska alapította, aki a világ számos pontján tanított, és élete nagy
részét főtitkárként, rektori tanácsosként vagy tanulmányi igazgatóként a
Liszt Ferenc Zeneakadémián töltötte. Nyugdíjas szakemberként jelenleg
minden energiáját a kamarazenekar menedzselésével tölti. Az együttes
szakmai vezetése Bangó Ferenc hegedűművészre hárul. A zenekar - a
meghívott vendégekkel, Brunyi Ilona zongoraművésszel, Anasztázia
Razvaljajeva hárfaművésszel - többek között Dohnányi Ernő, Beethoven,
Csajkovszkij, Brahms dallamokat szólaltatott meg.
Ez a nap a köszöntések napja is volt. Bangó Ferenc koncertmester az
együttes nevében a zenekar „Anyukájának”, Puskásné dr Ispán
Franciskának szerzett meglepetést. A szezon első hangversenyén gratu-
lált az ötven évvel ezelőtt végzett Franciska néni aranydiplomájához.
A fináléban - Gál Judit, szoprán énekművésszel kiegészülve – a kóru-
sok, a kamarazenekar és a meghívott vendégek együtt léptek fel - kö-
zösen ünnepelve a zene világnapját.
- A mai nap - zárta az estet dr. Dózsa György, Mezőkeresztes polgár-
mestere - különös hangulatú volt. Rohanó, zűrzavaros világunkban né-
hány órára történt velünk valami, ami igaz, ami maradandó élményt
nyúlt, örömöt, szeretetet, boldogságot ad. Ami egyszerűen szép és jó.
A zene világnapja második felvonásaként Orosz Zoltán harmonikás más
vizekre evező lemezbemutató koncertjét hallhatjuk ma 19 órától a
Derkovits Kulturális Központ színháztermében.

Tamás Mariann

A 60. házassági évfordulójukat ünneplő Birtalan házaspárt Bráz
György polgármester köszöntötte.

Mindenki a színpadon.

Ülésezett az önkormányzat

Költségvetés, támogatások
Munkaterv szerinti utolsó ülését
tartotta szeptember 25-én Tisza-
újváros képviselő-testülete. A
grémium mindössze néhány na-
pirendi pontot tárgyalt. Módo-
sult az önkormányzat 2014. évi
pénzügyi terve, ezzel összefüg-
gésben újabb támogatásokról
határozott a testület.

Zárt üléssel kezdte munkáját a testület.Az ezt kö-
vető polgármesteri tájékoztatóban Bráz György
elmondta, hogy a képviselők egyhangú szava-
zással fogadták el az állami kitüntetések adomá-
nyozásának kezdeményezéséről szóló javaslatot.

Pénzügyi támogatások

Vita, sőt hozzászólás nélkül fogadta el a testü-
let a pénzügyi terv módosításáról szóló javas-
latot. A költségvetés főösszege mintegy 402
millió forinttal növekedett, s immár megha-
ladja a 10,7 milliárd forintot. (Ebből azonban 3
milliárd forint az átmenetileg szabad pénzesz-
közök többszöri lekötésének halmozott ösz-
szege, így a költségvetés tényleges főösszege
mintegy 7,7 milliárd forint.)
A pénzügyi rendelet mellett egy több pontból
álló határozatot is elfogadott a testület, mely-
ben újabb pénzügyi támogatásokról döntött.
A legnagyobb összeget - 14,5 millió forintot -
a Városgazda Kft. Tisza úti épületének felújí-
tására költheti az önkormányzat. Ugyancsak je-
lentős támogatást kapott a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ (TIK). A váratlan
meghibásodások miatti karbantartások, felújí-
tások, eszközbeszerzések keretösszegét 10 mil-
lió forinttal egészítette ki a testület, mintegy
2,2 millió forintot pedig két előtető kialakítá-
sára költhet a TIK a Kazinczy Közösségi Ház-
nál.

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány ré-
szére 4.375 ezer forintot ítélt meg a testület, az
alap- és középfokú oktatásban kiemelkedően
teljesítő tanulók ösztöndíjának fedezetére.
Támogatást kapott a TSC női kézilabda szak-
osztálya is. Az újonnan alakult szakosztály be-
indítását és a működtetést 1,5 millió forinttal
támogatja az önkormányzat, míg 2.032 ezer fo-
rint létesítményhasználatra költhető. Kisebb,
de a lakosság számára fontos tétel a kerékpár-
jelölő program folytatásához szükséges 1,5
millió forint megítélése is.

Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat

A képviselő-testület egyhangú határozatot ho-
zott arról, hogy Tiszaújváros önkormányzata

csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához.
A csatlakozás várható költségigénye az „A” tí-
pusú pályázat esetében 4,2 millió forint, a „B”
típusú pályázatnál 350 ezer forint lesz. (A pá-
lyázati kiírások lapunk 4. oldalán olvashatók.)
Az ösztöndíjra csak az jogosult, akinek a ház-
tartásában az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 230%-át (jelenleg 65.550
Ft-ot), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 250%-át (71.250 Ft-ot) és a háztartás
tagjainak nincs vagyona.

A támogatás összege havonta 2.500 forinttól
5.000 forintig terjedhet az elért pontszámtól
függően. A pontrendszerben az egy főre jutó
havi jövedelem a legmeghatározóbb tényező.

F.L.

Utolsó munkaterv szerinti ülését tartotta a testület.
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

VENDLERNÉ POLYÁK ILONA
az 5. sz. választókerület képviselője

2014. október 8-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.

Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a

06-80/ 200-839-es
telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A

hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A
rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi

a szükséges intézkedéseket.

Közterületi
SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események

bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet.
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve 2015.
évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2014/2015. tanév második
és a 2015/2016. tanév első félévére vonatko-
zóan.
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hall-
gatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), a-
lapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felső-
oktatási szakképzésben folytatják tanulmánya-
ikat.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű fel-
sőfokú szakképzésben vesz részt

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két
egymást követő tanulmányi félév.
Apályázat benyújtásánakmódja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttmű-ködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.
aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már nem re-
gisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználó-
név és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrá-
ciót vagy a belépést követően le-hetséges a pá-
lyázati adatok feltöltése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A pályázati űrla-
pot minden évben újra fel kell tölteni! A sze-
mélyes és pályázati adatok ellenőrzését és

feltöltését követően a pályázati űrlapot ki-
nyomtatva és aláírva a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel együtt érvé-
nyes. A pályázati kiírásban meghatározott va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok be-
fogadását az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányza-
tokhoz történő benyújtásának határideje: 2014.
november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-

ban), a lakóhely szerint illetékes települési ön-
kormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további
információ, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok megtalálhatók a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

Bráz György
polgármester

Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázat

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve 2015.
évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok szá-
mára.
Pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiata-
lok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, fel-
sőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert
érettségizettek;
és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőokta-
tási intézményben teljes idejű (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű fel-

sőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2015-ben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanul-
mányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév.
A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.
aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrál-
hatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jel-
szó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a be-

lépést követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályá-
zói részére. A személyes és pályázati adatok el-
lenőrzését és feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési ön-
kormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meg-
határozott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban meghatározott va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok be-
fogadását az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányza-
tokhoz történő benyújtásának
határideje: 2014. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-
ban), a lakóhely szerint illetékes települési ön-
kormányzat polgármesteri hivatalánál kell be-
nyújtani.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további
információ, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok megtalálhatóak a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

Bráz György
polgármester

Felhívás

Gyermekes családok év végi támogatása
APolgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének a szociális rászo-
rultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
36/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 23. §-a
alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket
megelőzően egyszeri támogatásban részesíthetők
azok a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a 200%-át (57.000 Ft-ot), és a kérelem benyújtá-
sát megelőzően legalább egy év folyamatos tisza-
újvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-
rűen lakóhelyükön élnek.

A támogatás megállapításához csatolni szük-
séges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 2014.
október 1. - 2014. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő
pontos betartására!
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató he-
lyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. föld-
szint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Csa-
ládsegítő Szolgálata (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros,
Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9,00-13,00
óráig)

- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros hon-
lapjáról is: www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. október 31.
után beadott kérelmek elbírálására nincs lehe-
tőség. Aki a határidőt önhibáján kívül mulasz-
totta el, az elmulasztott határidő utolsó napjától
számított 8 napon belül igazolási kérelmet ter-
jeszthet elő a Polgármesteri Hivatalban.
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támogatás
csak egy jogcímen állapítható meg.
A kérelmek benyújtása személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében
munkanapokon, valamint postai úton (3580
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György polgármester

Felhívás

Egyszeri év végi támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, va-
lamint a természetben nyújtott szociális ellátá-
sokról szóló 36/2013. (XII.21.) önkormányzati
rendelet 22. §-a alapján eseti jelleggel a kará-
csonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi
támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan
rászorult személyek, akik a kérelem benyújtását
megelőzően legalább egy év folyamatos tisza-
újvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitel-
szerűen lakóhelyükön élnek, valamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. napjáig be-
töltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.

Nem jogosultak a támogatásra azok a szemé-
lyek, akik munkaviszonyból származó jövede-
lemmel rendelkeznek.
A támogatás akkor állapítható meg, ha
- családosok esetén az egy főre jutó havi jöve-
delem az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének a 400 %-át (114.000 Ft) nem
haladja meg,
- egyedül élők esetén a havi jövedelem az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
az 500 %-át (142.500 Ft) nem haladja meg.
Házastársak és élettársak esetén az ellátás csak
egy formanyomtatványon kérelmezhető!
A támogatás megállapításához csatolni szük-
séges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 2014.
október 1. - 2014. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyi-
sége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Csa-
ládsegítő Szolgálata (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)

- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros,
Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9,00-13,00
óráig)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros hon-
lapjáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő
pontos betartására!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. október
31. után beadott kérelmek elbírálására nincs le-
hetőség. Aki a határidőt önhibáján kívül mu-
lasztotta el, az elmulasztott határidő utolsó
napjától számított 8 napon belül igazolási ké-
relmet terjeszthet elő a Polgármesteri Hivatal-
ban.
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támogatás
csak egy jogcímen állapítható meg.
A kérelmek benyújtása személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében
munkanapokon, valamint postai úton (3580
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György polgármester

Kisgyermeknevelői
állás

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő kisgyer-
meknevelő munkakör betöltésére. Feladatai: három éven aluli gyerme-
kek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének se-
gítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A jogvi-
szony időtartama: határozott idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel.
Jelentkezési feltételek:
- önéletrajz,
- bölcsődei szakgondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó
(OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy cse-
csemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy kisgyermekgondozó,
-nevelő (OKJ) végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4)
és (5) bekezdésének megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes ada-
tok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez.
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésé-
ben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
A jelentkezési feltételekben megadott valamennyi dokumentumot a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézmény-
vezetőhöz kell eljuttatni a 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre.
Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt valamennyi do-
kumentum együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentke-
zés érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát:
2270/2014., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot, hogy az ál-
láspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezés határideje: 2014. október 17. A jelentkezések elbírálásá-
nak határideje: 2014. október 22. Az állás a jelentkezések elbírálását kö-
vetően azonnal betölthető. Az állással kapcsolatban érdeklődni
Völgyesiné Czinege Margit szakmai vezetőnél a 49/548-379-es tele-
fonszámon lehet.

Élelmiszert osztottak
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a Magyar Élelmiszerbank
Egyesülettől soron kívül közeli lejáratú élelmiszer kiosztására kapott le-
hetőséget. Az értesítést szeptember 26-án kapta az intézmény, a fel-
ajánlott adomány kiosztása október 1-jén történt.
Az élelmiszeradomány tartalma:
Az élelmiszer összsúlya 150 kg, amely 600 doboz 250 g-os vajas ízű, kö-
zeli lejáratú Rama margarint tartalmazott. Összértéke 191.400 Ft. A tá-
mogatott személyek száma mintegy 600 fő. A személyenként kiosztható
élelmiszeradomány mennyiségét a Magyar Élelmiszerbank a minimá-
lisra csökkentette, ennek alapján személyenként 1 db 250 g-os Rama
margarint osztottak, 319 forint értékben.
Az élelmiszeradományban részesülők a Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ szolgáltatásait igénybe vevők köréből kerültek ki:
- Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat ellátását igénybe vevő rá-
szoruló családok,
- hajléktalan személyek,
- jelenleg adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevő rászoruló csalá-
dok,
- egyedülálló, alacsony nyugdíjjal rendelkező személyek,
- aktív korú hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek, akik foglal-
koztatást helyettesítő támogatásban és rendszeres szociális segélyben
részesülnek.
Az idő rövidségére való tekintettel a támogatott személyek értesítése te-
lefonon és személyes kapcsolatfelvétellel történt.

Poropatich Péter
intézményvezető
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Negyvenöt évvel ezelőtt szinte csak fiatalokat lehetett Tisza-
szederkény utcáin látni. Az ország különböző pontjáról ér-
keztek, és egy közös volt bennük, a munka, a TVK vonzotta
őket a fiatal városba.
A Borsodi Vegyész 1969 októberében négy diplomás fiatalt
kérdezett meg, miként élnek a városban, megtalálták-e szá-
mításukat a munkahelyen?
„Ötéves társadalmi ösztöndíjam van a TVK-val. Jövőre lejár
és remélem, tovább emelkedik a fizetésem, mert egy kicsit
visszaélnek azzal, hogy valaki a vállalat ösztöndíjasa volt.”
Így nyilatkozott a lapnak Németh Miklós, aki a technológiai
főosztályon dolgozott havi 2550 forintos fizetésért. Ő még
nőtlen volt, szemben Varga Józseffel, aki kétgyermekes apa-
ként ugyancsak mérnökként dolgozott a gyárban. Bár 50 fo-
rinttal kevesebb volt a fizetése, mint társáé, mégis elége-
dettebb volt nála.
„Megtaláltam a számításom. A gyakornoki idő után négy
hónapig a Szovjetunióban voltam, hogy jelenlegi munkahe-
lyem, az etilén üzem technológiáját, műszaki problémáit
megismerjem. Szabadidőmben szívesen horgászom, ez a

legjobb időtöltés Tiszaszederkényben.”
Felesége is nyilatkozott, megemlítve, hogy az üzletek áru-
választéka lehetne jobb, mert „Polgáron például több zöld-
ség van, ráadásul az árak is alacsonyabbak.”
Szoboszlai László veszprémi egyetemi évei után, vörös dip-
lomásként - azaz színjelesként - kezdett a TVK-ban dol-
gozni.
„Nagyon rendes, megértő társaságba kerültem a PEGY po-
limer üzemében. Mindig segítenek a problémák megoldásá-
ban, szinte az első pillanattól kezdve úgy bántak velem, mint
a többi régi munkatársukkal.”
Ő munkásszálláson élt, de nyilatkozata szerint azt is meg le-
hetett szokni. Barna József szintén Veszprémben végzett fi-
atalként találta meg számítását a TVK-ban. Munkájával,
fizetésével egyaránt elégedett volt, az egyetemi évek gond-
talan légköre azonban hiányzott neki.
„Keveset szórakozom, ez részben a helyi viszonyokra ve-
zethető vissza. Hiányzik az egyetem, a baráti társaság.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Fiatalok városa
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Október 2., csütörtök
9:00 Héthatár – Testületi ülés után - Koncert a zene világnapján -
Szereplőválogatás - Kutatók éjszakája - Fürdőkarbantartás - Ősz a
szigeten - Sport
9.15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: - Őszi programok -
Idősek hete – Fűtési szezon előtt – sport

Október 6. hétfő
18:00 Sporthétfő: Termálfürdő FC Tiszaújváros – Cigánd SE bajnoki
labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Október 8. Szerda
18:00 Héthatár: - Választási tudnivalók - Vértanúk napja - Művészeti
toborzó - Orosz Zoltán koncert - El camino képekben - A népmese
napja
18:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: - Idősek hete - Szü-
reti mulatság - Mr. Klausz, a szmoki doki

Október 9., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
SZÍNHÁZ HATÁROK NÉLKÜL – 2014.
DERKOVITS KULTURÁLIS KÖZPONT
Október 18. (szombat) 19.00 óra
Ünnepélyes megnyitó
Divadlo Thália Színház Kassa
Horváth Péter - Léner András: Csaó Bambínó - zenés családi revü
November 7. (péntek) 10.00 óra
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat
Brighella Bábtagozat
Szabó Magda - Szász Ilona - Sramó Gábor: Bárány Boldizsár - gyer-
mekelőadás
November 8. (szombat) 19.00 óra
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat
Móricz Zsigmond ¬- Babarczy László: Rokonok
November 29. szombat 19.00 óra
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulat -Yorick
Stúdió
Székely Csaba - Sebestyén Aba: Bányavakság - dráma
Jegyek kaphatóak a kulturális központ jegypénztárában.
Telefon: 49/542-009.
Belépődíjak:
Felnőtt: 2.000 Ft, Nyugdíjas/diák: 1.800 Ft,
Bérlet: 5.000 Ft, Gyermekelőadás: 500 Ft
A Tiszaújváros kártya 10% kedvezményre jogosít
(kivéve bérlet és a gyermekelőadás vásárlása esetén).
Bérlet vásárlására október 14-ig van lehetőség.
Sodexo kultúra utalványt és Chéque Déjeuner művelődési csekket
elfogadunk!

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szeptember 30 – október 3.
Minden napra egy mese
A Népmese Napját 2005 óta Benedek Elek születésnapján, szeptem-
ber 30-án ünnepeljük. Ebből az alkalomból honlapunkon (www.dkk.
tiszaujvaros.hu) és hirdetőtáblánkon minden nap egy-egy népmesé-
vel kedveskedünk a meseszeretők táborának.
Október 2. (csütörtök) 14.00 óra: Úton a tudatosságban – a Pozi-
tív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyvtár
előadóterme.
Október 3. (péntek) 14.00 óra: „Túl az Óperencián…”Mesékből
szőtt délután gyermekeknek. Kovács Marianna mesemondó műsora.
Helyszín: a könyvtár előadóterme. A belépés díjtalan.
Október 7. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszoba” -
Családi mesedélután.
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack - Ősz a természetben és
a mesékben.
Interaktív mesefoglalkozás gyermekeknek. Helyszín: a Gyermek-
könyvtár. A belépés díjtalan.
„Az építészet megfagyott zene” című kamarakiállítás a könyvtár
földszintjén október 31-ig tekinthető meg.

FELHÍVÁS!
Várjuk 3-4 fős csapatok, családok, baráti körök jelentkezését, akik
szívesen részt vennének élő vetélkedőnkön az Országos Könyvtári
Napok keretében megrendezendő Könyves Vasárnapon, október 19-
én 15.00 órától. A kérdések, feladványok jó szórakozást ígérnek a
résztvevőknek és a nézőknek egyaránt.
Jelentkezni lehet személyesen a könyvtárban, illetve a konyv-
tar@tujvaros.hu
e-mail címen 2014. október 15-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Október 6. (hétfő) 17.00 óra: Bottyán Attiláné amatőr festő kiállí-
tása a Tiszaszederkényi Művelődési Ház folyosóján. Látogatható:
október 31-ig.

Rajzok, makettek a múltból és a jövőből

Kiállítás Széchenyiről és koráról
A Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Széchenyi István Iskolája fennál-
lásának 35. évfordulója alkalmá-
ból az egész tanéven átívelő
programsorozatot tervezett, mely-
nek rendezvényeivel folyamato-
san találkozhatnak diákjaink és
a városlakók is. Az államin kívül
az egyházi iskolák számára is kí-
nálunk lehetőséget az együttün-
neplésre, közös programokra.

Az első rendezvény egy rajz- és makett pályá-
zat volt. A felsősök a Széchenyi és kora témá-
ról, míg az alsósok arról gondolkodhattak,
hogy Milyen világban szeretnék élni? Az al-
kotások technikája szabadon választott volt.
175 rajzpályázat érkezett, makett készítésére
13 diák vállalkozott. A győztes alkotások mel-
lett 41 munkát állítottak ki a Derkovits Kultu-
rális Központban. Ezek többsége a Széchenyi
és a Hunyadi iskolából érkezett, de szép szám-
ban szorgoskodtak a Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola alsósai és a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola diákjai is.
A földszinten - a paravánra felhelyezett mun-
kák előtt - megtekinthetjük a makett pályázat
győztesének munkáját, Huszák Emőke (Hu-
nyadi Mátyás Iskola) a Lánchíd építésének pil-
lanatképét ábrázolja. A Hídember című film
adhatott ihletet ahhoz, hogy a csónakból az
építkezést figyelő Széchenyi is a kompozíció
része. Mellette a különdíjas alkotás, melynek
készítői – Kovács-Hagyó Dorina és Tar Dóra
Emma (Széchenyi István Iskola) – só-liszt
gyurmából formázták meg Széchenyi színes
arcképét.
A paravánokon elhelyezett alkotások között a
díjazott művek kaptak kiemelt helyet. A szín-
vonalas alkotásokról nehéz volt eldönteni, me-
lyik miért jobb a másiknál, ezért több meg-
osztott helyezés született. Kedvelt téma volt a
felsősöknél Széchenyi István portréja külön-
böző technikákkal, a Lánchíd, és a lóverseny-
zés. Az egyik különdíjas, Pozsa Panna (Ka-
zinczy Ferenc Református Általános Iskola)
színes rajza, mely Széchenyit és a háttérben a
Lánchidat ábrázolja, rendkívül kellemes lát-
vány. A másik különdíjas Fekete Zsanett tanu-
lónk mintegy oklevélre kézzel írta,
lepecsételte, tollal látta el Széchenyi egyik -
ma is aktuális - gondolatát: „Egyesült erővel
iparkodjunk azon, hogy Magyarországon egy

em-ber se legyen kenyér és ruházat nélkül,
födél és szakismeret nélkül és az erkölcsi mű-
veltséget senki se nélkülözze.”
Szotyori Vanda 8. osztályos széchenyis tanuló
rajza egyike a legérdekesebb Széchenyi port-
réknak. A színes rajzon felfedezhetjük Széche-
nyi kitüntetéseit, utalva egykori katonásko-
dására. Az arc különleges megjelenítése alap-
ján szemé gőzhajóként, szemöldökét Lánchíd-
ként, bajuszát vágtató lóként ábrázolta. Nya-
kában nemzeti színű szalagon medalionként a
Magyar Tudományos Akadémia miniatűr képét
viseli.
Az alsósoknál is megosztott díjakat adott a
zsűri. Összességében mindegyik munkát a gaz-
dag grafikai felületképzés, a csodálatos színvi-
lág és páratlan fantáziavilág jellemzi.
A félemeleten kaptak helyet a makettek. A Kis-
faludy gőzhajót készítette el aprólékosan a szé-
chenyis Bujdosó Áron, aki a hajó történetét is
mellékelte. A Lánchíd ihlette a többséget, a fel-
használt anyagok között találunk nem minden-
napi „építőköveket”. Kébel Zsolt (Széchenyi
István Iskola) például gyurmából formázta
meg a pillértartókat, de készült alkotás kocka-
cukorból, gumicukorból és hungarocellből is.
A felsős tanulók munkáit leginkább Széchenyi
portréja és a Lánchíd ihlette. A Széchenyi fejé-
ből „kipattanó gondolatok” több pályázónál is
megjelentek, de láthatunk reformkori női vise-
letet, báli pillanatképet is.
Az alsósok számára a fantázia, a különböző
„világok” kategóriáján belül például csodaor-

szágban, tündérországban, a boldogság világá-
ban, hercegnők, ősállatok, füstmentes és mély-
tengeri világában fejeződik ki. Nem hagyták ki
a technikai fejlődést sem, kódokkal nyitható
házakat terveztek. A házak a zokni formától
kezdve a gomba- és mézeskalács házikóig ter-
jednek, de vannak gömb alakú házak is. A
sportot sem hagyták ki a gyerekek rajzos mon-
danivalójuk közül, főként a foci és a kosár-
labda jelent meg rajzaikon a játszóterek soka-
sága mellett. Érdekes színfolt Győrfi Enikő
(Szent István Katolikus Általános Iskola) mun-
kája, aki a mesebeli világban a nyuszit répaau-
tón közlekedteti és a szivárvány útról táblát
láthatunk: „Út az Édes élet felé!”

A félemeleti kiállítást fogalmazások is szí-
nesítik, melyek címe: Ha nekem hatalmam
volna… Ezeket is érdemes elolvasni, hiszen ér-
dekes témákat írtak a 4. osztályosok. Például:
segíteném az öregeket, mert gyengék, magá-
nyosak, bánatosak, háborúk megakadályozása,
állatmenhelyek építése, súlyos büntetést kap-
nának a falfirkálók, mindenki okos és egészsé-
ges legyen.

Érdekes és színes világot képzelnek el a gye-
rekek, melyet szívesen ajánlok mindenki fi-
gyelmébe. Az, hogy ki milyen világban sze-
retne élni, jó ötletekkel és elgondolkodtató vé-
leményekkel szolgálhatnak a felnőttek szá-
mára.
A kiállítás október 6-ig tekinthető meg.

Hok Csabáné
Széchenyi István Iskola

A Lánchíd sokakat megihletett.

Szent Gellért
püspök ünnepe

Szeptember 24-én a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola tanulói Szt. Gellért püspöknek, a katolikus is-
kolák védőszentjének ünnepe alkalmából szentmisén vettek
részt a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Temp-
lomban.
A misét követően ünnepélyes eskütétellel és az iskola nyak-
kendőjének átadásával megtörtént az első osztályosok és az
iskolába újonnan érkezett tanulók avatása.

Gál Benjáminné
igazgató
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A Sportcentrum eseményei
Október 2. csütörtök

Kézilabda
16.45 TSC – Tiszalök női edzőmérkőzés Edzőterem

Október 4. szombat
Súlyemelés
11.00 Serdülő országos bajnokság Súlyemelő versenyterem
Asztalitenisz
15.30 TSC I. – Pataki Asztalitenisz SC NB III-as bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz csarnok
Labdarúgás
09.00 U6/7, U8/9 Bozsik Torna Műfüves edzőpálya
15.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Cigánd SE NB III-as bajnoki
mérkőzés Labdarúgó stadion

Labdarúgás

Nem született meglepetés
A bajnokság élcsoportjában ta-
nyázó, az őszi szezonban eddig
mindössze egy vereséget szenvedő
Putnok otthonába látogatott az
NB III Keleti csoportjának 7.for-
dulójában a Termálfürdő FC Ti-
szaújváros csapata. A találkozón
nem sikerült meglepetést szerezni
a vendégeknek, a hazai gárda
hozta a papírformát.

Putnok FC – Termálfürdő FC Tiszaújváros
2-0 (2-0)

Putnok: 400 néző, V.: Bogár (Csáky, Takács).
Putnok FC: Botló-Szemere, Zimányi, Nyisalovits,
Horváth, Fehér, Galambosi (Kádas), Tóth, Mada-
rász, Monyók (Sápi), Marcinaskó (Máthé).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Ga-
lambos, Fodor, Czégel, Molnár F., Bussy (Tóth
T.), Lippai, Kerekes, Molnár L., Kovács Sz.
(Patalenszki), Kovács P.
16. perc: Monyók a bal oldalon, a tizenhatos
vonalának magasságából hirtelen lövésre szán-
ta el magát, a bal felső sarokba tartó labdát
Tóth csak kiütni tudta. Madarász eszmélt a
leghamarabb és a védőket megelőzve közvet-
len közelről a hálóba lőtt. 1-0
25. perc: Ezúttal is egy távoli lövés előzte meg
a putnokiak gólját. A mintegy húsz méterről le-
adott bombát Tóth Galambosi elé ütötte, aki
nem hibázott. 2-0
75. perc: Sápi szerzett labdát a tiszaújvárosi ti-
zenhatos előtt, kapura fordult vele, ám az ér-
kező Fodor buktatta. A játékvezető azonnal
kiállította a tiszaújvárosiak csapatkapitányát.
Kis szerencsével az első percben vezetést sze-
rezhetett volna a Tiszaújváros, ám Lippai feje-
sét a gólvonalról vágták ki a hazaiak. Kie-
gyenlített játék folyt a mezőnyben, de a kapu
előtt szemfülesebb és határozottabb putnokiak
a félidő végén már kétgólos előnnyel térhettek
pihenőre. A második játékrészben hiába volt
egyenrangú partner a Tiszaújváros, helyzeteket
nem sikerült kialakítania, így végül megmaradt
a putnoki előny.
Koszta Péter, vezetőedző: Sok helyzetet kidol-
goztunk a mezőnyben jól futballozó Tiszaúj-
város ellen, győzelmünk nagyobb arányú is
lehetett volna.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Két védelmi megin-
gásunkat kihasználták a hazaiak és eldöntötték
a mérkőzést. A mezőnyben egyenrangú ellen-
felek voltunk.
További eredmények:
Fortress Felsőtárkány SC – Budapest Honvéd–
MFA 0-4
Cigánd SE – Kisvárda Master Good 0-0
FC Hatvan – Hajdúböszörményi TE 2-0
Létavértes SC ’97 – Nyírbátor FC (törölve)
Jászberényi FC – Kazincbarcikai SC 2-1
Veresegyház VSK – DVSC–DEAC 2-5
Gyöngyösi AK–YTONG – Salgótarjáni BTC–
Puebla 2-2
Következik a 8. forduló:
2014. október 4., Szombat 15:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Cigánd SE

Putnok FC – Jászberényi FC
Kisvárda Master Good – Gyöngyösi AK–
YTONG
Salgótarjáni BTC–Puebla – Fortress
Felsőtárkány SC
Nyírbátor FC – FC Hatvan
Hajdúböszörményi TE – Kazincbarcikai SC
2014. október 5., Vasárnap 15:00
Budapest Honvéd–MFA – Veresegyház VSK
DVSC–DEAC – Létavértes SC ’97

Egy Kováccsal kevesebb
Kovács Bencével szeptember 26-án közös
megegyezéssel szerződést bontottak, így a fia-
talember szabadon távozhat. Konkrétumokat a
klub nem kíván nyilvánosságra hozni és az ese-
tet lezártnak tekinti. Az egyesület további si-
kereket kíván Bence pályafutásához.

Pályán az utánpótlás
U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Cigánd

SE 3-1
Rémiás Róbert, edző: Magabiztos győzelem
egy jó csapat ellen. Csak így tovább!
U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Cigánd

SE 2-3
Kurucz Gábor, edző: Jó iramú, fordulatos mér-
kőzésen a döntetlent megérdemelte volna a
csapat, de a helyzeteit jobban kihasználó ven-
dégek elvitték a 3 pontot.

U15 Termálfürdő FC Tiszaújváros -
Mezőkövesd 4-5

Barabás Zoltán, edző: Fordulatos és izgalmas
mérkőzésen vagyunk túl. Az első félidőben ve-
zetett a Kövesd két góllal. A második félidő-
ben nagyszerű játékkal rúgtunk négy gólt (4-2)
és már azt hittem megnyerjük a meccset, de jött
az utolsó tíz perc, egy rövidzárlat a csapatnál,
és a végén egygólos vereséget szenvedtünk.

U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros -
Mezőkövesd 1-8

Alaitner emléktorna
ötödször

Szeptember 18-án immár ötödik alkalommal
rendezték meg a Dr. Alaitner István emlékére
kiírt kispályás labdarúgó tornát. Ezúttal a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ Tiszaúj-
városi Tankerületének általános iskolásai,
illetve a tiszaújvárosi katolikus iskola diákjai
vehették birtokba a Sportcentrum műfüves lab-
darúgó pályáját. A felső tagozatból kilenc, az
alsó tagozatos korosztályból négy csapat fo-
gadta el a meghívást.
Alsó tagozat végeredmény:
1. Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészet Iskola
2. Dőry Ferenc Általános Iskola, Girincs
3. Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
4. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola
Felső tagozat:
1. Kesznyéteni Móra Ferenc Általános Iskola
2. Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészet Iskola
3. B-A-Z Megyei Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Tornanádaskai Tagintézmény
4. Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola
5. Dőry Ferenc Általános Iskola Girincs
6. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola
7. Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Óvoda, Ál-
talános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium
és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény Ózdi Tagintézmény
9. Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A megnyitó előtt felsorakoztak a csapatok.

Kosárlabda

Rajtol a bajnoki
pontvadászat

A hétvégén rajtol az NB I/B-s kosárlabda bajnokság. A Tiszaújvárosi
Termálfürdő-Phoenix KK csapata ezúttal is a Keleti csoportba kapott
besorolást.
Az első fordulóban idegenben, az Óbudai Kaszások vendégeként lép

pályára. A gárda vezetőedzője, Brunyánszy István elmondta, az elmúlt
évekhez hasonlóan a 2014/2015-ös évadban is szeretné, ha a kék-sárga
legénység meghatározó csapata lenne csoportjának. A főpróba sikeres
volt, a Sportcentrumban lejátszott utolsó felkészülési mérkőzésen 7 pon-
tos győzelmet szerzett a Phoenix.

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - MKB-Euroleasing Vasas
80-73 (25-11,22-23,13-21,20-18)

A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK csapatának menetrendje.
NB I/B Keleti csoport (2014/2015) alapszakasz:

Időpont Kezdés Mérkőző csapatok U21

2014. október 4.
szombat 18.00 Óbudai Kaszások—Tiszaújvárosi

Phoenix KK 20.00

2014. október 17.
péntek 18.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK—Szolnoki

Olaj KK U23 —

2014. október 25.
szombat 18.00 Békési SzSK—Tiszaújvárosi Phoenix KK 20.00

2014. november 7.
péntek 18.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK—Konecranes-

Salgótarjáni KSE 15.30

2014. november 16.
vasárnap 18.00 Mercedes-Benz Gyár KA—Tiszaújvárosi

Phoenix KK —

2014. november 28.
péntek 18.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK—EKF-Eger-

KOK SE 15.30

2014. december 6.
szombat 17.00 DEAC—Tiszaújvárosi Phoenix KK 19.00

2014. december 12.
péntek 18.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK—Vásárhelyi

Kosársuli 15.30

2014. december 20.
szombat 16.00 Budapesti Honvéd SE—Tiszaújvárosi

Phoenix KK 18.00

2015. január 9.
péntek 18.00 Tiszaújvárosi Phoenix—Tehetséges Fia-

talok-Budapest 15.30

2015. január 16.
péntek 18.00 Budafok—Tiszaújvárosi Phoenix KK 19.45

2015. január 23.
péntek 18.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK—Óbudai Ka-

szások 15.30

2015. február 1.
vasárnap 17.00 Szolnoki Olaj KK U23—Tiszaújvárosi

Phoenix KK —

2015. február 6.
péntek 18.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK—Békési SzSK 15.30

2015. február 15.
vasárnap 18.00 Konecranes-Salgótarjáni KSE—Tiszaúj-

városi Phoenix KK 15.30

2015. február 20.
péntek 18.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK—Mercedes-

Benz Gyár KA —

2015. február 28.
szombat 16.00 EKF-Eger-KOK SE—Tiszaújvárosi

Phoenix KK 18.00

2015. március 6.
péntek 18.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK—DEAC 15.30

2015. március 14.
szombat 18.00 Vásárhelyi Kosársuli—Tiszaújvárosi

Phoenix KK 15.30

2015. március 20.
péntek 19.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK—Budapesti

Honvéd SE 16.30

2015. március 28.
szombat 18.30 Tehetséges Fiatalok-Budapest—

Tiszaújvárosi Phoenix 16.00

2015. április 5.
vasárnap 18.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK—Budafok 15.30

Kézilabda
Rajtra kész a csapat

Lejátszotta első hazai felkészülési mérkőzését a Tiszaújvá-
rosi Sport Club újonnan alakult női kézilabda csapata. A be-
mutatkozás jónak mondható, hiszen a rutinos, leendő „osz-
tálytárs” szerencsiek ellen 23-23-as döntetlent értek el. Első
bajnoki mérkőzését a megyei I. osztályban a Sportcent-
rumban vívja majd a gárda október 11-én, szombaton.

Asztalitenisz

Budapesten vitézkedtek

Budapesten, az Asztalitenisz Egyetem SE által rendezett versenyen vettek részt
a Tiszaújvárosi SC utánpótlás korú asztaliteniszezői. A fiatalok kiválóan sze-
repeltek. Az U9-es és az U11-es korosztályban kibérelték a dobogó valamennyi
fokát (U9: 1. Fónagy-Árva Péter, 2. Nagy Balázs, 3. Köllő Ábel; U11: 1.
Fónagy-Árva Péter, 2. Köllő Ábel, 3. Nagy Balázs). Az U13-asok mezőnyében
Gyuricskó Adrián újoncként az erős mezőnyben a vigaszágat nyerte meg.

*
Nem kísérte szerencse az NB III harmadik fordulójában, idegenben pályára
lépő tiszaújvárosi csapat szereplését. A vendéglátók nagyarányú győzelme ellen
nem volt orvosság.
Szerencs Városi SE – TSC I. 15-3
A győzelmeket szerezték: Temesvári 2 és a Temesvári-Virág páros.

A sikercsapat tagjai egy képen (balról jobbra): Fónagy-Árva Péter,
Gyuricskó Adrián, Nagy Balázs, Köllő Ábel.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. által szervezett Nyi-
tott kapuk szabadidősport rendezvénysorozat 3. fordulójában
a tollaslabda rajongóinak nyílt lehetőségük a mozgásra, spor-
tolásra. A létesítmény edzőtermében három pályán reggel 9
órától non-stop zajlottak a mérkőzések.
A Pontvadászatba beszámító csapatversenyben első helyen
végzett a Köszönjük Apuka! elnevezésű csapat (Béres Jázmin,
Új Zsuzsanna, Béres Zoltán, Kántor Lászlóné).
A rendezők továbbra is várják a Nyitott kapuk következő ren-
dezvényeire a jelentkezőket. A fordulókat ugyanis külön-külön
is értékelik. Minden alkalommal valamennyi résztvevő nyere-
ményszelvényt kap, a sorsolást a decemberi Sportgálán tart-
ják. Legközelebb október 25-én, szombaton tárja ismét ki
kapuit a Sportcentrum, ezen a napon a teremlabdarúgásnak.

Nyitott kapuk

Tollas volt a labda

Mindenki a vezetőedző utasításait lesi a Vasas elleni felkészülési
mérkőzésen.
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Séta
az egészségért

A Magyar Vöröskereszt
Tiszaújvárosi Területi

Szervezete és a Remény
Klub közös szervezésében
szeretettel meghív minden
érdeklődőt az „Egészség
hídja” sétánkra és az azt

megelőző egészségügyi szű-
résre és tanácsadásra.
Gyülekezés időpontja:

2014. október 9. 14.00 óra.
Gyülekezés helye:

Kazinczy Közösségi Ház
földszinti előadó.

A szervezők

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél

Tisztelt Fogyasztóink!
A TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatja fogyasztóit, hogy 2014. szeptember 1-től lehetőség nyílik Társaságunk online ügyfélszol-
gálatának, a WEB APOLLÓ internet felületének az igénybevételére.
Ügyintéző felületünk elérhetősége: http://ugyintezes.tszolg.hu
Online ügyfélszolgálatunkat előzetes regisztráció után tudják Tisztelt Fogyasztóink használni. A regisztrációhoz működő (érvé-
nyes) e-mail hozzáférésre, valamint egy fél évnél nem régebbi számlára van szükség.
A regisztrációs fülön található *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
A WEB APOLLÓ felületen keresztül az alábbi ügyeket intézheti:
- Melegvíz fogyasztás átalány mennyiségének módosítása
- Melegvíz mérőóra állás diktálása
- Fizetési mód változtatása (csekkes, csoportos beszedés)
- Folyószámla egyenleg lekérdezése
- 0-ás igazolás kérése
- Postázási cím változása
- Időpontfoglalás személyes ügyintézéshez
- Számlakiegyenlítés bankkártyás fizetéssel (Biztonságos az OTP és Kereskedelmi Bank internetfelületen keresztül. A szolgál-
tatást nem csak az OTP és Kereskedelmi Bank ügyfelei vehetik igénybe. Minden típusú kártya elfogadott, ami rendelkezik 3 jegyű
CVV kóddal, ami az aláírás mező után található 7 jegyű kód utolsó 3 karaktere).
Amennyiben a regisztrációval, vagy a felület kezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, forduljon bizalommal ügyfél-
szolgálatunkhoz! Tel: 49-544-323. E-mail: ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Az online ügyfélszolgálat bevezetésének célja, hogy fogyasztóink kényelmesebben intézhessék a távhő- és melegvíz szolgálta-
tással kapcsolatos ügyeiket.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Sajószögeden 900 m2-es zártkert ela-
dó. Elhelyezkedés: Sajószöged, Lucer-
nás dűlő (Siljan tüzép mellett). A
kerthez egy 16 m2-es téliesített ház,
valamint teljes körű kertészeti felsze-
relés tartozik. Irányár: 2.000.000 Ft.
Érdeklődni lehet a hét minden napján
8-18 óra között a 0670/321-1073-as te-
lefonszámon.



ATiszaújvárosi Krónika
önkormányzati melléklete
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Pap Zsolt (MSZP)
egyéni képviselő

Vendlerné Polyák Ilona
(MSZP) egyéni képviselő

Török Dezső (Fidesz-
KDNP) listás képviselő

2012-

Kanyó Viktor (Jobbik)
listás képviselő

Dr. Fülöp György (MSZP)
egyéni képviselő
alpolgármester

Bráz György (MSZP)
egyéni képviselő

polgármester

Árvai Julianna (MSZP)
egyéni képviselő

Farkas Zoltánné (Fidesz-
KDNP) egyéni képviselő

Hok Csaba (MSZP)
egyéni képviselő

Kiss László (VE)
listás képviselő

Kovács Tibor (MSZP)
egyéni képviselő

Az önkormányzat
gazdálkodása

2.oldal
5.oldal

Egészségügyi
ellátás

Közoktatás,
köznevelés

4.oldal

Kulturális
és

sportélet
6.oldal

7.oldal

Szociális támogatások Társadalmi
párbeszéd

5.oldal

Számvetés
és köszönet

Tisztelt Olvasók!
Kedves Tiszaújvárosiak!
Szeptember 25-én tartotta munkaterv szerinti utolsó ülését Tisza-
újváros 2010-ben megválasztott képviselő-testülete. A ciklus vé-
géhez értünk, amikor nem csak célszerű, hanem egyenesen
kötelességünk számot adnunk az elmúlt négy év munkájáról,
eredményeinkről. Erre vállalkozunk most az Önkormányzati Kró-
nikában, górcső alá véve gazdálkodásunkat, gazdasági társasá-
gainkat, intézményeinket, a szociális és egészségügyi ellátást,
városunk kulturális- és sportéletét.
Ez az időpont azonban nem csak a számvetésé. A köszöneté is.
Köszönöm a testület valamennyi tagjának, hogy normálisak tud-
tunk maradni. Normálisak és tisztességesek, becsületesek. Ma na-
gyon keveset beszélnek erről, ez a szóhasználat a nagypolitikában
szinte nem is hallatszik.
Annak is örülök, hogy olyan alkotó légkört tudtunk kialakítani a
városban, hogy mindenki tette a dolgát, ahol volt. Az emberek
között jártunk, meghallgattuk őket, próbáltuk folyamatosan be-
építeni igényeiket a döntéseinkbe. Azok pedig, akik előkészítet-
ték vagy végrehajtották a feladatokat: intézményeink, gazdasági
társaságaink, a hivatal dolgozói nagyon jó munkát végeztek. Na-
gyon sokat dolgoztak mindannyiunkért, Tiszaújvárosért.
Feltétlenül meg kell köszönni az itt élő emberek aktivitását. Azt,
amit tettek Tiszaújvárosért. Nagy sikernek tartom, hogy a város
iparának, gazdaságának működtetésében folytatni tudtuk az elő-
deink által végzett munkát, hiszen ebből van a pénz, ebből van a
családoknak megélhetése, ebből működik, fejlődik a város. Na-
gyon nagy dolog, amit a MOL-lal és a TVK-val végrehajtottunk,
s aminek a hatása már érződik. Adóstratégiánk, a megkötött meg-
állapodások révén januártól Tiszaújvárosban csökkeni fognak a
vállalkozások adói, mégsem lesz kevesebb pénzünk.
Nagy dolognak tartom azt is, hogy élő közösségeket tudtunk lét-
rehozni, segédkezni abban, hogy ezek létrejöjjenek és működje-
nek. Nagyra értékelem az egyházakkal, egyházi közösségekkel
közösen kialakított jó kapcsolatot, együttműködést is. Mert nem
csak a fizikai környezet fontos. Fontos a lelki, szellemi, közösségi
lét is egy városban.
A szobámban látható egy Kazinczy idézet. Ez nagyon jól fém-
jelzi azt, ahogy mi élünk és gondolkodunk a városunkról. A tes-
tület, az itt élő emberek nagy többsége. Így szól: ,,Jót, s jól.” Erre
kell törekedni. És még egyre, hogy emberek maradjunk.

Bráz György
polgármester
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Tiszaújváros önkormányzatának 2011-2014 kö-
zötti gazdálkodását a fenntarthatóság, az ésszerű
városfejlesztés, a működőképesség fenntartása jel-
lemezte.

Gazdasági programunk kiemelt feladatként fogalmazta
meg, hogy a ciklus első felében meg kell teremteni a
stabil önkormányzati gazdálkodás feltételeit és haté-
kony gazdaságfejlesztés segítségével megfelelő alapot
kell biztosítani a ciklus második felének kiegyensúlyo-
zott, nagyobb fejlesztéseket lehetővé tévő gazdálkodá-
sához. Az önkormányzat pénzügypolitikai elveinek
gyakorlati alkalmazása is elősegítette e célkitűzések
megvalósítását, melynek eredményeként 2013-ban
közel 1 milliárd Ft volt, 2014-ben 2.034 millió Ft a ren-
delkezésre álló fejlesztési célú forrás.
A ciklus második felében az önkormányzati feladat-
ellátás alapjaiban megváltozott. A helyi feladatszer-
vezési intézkedést igénylő közszolgáltatások ellátása
megmaradt, a feladatok jelentős része azonban az ál-
lamhoz került. A finanszírozási rendszer is változott,
az állami források mérséklődtek. Az állam más mó-
don is megnyirbálta az önkormányzat bevételeit: az
utóbbi két évben a gépjárműadónak csak a 40 %-a
költhető el helyben. Fennmaradt a saját bevételek be-
számításának rendszere, mely a településigazgatás-
hoz, településüzemeltetéshez biztosított állami
támogatást csökkentette minimálisra a befolyt saját
bevételek alapján.
Mind abszolút összegüket, mind részarányukat tekintve
a helyi adóbevételek voltak a legfontosabb forrásaink.
Az önkormányzat iparűzési adót, építményadót, ide-
genforgalmi adót szed be, összegük 3.802 millió Ft és
4.159 millió Ft között alakult. Ez tette lehetővé, hogy az
önkormányzat az átlagot meghaladva, magasabb szín-
vonalon nyújtsa a közszolgáltatásokat.
Az állami hozzájárulás mértéke drasztikusan csök-

kent: 1.734 millió Ft-ról 786 millió Ft-ra. A folyósí-
tott támogatás csak részben biztosította a költségek
fedezetét.
Tőkejellegű bevételek vállalkozói telek, lakás, és ga-
rázs értékesítéséből származtak. Tiszaújvárosban is
érzékelhetővé vált, hogy az ingatlanbefektetések el-
maradnak, a lakáspiacon a fizetőképes kereslet mini-
málisra csökkent. Ennek következtében a tőkejellegű
bevételek nagyságrendekkel alacsonyabbak az előző
évekhez viszonyítva. A gazdasági válság okozta in-
gatlanpiaci pangás, a befektetési kedv lanyhulása
miatt nem volt építési telekalakítás.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 409 mil-
lió Ft-tól 538 millió Ft-ig terjedő nagyságrendben át-
vett pénzeszközök finanszírozták az egészségügy
kiadásainak nagyobb részét. Az államháztartás más
szerveitől, és egyéb pályázati forrásokat kezelőktől
átvett pénzeszközök az oktatás, közművelődés tárgyi
eszközeinek fejlesztését segítették elő.
A takarékos, megfontolt gazdálkodás eredményeként
minden évben jelentős pénzmaradvánnyal számolha-

tott a költségvetés, amely a ciklus végére megduplá-
zódott: 2011-ben 801 millió Ft volt, 2014-ben már
1.661 millió Ft-ra növekedett.
Aciklus első évében nem változtak sem a kötelező, sem
az önként vállalt feladatai az önkormányzatnak. Az el-
látások jelentős részét - oktatás, szociális, egészségügyi
ellátás, közművelődés - intézményi keretek között biz-
tosította az igénybevevők számára az önkormányzat.
Az első változás 2012. január 1-jétől következett be, az
Önkormányzati Tűzoltóság állami szervvé alakulásá-
val. 2012-ben és 2013-ban a köznevelési intézmények
fenntartói joga az államhoz, valamint a református és
katolikus egyházhoz került.Az önkormányzat az állami
intézmények esetében vállalta a működtetői feladatkört,
az egyházi fenntartású intézmények esetében támoga-
tás nyújtásával tett eleget a működtetői elvárásnak, saját
bevételeiből finanszírozva azt. Kimondhatjuk, hogy va-
lamennyi területen jó színvonalú ellátást nyújtott az ön-
kormányzat, a szükséges források minden esetben ren-
delkezésre álltak. A beruházások, beszerzések üteme-
zését a bevételek beérkezéséhez igazítottuk, így mind-
végig megőriztük fizetőképességünket a szállítók, az
állam, és az önkormányzat dolgozói felé egyaránt.
Jelentős változások következtek be a közszolgáltatások
területén is. A szolgáltatókkal szemben olyan követel-
ményeket támasztottak a jogszabályok, melyeknek
azok ( így a TiszaSzolg 2004 Kft, az AVE Miskolc
Kft.) nem tudtak megfelelni. 2013. január 1-jétől az
önkormányzat kötelező feladata lett a víziközmű-szol-
gáltatás, melyet az Észak-magyarországi Regionális
Vízművek Zrt. bevonásával lát el. A szemétszállítási
közszolgáltatást a Tiszabábolna Regionális Hulladék
Közszolgáltató Kft. végzi kijelölés alapján.
Megszűnt a közszolgáltatások díjmegállapításának
önkormányzati hatásköre is. A szemétszállítás, a táv-
hőszolgáltatás, az ivóvíz- szennyvízszolgáltatás dí-
jait állami szervek határozzák meg.

A jogszabályok által kikényszerített változtatások
mellett folyamatos volt az önkormányzati gazdasági
társaságok tevékenységének racionalizálása, meg-
szűnt a párhuzamos feladatellátás. A munkavégzést
az önkormányzat eszközbeszerzésekkel támogatta. A
víz- és szennyvízközművek fejlesztését, felújítását, a
fűtésrendszer korszerűsítését egyaránt az önkor-
mányzat finanszírozza.
Egyik fontos programunk a „Látható Tisza-
újváros”, melyet önkormányzati forrásból
valósítottunk meg, az alábbiak szerint:
- a közterületek ütemezett rendbetétele, a közterület
rehabilitációs program folytatása,
- a rendelőintézet rekonstrukciójának folytatása, par-
kolóbővítés, intézményi épületek felújítása,
- a Tiszaújváros - Tiszaszederkény közötti kerékpárút
építése, Lévay úti kerékpárút meghosszabbítása,
- az Örösi és a Szederkényi úton kiemelt gyalogátke-
lőhelyek létrehozása, számos csomópont akadály-
mentesítése,
- „Bababarát” játszótér építése a legfiatalabb korosz-
tály számára, játszóterek folyamatos karbantartása,
játszótéri elemek cseréje,
- Tisza-part városrész turisztikai, idegenforgalmi je-
lentőségének növelése.
A Gazdasági Programmal összhangban az
önkormányzat számos intézkedést hajtott
végre, melyek közvetlenül hatnak a helyi gaz-
daság jövedelemtermelő képességére.
1. A gazdaság versenyképességének javítása, befek-
tetésösztönzés
• helyi építési szabályzat megalkotása,
• középtávú helyi adóstratégia elfogadása, adómér-
ték csökkentése,
• helyi vállalkozások bevonása az önkormányzat szál-
lítói körébe,

• az ipari parkban a vállalkozói telkek árának csök-
kentése.
2. Foglalkoztatás- és humánerőforrás-fejlesztés
• az önkormányzat tulajdonában álló intézmények
épületeinek karbantartása, energiatakarékosságot cél-
zó felújítása, rekonstrukciója - Kazinczy Közösségi
Ház, Polgármesteri Hivatal,
• folyamatos karbantartás, meszelés,
• közfoglalkoztatás szervezése önkormányzati intéz-
ményekben és gazdasági társaságnál.
3. Környezeti és jóléti feltételek javítás
• lakásprogram megvalósítása magántulajdonban
lévő földterületek belterületbe vonása révén,
• a bezárt hulladéklerakó rekultiválása
• városrehabilitációt szolgáló fejlesztések: városköz-
ponti híd lábazat- felújítás, Barcsay tér bástyabontás,
a régi „TIGÁZ épület” bontása,
• közlekedési infrastruktúra fejlesztése: Árpád úti
járda, Szent István út 1-11. sz. épület mögötti járda,
Tisza-part városrész járdáinak felújítása, Munkácsy
úti kerékpárút- és járdafelújítás, Tompa Mihály út-
felújítás, Hajdú téri út- és parkolóépítés, rendelőinté-
zet mellett parkoló bővítése, Árpád út 1-7. szám előtt
út szélesítése, parkolókialakítás, Liszt F. út aszfalto-
zása, Mátyás király úti garázstömb bejárati út javí-
tása, fekvőrendőrök telepítése, Verebély László út
járdafelújítás, Liszt F. út kétoldali járdafelújítás, Sze-
mere út útburkolat felújítás, Örösi úton járda- és
parkolófelújítás, Barcsay téri rekonstrukció és
Bajcsy-Zsilinszky út felújítás és járdaépítés előké-
szítése,
• közműfejlesztési program: szennyvíztelep-rekonst-
rukció, ivóvíz- és szennyvíz közművek felújítása,
Bocskai utcában csapadékvíz elvezetés,
• panelprogram, energiaracionalizálási program foly-
tatása,
• helyi tömegközlekedés, szerződéses járatok fenn-
tartása,
• játszóterek szabványosítása, KRESZ Park, Ifjúsági
Park helyreállítása, játszótéri elemek cseréje,
• fogyatékosok nappali ellátásához szükséges infra-
struktúra kialakítása,
• diagnosztikai eszközök, felszerelések beszerzése,
• a kulturális intézményrendszer fejlesztése: tájház te-
tőfelújítás, csűr-, kemenceépítés.
4. Adópolitikai törekvések, vagyoni helyzet
• takarékos, hatékony forrásfelhasználás,
• az adópolitika középtávú stratégiájának megalko-
tása,
• víziközmű vagyon önkormányzati tulajdonba vé-
tele,
• feladatellátáshoz nem szükséges ingatlanok értéke-
sítése,
• önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ré-
szére telephelyvásárlás,
• fizetőképesség megőrzése.
5. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységének
erősítése
• a gazdasági társaságok tevékenységének folyamatos
korszerűsítése,
• eszközpark korszerűsítése,
• távhő vezetékrendszer rekonstrukciója.

Sorszám Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi teljesítés 2013. évi teljesítés 2014. évi módosított előirányzat a 15/2014.
(VI.27.) önkormányzati rendelet szerint

1. Önkormányzat működési támogatásai 1 734 028 1 445 012 938 587 786 401
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 739 863 751 368 805 018 537 906
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 416 823 8 259 59 544 15 903
4. Közhatalmi bevételek 3 673 216 3 617 779 4 128 484 4 215 460
5. Működési bevételek 489 446 443 118 473 028 427 985
6. Felhalmozási bevételek 54 316 171 415 140 593 54 320
7. Működési célú átvett pénzeszközök 20 296 84 745 4 980 50
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65 771 57 064 35 670 35 713
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 193 759 6 578 760 6 585 904 6 073 738
10. Finanszírozás bevételek 1 349 482 860 991 1 224 661 4 230 850
11. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 543 241 7 439 751 7 810 565 10 304 588

Az önkormányzat gazdasági helyzete, gazdálkodása

Tiszaújváros önkormányzatának bevételei (ezer Ft-ban)

Tiszaújváros önkormányzatának kiadásai (ezer Ft-ban)

Sorszám Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi teljesítés 2013. évi teljesítés 2014. évi módosított előirányzat a 15/2014.
(VI.27.) önkormányzati rendelet szerint

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 6 327 100 6 033 697 4 943 849 5 053 711
1.1. Személyi juttatások 2 617 736 2 318 063 1 370 006 1 526 667
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 676 835 609 449 366 631 443 898
1.3. Dologi kiadások 1 913 449 1 756 110 1 682 700 1 701 910
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 448 965 421 391 302 831 352 300
1.5. Egyéb működési célú kiadások 670 115 928 684 1 221 681 1 028 936
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 1 036 709 373 549 633 127 2 034 466
2.1. Beruházások 716 616 138 991 254 184 949 014
2.2. Felújítások 142 022 67 386 257 955 683 530
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 178 071 167 172 120 988 401 922
3. Tartalékok 556 016
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 7 363 809 6 407 246 5 576 976 7 644 193
5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK -5 393 265 353 2 660 395
6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.) 7 358 416 6 407 246 5 842 329 10 304 588

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1 027 899 544 571

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 25 32 17 23

Tiszaújváros gazdálkodását a fenntarthatóság, az ésszerű városfejlesztés, a működőképesség fenn-
tartása jellemezte.



A tankönyvtámogatás összege 6, illetve 10 ezer forintra emelkedett.

3. oldal2014. október 2. Szociális szféra

Tiszaújváros önkormányzata a 2011-2014.
közötti időszakban a kötelező feladatokon
túl több önként vállalt támogatási formá-
val, valamint intézményhálózatán keresz-
tül biztosította a szociálisan rászorulók
pénzbeli és természetbeni ellátását.

A 2010. és 2011. év gazdasági és társadalmi
hatásai jelentősen befolyásolták a lakosság
egyes rétegeinek anyagi és szociális körülmé-
nyeit. Ezekben az években a gazdasági válság
hatásaként jelentkező lakossági eladóso-
dás, valamint a munkanélküliek számának
emelkedése jelentősen megnövelte a tartósan,
vagy ideiglenesen rászoruló személyek szoci-
ális ellátások iránti igényét. Egyre több család
és háztartás került krízishelyzetbe és küzdött
napi megélhetési problémákkal, eladósodás-
sal.
Szociálpolitikai előirányzatként 2010-ben
444.338 E Ft, míg 201-ben 435.599 E Ft sze-
repelt a költségvetésben. A támogatások közül
az egyik legjelentősebb kiadást az aktív ko-
rúak ellátása jelentette melyre, 2010-ben
96.513 E Ft, 2011-ben pedig 102.034 E Ft volt
a felhasználás. Ezzel arányosan 2011-ben 366
főre emelkedett az ellátottak száma.
A 2011-es évet a növekvő munkanélküliség és
a jövedelmek csökkenése miatt a lakhatással
összefüggő támogatások iránti igények növe-
kedése jellemezte.
Jelentősen, 100 fővel emelkedett a lakásfenn-
tartási támogatást igénylők száma, az erre a
célra fordított támogatás összege 54.292 E Ft
volt. Ugyancsak jelentős volt az adósság-
csökkentési támogatást igénylők száma, 2010-
ben 16l fő, 2011-ben 201 fő kapott segítséget
közüzemi hátralékainak rendezéséhez.
Az átmeneti segélyek iránt is folyamatosan
nőtt az igény. Míg 2010-ben 999 fő ré-szesült
támogatásban, 2011-ben 1262 fő fordult kére-
lemmel az önkormányzathoz.
Az önkormányzat minden évben pályázott a
Bursa Hungarica felsőoktatási rendszer által
nyújtott támogatásra.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
vonatkozásában pályázatok ritkán jelennek
meg. Az osztály 2010-ben, illetve 2011-ben si-
kerrel pályázott a nyári gyermekétkeztetésre,
melyen összesen 4 millió Ft támogatást nyert.
Ezt követően - a támogatás igénylési feltétel-
rendszerének változása miatt – a képviselő-tes-
tület saját forrásból biztosította a szociálisan
rászoruló hátrányos helyzetű gyermekek ré-
szére a nyári szünidő időtartamára a gyermek-
étkeztetést.
2011-2014. között a szociális és gyámhivatali
feladatok tekintetében az alábbi változások
történtek.
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalához kerültek a mozgáskorláto-
zottak gépkocsi vásárlási támogatásával kap-
csolatos ügyek, valamint átkerült a szociális
alapellátás működési engedélyezésével kap-
csolatos hatáskör.
2011. március 1-jétől változott az első lakás-
hoz jutók támogatási rendszere. A módosítás
alapján a fiatalok már csak visszatérítendő tá-
mogatásban részesülhettek. A gazdasági és
pénzügyi válság miatt lényegesen kevesebben
igényelték ezt a támogatási formát. A kedve-
zőtlen hitelkamatok, a munkaerőpiaci bizony-
talanságok miatt egyre kevesebb fiatal gondol
az önálló otthonteremtésre, mely meglátszik a
kérelmezők számán.
Közlekedési támogatás igénylésére már csak
2012-ben volt lehetőség, tekintettel arra, hogy
2012. december 31. napjával hatályon kívül
helyezték a súlyos mozgáskorlátozott szemé-
lyek közlekedési kedvezményeiről szóló kor-
mányrendeletet.
2012-ben átalakult a lakásfenntartási támoga-
tás rendszere is. Csak normatív lakásfenntar-
tási támogatás megállapítására nyílt lehetőség.

Az adósságkezelési támogatás feltételrendsze-
rében változás következett be, a 2012. január
1-jét követően lezárt adósságkezelési szol-
gáltatásban részesülő személyek már csak két-
évente jogosultak a támogatás igénybevéte-
lére.
A temetési segély összege 2012. március 15.
napjától 22.800 Ft helyett 28.500 Ft, illetve
34.200 Ft helyett 39.900 Ft összegű temetési
segély állapítható meg a kérelmező családjá-
nak jövedelmi viszonyai alapján.
2013. január 1-jétől létrejöttek a járási hivata-
lok és az alábbi ügyek a járási hivatal hatás-
körébe tartoznak: alanyi ápolási díj, alanyi és
normatív közgyógyellátás, időskorúak jára-
déka, egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultság, iskoláztatási támogatás folyósításának
felfüggesztése, szüneteltetése; védelembe vé-
tel.
2013. január 1-től a gyámhivatal által ellátott
feladatkörök is átkerültek a járási kormány-
hivatalhoz.
2011-ben emelkedett a tankönyvtámogatás
összege, családosok esetén 6.000 Ft, gyerme-
két egyedül nevelő szülő esetén 10.000 Ft ösz-
szegű kedvezmény illeti meg a tiszaújvárosi
gyermekeket.
Az Országgyűlés 2013. május 27-én elfogadta
az önkormányzati segély kialakításával ösz-
szefüggő törvényt. Megszűnt az átmeneti se-
gély, a temetési segély és a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatás, helyettük egységes
segélyformaként az önkormányzati segélyt
vezették be.
2014. január 1-jétől a gyermekes családok év
végi támogatása esetében a képviselő-testület
döntése értelmében a 42.750 Ft egy főre eső
jövedelemhatár 57.000 Ft-ra, emelkedett an-
nak érdekében, hogy a kiskorú gyermeket ne-
velő családok minél szélesebb körben
részesülhessenek ebben a támogatásban.
A szemétszállítási díjmentesség 2014. április
1-jétől hulladékszállítási díjtámogatásra mó-
dosult. A jogosultsági feltételek nem változ-
tak, de módosult a támogatás szabályozása,
ennek értelmében a társasházban élő szemé-
lyek részére megállapított hulladékszállítási
díjtámogatás összegének kiutalása utólag,
minden hónap 5. napjáig a társasház részére, a
családi házban élő személyek részére megál-
lapított hulladékszállítási díjtámogatás össze-
gének kifizetése negyedévente, utólag a
jogosult részére történik. A támogatás mértéke
a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által
megállapított mindenkori hulladékszállítási
díj 100%-a.
Tiszaújváros önkormányzata a pénzbeli és ter-
mészetbeni szociális ellátások közül az alábbi
kötelező ellátási formákat nyújtja: rendszeres
szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, önkormányzati segély (eseti jel-
leggel megállapított; meghatározott időszakra,
havi rendszerességgel megállapított; rendkí-
vüli gyógyszerköltség, valamint gyógyászati
segédeszköz beszerzése miatt eseti jelleggel
megállapított; elhunyt személy eltemettetésé-
nek költségeihez való hozzájárulás céljából
eseti jelleggel megállapított; gyermekvédelmi
támogatásként megállapított), normatív lakás-
fenntartási támogatás, köztemetés, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási
támogatás.
Az önkormányzat önként vállalt szociális
támogatásokkal is segíti a nehéz helyzetben
lévő családokat: méltányossági ápolási díj,
méltányossági közgyógyellátás, egyszeri év
végi támogatás, gyermekes családok év végi
támogatása, kábel TV előfizetési díjtámo-
gatás, hulladékszállítási díjtámogatás, tá-
boroztatási támogatás, egyéni rászorultság
alapján nyújtott gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmény, tankönyvtámogatás, fiata-
lok életkezdési támogatása, első lakáshoz
jutók támogatása.

temetési segélyben részesülők száma (2013.
december 31-ig) fő 135 2 132 61 1 932 69 2 259 - -

önkormányzati segély(2014. január 1-jétől) fő - - - - - - 2 014 44 468

rendszeres szociális segélyezettek száma fő 65 16 821 42 13 285 50 12 079 49 5 761

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők száma fő 301 85 213 307 73 168 521 64 416 464 32 926

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülők száma fő 612 7 070 600 3 515 731 6 334 580 -

tankönyvtámogatásban részesülők száma* fő 2 430 18 472 2 371 20 334 516 3 795 - -

ebből nem tiszaújvárosi oktatási intéz-
ményben tanuló (2012. december 31-ig) fő 87 566 76 508 - - - -

táboroztatási támogatásban részesülők
száma fő 53 1 194 27 607 21 575 37 738

óvodáztatási támogatásban részesülők
száma fő 10 270 14 280 13 250 15 190

gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény-
ben részesülők száma fő 203 5 737 203 5 260 1232 5 109 1 360 3 295

életkezdési támogatásban részesülők száma fő 92 4 600 76 3 800 120 5 700 73 3 750

első lakáshoz jutók támogatásában részesü-
lők száma fő 24 22 800 14 9 400 19 12 400 12 8 100

ápolási díjban (alanyi) részesülők száma
(2012. december 31-ig) fő 68 22 673 71 25 315 - - - -

ápolási díjban (méltányosság) részesülők
száma fő 39 11 653 45 12 173 77 17 089 77 7 315

közgyógyellátásban részesülők száma fő 209 2 697 213 2 631 73 1 773 96 1 287

egyszeri év végi támogatásában részesülők
száma* fő 2 120 22 587 2 050 20 634 1451 18 471 - -

gyermekes családok év végi támogatásában
részesülők száma* fő 326 4 523 310 4 373 278 3 800 - -

kábel TV előfizetési díjtámogatásban része-
sülők száma fő 1 333 28 151 1 397 29 269 1511 22 269 1 499 15 451

szemétszállítási díjmentességben részesülők
száma (2014. március 31-ig) fő 1 399 34 848 1 525 33 074 1588 37 098 1 535 8 312

hulladékszállítási díjtámogatásban részesü-
lők száma (2014. április 1-jétől) fő - - - - - - 1 566 11 560

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjban részesülők száma fő 105 7 755 104 3 240 76 4 398 95 1 718

köztemetés fő - - - - 3 101 2 100

mozgáskorlátozottak támogatása (2012.
december 31-ig) fő 69 718 48 490 - - - -

időskorúak járadéka (2012. december 31-ig) fő 1 325 2 395 - - - -

nyári gyermekétkeztetés fő 140 2 590 157 1 997 163 2 002 167 2 389

Megnevezés Menny.
egység Adat

Fel-
hasz-
nálás(
E Ft)

Adat

Fel-
hasz-
nálás
(E Ft)

Adat

Fel-
hasz-
nálás(
E Ft)

Adat

Fel-
hasz-
nálás(
E Ft)

lakásfenntartási támogatásban részesülők
száma háztartás 884 54 292 770 37 081 756 26 119 578 11 610

adósságcsökkentési támogatásban részesü-
lők száma háztartás 201 28 123 214 30 498 117 18 775 48 7 597

adósságkezelési tanácsadásban részesülők
száma háztartás 201 - 237 - 128 - 81 -

átmeneti segélyben részesülők száma (2013.
december 31-ig) fő 1 262 27 904 1.404 34 597 1710 33 890 - -

rendszeres átmeneti segélyben részesülők
száma (2013. december 31-ig) fő 372 12 570 419 14 176 464 12 578 - -

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesülők száma (2013. december 31-ig) fő 732 10 477 755 11 821 667 10 841 - -

ebből iskolakezdési támogatásban részesü-
lők száma fő 323 1 950 303 1 818 236 1 416 - -

átmeneti gyógyszer és gyógyászati segéd-
eszköz támogatásban részesülők száma
(2013. december 31-ig)

fő 238 5 425 567 5 447 255 4 499 - -

Szociális támogatások
2011-2014.07.31.

* A támogatás iránti kérelmeket a statisztika elkészítése után nyújtották be.

2011 2012 2013 2014.07.31

Szociális támogatási
rendszer



Az egynapos sebészet 2011 novemberében kezdte meg működését.

A bölcsődei férőhelyek száma 108-ra emelkedett.
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A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet komplex ellátórendszert működtet, mely magában
foglalja az egészségmegőrző szolgáltatásokat, az egészségügyi alap- és szakellátásokat és
az utógondozást. Tevékenységi köre az évek során folyamatosan bővült. Az utóbbi évek je-
lentősebb fejlesztéseinek egyike a 2011-ben beindított kúraszerű nappali ellátás (infúziós
kezelések) mellett, az egynapos sebészeti részleg kialakítása, mely 2011 novemberében
kezdte meg működését a szemészeti műtétekkel. A szolgáltatások köre 2011 óta folyama-
tosan bővült, ma már sebészeti, nőgyógyászati, ortopédiai és urológia műtéteket is végez-
nek.

2011. április 6-án zárult a közel 1,4 milliárd forint összköltségű, 655 millió forint uniós támo-
gatásból megvalósult „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-
szakellátás korszerűsítése” című pályázati projekt. Ennek eredményeként megtörtént a
szakrendelői részleg teljes körű külső, belső felújítása, továbbá új orvostechnikai eszközöket sze-
reztek be. A rekonstrukciós munkálatok befejezésével 2011 májusában a szakrendelői részleg
visszaköltözött az „A” épületrészbe, ahol igényesen kialakított, betegcentrikus környezetben, na-
gyon jól felszerelt rendelőkben folyik a betegellátás. 2012-ben az alapellátásnak helyet adó
„B” és „C” épületrészek külső homlokzata is megújultt, valamint 2013-ban a rendelőintézet
melletti parkoló 23 parkolóhellyel bővült. 2014 októberében Tiszaszederkény városrész rende-
lőjének felújítása is befejeződik.
Az intézmény álláshelyeinek száma 2011-ben 130-ról 133-ra emelkedett. 2011-ben az intéz-
mény vezetésében is jelentős személyi változások történtek. 2011 áprilisában új gazdasági igaz-
gató kapott megbízást. Dr. Török Pál főigazgató főorvos nyugállományba vonulását követően
2011. október 1-től a főigazgató feladatait megbízott főigazgatóként Nagyné Kántor Judit látta
el, aki 2012 decemberében 5 évre kapott megbízást a rendelőintézet vezetésére.
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételek 2012-ben és 2013-ban is módosultak.
A „minimumrendeletben” rögzített elvárások teljesítése, a megfelelő színvonalú egészségügyi
ellátás biztosítása érdekében Tiszaújváros önkormányzata az alapellátás tekintetében 3.156.760
forinttal teremtette meg a feltételeket a jogszabály szerinti működéshez. A minimumkövetel-
mények további módosításainak figyelembevételével 2013-ban 12.233.820 forint összértékben
ultrahang készüléket, valamint az egynapos sebészeti ellátáshoz szemészeti készenléti tálcát vá-
sárolt az intézmény. A minimumrendeletben rögzített létszámelőírások teljesítése érdekében
több szakembert beiskoláztak, 2014-ben az intézmény üres álláshelyeinek terhére további szak-
embereket vettek fel.
Az alapellátásban jelentős minőségi változást jelentett az önkormányzat azon döntése, melynek
értelmében a központi orvosi ügyelet hívásfogadási és irányítási feladatait 2013. október 1-től
az Országos Mentőszolgálat látja el. Az új hívásfogadási és riasztási rendszer biztosítja, hogy a
beteget a legrövidebb idő alatt az egészségi állapota által indokolt szinten lássák el.
Tiszaújváros önkormányzata az egészségügyi alap- és szakellátás fejlesztése mellett nagy hang-
súlyt fektet az egészségmegőrző tevékenységekre, ezért a házi gyermekorvosokkal együttmű-
ködve a 2011 és 2014 közötti időszakban is folytatódott a HPV elleni védőoltásprogram,
melynek eredményeként éves szinten közel 90, 13. életévét betöltött tiszaújvárosi leánygyermek
részesülhetett ingyenes védőoltásban.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ személyes
gondoskodást nyújtó, integrált intézmény, mely szociális
alap- és szakellátásokat, valamint gyermekjóléti szolgál-
tatásokat nyújt Tiszaújváros lakói számára. Az intéz-
mény biztosítja a szociális, valamint gyermekjóléti alap-
ellátásokat: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nap-
pali ellátása, fogyatékossággal élők nappali ellátása csa-
ládsegítés, bölcsőde, gyermekjóléti szolgáltatás. Az
intézmény önként vállalt önkormányzati feladatként biz-
tosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, továbbá a
szakosított ellátások körében a hajléktalanok és az idő-
sek átmeneti elhelyezését szolgáló intézmény működteté-
sét.

A város lakosságát is jellemző öregedési folyamat szinte va-
lamennyi ellátásnál érezteti hatását. Az étkeztetést igénybe
vevők száma emelkedő tendenciát mutat, a házi segítség-
nyújtás iránti igény - ami a gondozási órák és látogatások
számában mutatkozik meg - egyre nagyobb. A jelzőrendsze-
res házi segítségnyújtás keretében az intézmény Tiszaújvá-
rosban és az egykori Tiszaújváros Kistérség Többcélú
Társulása 10 településének lakossága számára nyújt készen-
léti jellegű ellátást. 2012. december 31-ét követően több al-
kalommal is bizonytalan volt a továbbműködtetés felté-
telrendszere. Az önkormányzat és az intézmény azonban a
bizonytalan jogi környezetben is mindent megtett annak ér-
dekében, hogy a feladatellátás folyamatos és zavartalan le-
gyen. 2013. július 1-jétől a működtetést és a finanszírozást a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság végzi. A finan-
szírozás összegét és a rendelkezésre álló készülékek számát
tekintve azonban változás nem következett be.

Az idősek klubjaiban 2013 májusától megszűnt a térítési díj-
fizetési kötelezettség, melynek eredményeként az idősek
nappali ellátásában mind a feltöltöttség, mind a kihasználtság
az év folyamán jelentős mértékben emelkedett.
A Családsegítő Szolgálat nyilvántartott eseteinek száma
2013-ban csökkent az előző évekhez viszonyítva, azonban a
forgalom lényeges növekedést mutat a korábbi adatokhoz ké-
pest. A problémák, amelyekkel a kliensek a szolgálatot fel-
keresik összetettek, de továbbra is döntően anyagi jellegűek,
melyek mellett a lelki-mentális, családi-kapcsolati és az
egészségkárosodásból adódó gondok is egyre inkább előtérbe
kerülnek. Az Ezüsthíd Gondozóházban ellátottak száma éves
szinten emelkedést mutat. 2013-ban már várakozni is kellett
az intézménybe való felvételre. A kérelmezők állapota egyre
rosszabb, közülük többen szenvednek demenciában. Miköz-
ben az ellátást kérelmezők száma magas, a gondozóházi el-
látásban részesülők közül kevesen nyernek elhelyezést tartós
bentlakást nyújtó intézményben.
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának kihasználtsága évről
évre igen magas, 90% körüli, de a városi szinten jelentkező
igényeket még a téli krízis időszakban is képes kielégíteni.
Tiszaújváros képviselő-testülete 2010-ben döntött a Napsu-
gár Bölcsőde férőhelyének bővítéséről, melynek eredmé-
nyeként a bölcsődei férőhelyek száma 2010-ben 106-ra, majd
2011-ben 108-ra emelkedett.
2013 júniusában az intézmény központi irányítása, valamint

a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat a Kazinczy Kö-
zösségi Házba költözött, továbbá az intézmény tevékenységi
köre új szolgáltatással bővült. A Dózsa György utca 2. szám
alatti egykori iskolaépületben 2013. szeptember 1-jén 8 fé-
rőhellyel megkezdte működését a fogyatékossággal élők nap-
pali ellátása, az Esély Napközi Otthon. Az igénybevevők és
hozzátartozóik visszajelzései a szolgáltatással kapcsolatban
pozitívak. Mind a jogszabályi előírásoknak megfelelően ki-
alakított épületrész, mind a szakmai háttér az ellátottak igé-
nyeihez, szükségleteihez igazodik, méltó feltételrendszert
biztosít a döntően középsúlyos értelmi fogyatékkal élők napi
szintű ellátásához.
Az önkormányzat 2012-ben a humánszolgáltató központ ál-
láshelyeinek számát két álláshellyel emelte, annak érdeké-
ben, hogy a Családsegítő Szolgálat személyi feltételei meg-
feleljenek a jogszabályi előírásoknak. 2013-ban részben a
szolgáltatási kör bővítéséből adódóan, részben az ágazati jog-
szabályban előírt létszámelőírások teljesítése és a színvona-
las feladatellátás érdekében az intézmény álláshelyeinek
száma három álláshellyel (1 fő terápiás munkatárs, 1 fő szo-
ciális gondozó, 1 fő szociális segítő) növekedett, így a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ jóváhagyott álláshe-
lyeinek száma 66.
Az intézmény igyekszik a szolgáltatások körét és szakmai
színvonalát a pályázatok nyújtotta lehetőségek által bővíteni.
2011-ben sikeres pályázatot nyújtottak be a United Way
Magyarországhoz, a Családi Kasszasikerek Pénzügyi Ön-
gondoskodás Program megvalósítására. A pályázati projekt
keretében 198.300 Ft értékben oktató anyaggal, és audiovi-
zuális eszközökkel (laptop, projektor) gazdagodott az intéz-
mény és szakemberei, amit felhasználtak a 2011 júniusától
novemberig havi két alkalommal szervezett csoporttréningek
szervezése során. Az intézmény a Magyar Élelmiszerbank-
hoz benyújtott sikeres pályázata útján évek óta több ezer rá-
szoruló részére több tonna élelmiszeradományt juttat el. A
gondozóháznak 2012-ben pályázat keretében 3 ággyal és 2
matraccal sikerült javítania az ellátás színvonalát. 2013-ban
- önkormányzati támogatással kiegészítve - a Környezetvédő
Kölykök Szabadidő Egyesület által kiírt pályázat, majd 2014-
ben az Erzsébet program keretében sikerült megvalósítania
az intézménynek a Tiszaújvárosban élő hátrányos helyzetű
iskolás gyermekek nyári táborozását. A Gyermekjóléti Szol-
gálat sikeres, 294 E Ft összegű sikeres pályázatának köszön-
hetően 2014-ben is folytatódott az intézmény drogprevenciós
csoportprogramja. Tiszaújváros önkormányzata a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központtal együttműködve részben
saját forrásból, részben pályázati forrás igénybevételével
2010 óta minden évben megrendezi a Veszélyeztetettséget és
Krízishelyzetet Észlelő és Jelzőrendszer szakmai munkájá-
nak évértékelő értekezletéhez kapcsolódóan gyermek és if-
júságvédelmi konferenciáját, segítve ezzel is a gyermek és
ifjúságvédelem területén dolgozók munkáját.
Az önkormányzat törekszik a tudatos szolgáltatásszervezés
megvalósítására, ezért intézményi szinten folyamatosan fi-
gyelemmel kísérik, és mérik az ellátotti igényeket. Az ön-
kormányzat kétévente felülvizsgálja Szolgáltatástervezési
Koncepcióját is, valamint minden évben összehívta a szoci-
álpolitikai kerekasztalt is, ahol az aktuális szociálpolitikai fo-
lyamatokról konzultáltak az önkormányzat, a szociális szol-
gáltató és a társadalmi szervezetek képviselői.
Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a helyi
drogpolitikára. A pályázatokhoz szükségek önerő biztosítá-
sán túl az önkormányzat 2011-ben 300 E Ft-tal támogatta a
kortárssegítő csoport működését, 2012-ben szóróanyagok el-
készítésére szintén 300 E Ft-ot biztosított. 2013-ban a helyi
fiatalok számára a Zsákutca 2012. című drogprevenciós szín-
házi előadást 420 E Ft-tal támogatta, 2014-ben pedig a KEF
honlapjának modernizálására, aktualizálására, valamint fo-
lyamatos karbantartására szintén 420 E Ft-ot különített el.
A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalaku-
lása óta minden évben sikeresen pályázik a koordinációs tevé-
kenység megvalósítására irányuló programokra, így 2011-ben
az önkormányzat a Nemzeti Erőforrások Minisztériumától 400
E Ft, 2012-ben 495 E Ft, 2013-ban 500 E Ft, 2014-ben pedig
495 E Ft támogatásban részesült a fórum működéséhez, vala-
mint a drogprevenciós programok megvalósításához.

Megnevezés 2011. 2012. 2013. 2014. I. félév
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Álláshelyek száma 130 133 133 133

Szakalkalmazottak létszáma 80 81 80 83
Közalkalmazotti orvosok száma 3 1 0 0
Nem szakalkalmazott közalkalmazott 41 39 39 40

Vállalkozó orvosok száma
Alapellátás (felnőtt és gyermek háziorvosi, fog-
orvosi ellátás) 19 19 19 19

Szakellátás (szakorvosi óraszám alapján) 18 22 25 25
Betegforgalom alakulása 234 900 216 371 218 196 118 029

járóbeteg ellátás, gondozók 182 254 170 932 173 828 97 178
gyógyfürdő kezelések 52 646 45 439 44 368 20 851

Járóbeteg szakrendelések száma 36 37 37 37
Járóbeteg ellátás gondozók száma 6 6 6 6
Egyéb, működési engedély alapján biztosított el-
látás (pl. egynapos sebészet, hospice, fogászati
ügyelet, fogászati röntgen …)

11 11 11 11

egynapos sebészet 1 1 1 1
hospice ellátás 1 1 1 1
otthoni szakápolás 1 1 1 1
fogászati röntgen 1 1 1 1
fogászati ügyelet 1 1 1 1
központi ügyelet 1 1 1 1
mozgószakorvosi szolgálat ( nőgyőgyászat,
gyermekgyógyászat) 1 1 1 1

iskola-egészségügy 1 1 1 1
védőnői szolgálat 1 1 1 1
foglalkozás egészségügyi feladatok 1 1 1 1
sportorvosi feladatok 1 1 1 1
Telephelyek (épületek) száma 4 4 4 4

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Egészségügyi ellátás
2011-2014

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ

Az Ezüsthíd Gondozóház kihasználtsága egyre nő.
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A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
(TIK) szakmai alaptevékenységként ellátja az ön-
kormányzati fenntartású költségvetési szervek te-
kintetében a gazdálkodással, a könyvvezetéssel, az
adatszolgáltatással, valamint a működtetéssel, az
üzemeltetéssel, az ingó és ingatlan vagyon hasz-
nálatával, hasznosításával, védelmével kapcsola-
tos feladatokat.

Biztosítja Tiszaújvárosban a gyermek-, és a szociális
étkeztetést. 2013. január 1-jétől szakmai alaptevé-

kenységként végzi a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ által fenntartott köznevelési intézmények
működtetésével kapcsolatos feladatokat is.
A TIK 2011-ben és 2012-ben 29 telephelyen látott el
üzemeltetési feladatokat, 13 főzőkonyhát és 4 tálaló-
konyhát működtetett. 2012. szeptember 1-jétől a Ti-
szaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Kazinczy épülete a református egyházközség
fenntartásába került, létrejött a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola, illetve bezárt a Vásárhelyi
Pál Iskola Dózsa úti telephelye. 2013-ban kezdte meg
működését a fogyatékkal élők nappali ellátása, az

Esély Napközi Otthon, valamint a Tiszaújvárosi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Arany
épülete az Egri Főegyházmegye fenntartásába került,
és megalakult a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola. 2014-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tag-
intézményének új telephelyre költözése miatt a TIK
telephelyeinek száma csökkent a szakszolgálatnak
helyet adó ingatlannal.
A fenti változások következtében a 2011-től 2014 jú-
liusági terjedő időszakban a főzőkonyhák száma 11-
re, a működtetett telephelyek száma 27-re csökkent.
Az intézmény által ellátott takarítandó felület is mó-
dosult az elmúlt négy évben. 2012. január 1-jétől a
Kazinczy Közösségi Ház üzemeltetésével nőtt, majd
az egyházi iskolák létrejöttével, illetve a Vásárhelyi
iskola bezárásával, a Vásárhelyi iskola tornatermé-
nek a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. általi
üzemeltetésével csökkent a takarítandó felület, ennek
megfelelően változott a takarítói létszám is.
2012-ben átszervezés volt az intézménynél, decem-
ber 1-jétől az épületkarbantartási tevékenység kike-
rült a feladatok közül. Az intézmény ettől kezdve
épület-gondnoksági tevékenysége során koordinációs
feladatokat lát el a karbantartás terén.
A köznevelési intézmények fenntartóváltásából, va-
lamint a karbantartási tevékenység kiszervezéséből
adódóan az engedélyezett álláshelyek száma a 2011.
január 1-jei 205 álláshelyről 2014-re 161 álláshelyre
csökkent. A betöltött álláshelyek száma 2011-ben
198 fő volt, mely 159 főre csökkent. Az intézmény a
munkavállalók 85%-át a takarítási és az élelmezési
területen foglalkoztatja.
2013. január 1-jétől a köznevelési feladatok ellátásá-

ról az óvodai nevelés kivételével az állam gondosko-
dik, az önkormányzat csak működtetőként van jelen.
A működtetői feladatokat a Tiszaújvárosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Ti-
szaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Is-
kola és Kollégium tekintetében az önkormányzat a
TIK-en keresztül látja el.
2013. október 15-től a sikeres pályázati eljárás ered-
ményeként az intézmény élére új igazgató került, mó-
dosult a vezetői összetétel az üzemeltetési igazgató-
helyettesi munkakör létrehozásával.
2013-ban a TIK központi irányítása és a pénzügyi-
számviteli csoport a Polgármesteri Hivatal épületébe,
a közétkeztetési csoport, a gondnoksági csoport ve-
zetője, az adminisztrátorok, valamint az irattár a
Kazinczy Közösségi Házba költözött.

A települési önkormányzatok szerepvállalása a
köznevelés területén az iskolák állami fenntar-
tásba vételével 2013. január 1-jétől markánsan
megváltozott. 2012. december 31-ig Tiszaújváros
önkormányzatának kötelező közoktatási feladata
volt a helyi közszolgáltatások körében az óvodáz-
tatásról, az alapfokú nevelésről, oktatásról való
gondoskodás, vállalt feladata az alapfokú művé-
szetoktatás, a középfokú nevelés-oktatás, kollégi-
umi ellátás, pedagógiai szakszolgáltatás, peda-
gógiai-szakmai szolgáltatás, a szegregáltan nevelt
sajátos nevelési igényű tanulók ellátása és a kö-
zépiskolai felnőttoktatás. Feladatait intézmény-
fenntartással teljesítette, illetve 2012. szeptember
1-jétől közoktatási megállapodást kötött az alap-
fokú oktatást érintően a Tiszaújvárosi Reformá-
tus Egyházközséggel.

Az intézményhálózat a közoktatási feladatokat szín-
vonalasan látta el. A tárgyi és személyi feltételekhez
a forrást az intézmények éves költségvetése hiányta-
lanul biztosította. Az önkormányzati források 2011-
2012-ben közel 76 millió forint pályázati támoga-
tással egészültek ki, melyből 38 millió forint a kö-
zépiskolát megillető szakképzési hozzájárulás ösz-
szege. A pályázati támogatások részben a szakmai
munka színvonalának emelésére, másrészt az infor-
matikai és egyéb eszközfejlesztésekre, illetve tárgyi
eszközök beszerzésére fordítódtak. Az intézmények
informatikai eszközeinek korszerűsítéséhez hozzájá-
rult az önkormányzat által eszközbeszerzési pályáza-
ton elnyert közel 95 millió Ft támogatás, melynek
eredményeként PC-kel, interaktív táblákkal, WIFI-

kel, szoftverekkel gazdagodtak az intézmények.
A város közoktatási intézményei 2012-ig térségi fe-
ladatokat is felvállaltak. A középiskola tanévente
közel 500 bejáró tanuló nevelését-oktatását látta el,
az általános iskola a pedagógiai-szakmai szolgáltatá-
sok keretében tanulmányi és sportversenyeket szer-
vezett, térségi szintű szakmai munkaközösségeket
működtetett, diákjogi előadásokat biztosított, a peda-
gógiai szakszolgálat pedig logopédiai, pszichológiai
és fejlesztőpedagógiai szolgáltatásokat nyújtott a kis-
térség települései számára.
2011-ben 50 férőhellyel bővült a Napközi Otthonos
Óvoda férőhelyeinek száma, mivel a jelentkező igé-
nyek, illetve a magatartási, tanulási és beilleszkedési
zavarral küzdő tanulók növekvő száma szükségessé
tette ezt.
2011-ben mindhárom nevelési-oktatási intézmény
élére új, a képviselő-testület által megbízott intéz-
ményvezető került, a korábbi vezetők nyugdíjba vo-
nultak, vagy más típusú feladatot vállaltak.
A köznevelési intézményekben az óvodástól a kö-
zépiskolás korosztályig közel 3500 gyermek, tanuló
nevelése, oktatása zajlik. Az óvodai gyermek- és a
középiskolai tanulólétszámban permanens csökke-
nés, míg az alapfokú oktatásban az egyházi iskolák
létrejöttét követően enyhe növekedés tapasztalható.
A 2010/2011. tanévben, nevelési évben a városban 4
nevelési-oktatási intézmény: egy napközi otthonos
óvoda; egy nyolc évfolyamos általános iskola, zene-
iskola, pedagógiai szakszolgálat és pedagógiai-szak-
mai szolgáltató intézmény és egy középiskola és
kollégium látta el a közoktatási feladatokat. Össze-
sen 16 helyszínen folyt nevelési-oktatási tevékeny-
ség.

A csökkenő gyermek- és tanulólétszám miatt 2011-
ben a Vásárhelyi Pál Iskola Petőfi utcai, majd 2012.
szeptember 1-jétől a Dózsa György utcai telephelye
is bezárt. Az intézkedésből adódóan megszűnt a tele-
pülésszerkezeti adottságokból adódó általános iskolai
szegregáció is, mivel a tanulókat mindkét évben az
általános iskola városi telephelyein helyezték el.
2012. szeptember 1-jétől a Kazinczy iskola fenntar-
tását a Tiszaújvárosi Református Egyházközség vette
át, ezzel létrejött Tiszaújváros első egyházi iskolája.
Az önkormányzat fenntartóként 2012. december 31-
ig biztosította intézményi keretek között a közneve-
lési feladatok ellátását. Azt követően - a jogszabály-
változások következtében - önkormányzati fenntar-
tásban kizárólag az óvoda maradt.
A köznevelés területét érintő jogszabályváltozás az
óvoda tekintetében is változásokat indukált 2013.
szeptember 1-jétől. Az álláshelyek száma az új mun-
kakörök - pedagógiai asszisztens, óvodapszicholó-
gus - meghatározásával 101-re emelkedett, a szakmai
működéshez kötődő fenntartói és az intézményi szin-
tű (intézményvezetői, nevelőtestületi) hatáskörök vál-
toztak, bevezették a pedagógus életpálya-modellt, két
fővel csökkent az intézményben a vezetői létszám.
A köznevelési intézmények 2013. január 1-jei állami
fenntartásba vételével az önkormányzat szerepválla-
lása a köznevelés területén jelentősen megváltozott,
a fenti időponttól az állami fenntartású általános és
középiskola tekintetében (a szakképző iskola kivéte-
lével) a működtetői feladatokat látja el.
2013. szeptember 1-jétől az állami fenntartású álta-
lános iskola Arany János iskolájának az Egri Főegy-
házmegye által történő átvételével Tiszaújvárosban
tovább színesedett a köznevelési intézmények által
nyújtott szolgáltatások köre. Az állami fenntartású ál-
talános iskola, illetve a két egyházi fenntartású intéz-
mény, működésével a kétpólusú alapfokú képzés
megszilárdult Tiszaújvárosban.
A keresztény szellemiségű köznevelés iránt jelent-

kező helyi igények érvényesítése érdekében az ön-
kormányzat az egyházi fenntartók számára ugyan-
azon elvek mentén biztosít támogatást, mint ahogyan
azt az állami fenntartású közoktatási intézmények
működtetése esetében teszi.
A képviselő-testület a Tiszaújvárosban köznevelési fel-
adatokat ellátó állami és egyházi intézmények fenntar-
tóival kötött megállapodásokban foglaltak szerint
biztosítja a feltételeit annak, hogy az iskolahasználók
valamennyi helyen azonos színvonalú ellátásban része-
süljenek, továbbá, hogy az alkalmazottak azonos felté-
telek mellett végezhessék oktató-nevelő munkájukat. A
városban kialakult hagyományok szerint továbbra is va-
lamennyi köznevelési intézmény alkalmazottját kö-
szönti az önkormányzat nőnap, pedagógusnap és az év
végi rendezvény alkalmából. Lehetőség van arra is,
hogy a helyben alapított kitüntetési-, illetve ösztöndíj-
rendszer keretében elismerjék a pedagógusok, illetve a
tanulók kiemelkedő teljesítményét.
Az önkormányzat - az adott év költségvetésének

elfogadásakor történő döntéssel - a fentiek értel-
mében is biztosítja az állami és egyházi fenntar-
tású intézményekben:
• a köznevelési intézmények által használt városi
informatikai rendszer igénybevételét, levelező-
rendszer használatát,
• a tanórai keretek között folyó úszásoktatást,
• az intézmények diáksportjának támogatását,
• az iskolai DSE keretein belül zajló úszásoktatást,
• a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. léte-
sítményeinek használatát,
• a Derkovits Kulturális Központ színháztermé-
nek ingyenes használatát,
• a tanulók részére a tanulmányi ösztöndíjrend-
szerben való részvételt,
az alkalmazottak számára:
• a városi kitüntetési rendszerben való részvételt,
• nőnap, pedagógusnap megünnepléséhez támo-
gatást.

Költségvetési és köznevelési intézmények működtetése

Fenntartóváltások a közoktatásban, köznevelésben

Megnevezés/fő Létszám csoport Létszám csoport Létszám csoport Létszám csoport

Tiszaújvárosi Napközi
Otthonos Óvoda 675 28 662 29 649 29 599 28

Megnevezés/fő Létszám osztály Létszám osztály Létszám osztály Létszám osztály
mindösszesen: 1682 79 1616 78 1633 77 1644 78

intézményenként:
Tiszaújvárosi Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti

Iskola
1682 79 1616 78 1256 61 996 49

Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola 377 16 403 17

Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola 245 12

Megnevezés/fő Létszám osztály Létszám osztály Létszám osztály Létszám osztály
Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakképző Is-

kola és Kollégium
1416 56 1383 55 1337 55 1246 54

Óvodai ellátás
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Alapfokú oktatás
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Középfokú oktatás
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Az önkormányzat továbbra is támogatja az állami és egyházi iskolákat. Egyebek között tanulmányi
ösztöndíjjal.

A belső átalakítások, felújítás után megújul a Kazinczy Közösségi Ház homlokzata is.

A TIK jelenleg 11 főzőkonyhát működtet.
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Tiszaújváros önkormányzata kötelező és vállalt közművelő-
dési és közgyűjteményi feladatainak ellátását a Derkovits
Kulturális Központ (DKK), mint önkormányzati fenntartású
intézmény végzi. Az intézmény székhelyén kívül a Tiszasze-
derkényi Művelődési Ház, a Hamvas Béla Városi Könyvtár,
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár, a Tisza-parti Fiókkönyv-
tár, a Városi Kiállítóterem, illetve a Helytörténeti Gyűjte-
mény és a „Villa Scederkyn” Tájház szakmai egységekben
látja el közművelődési és közgyűjteményi feladatait.

A DKK a városi nagyrendezvények mellett számos saját prog-
ramot, kiállításokat, színházi előadásokat, kreatív és interaktív
programokat valósít meg. A kulturális központ 8 amatőr művé-
szeti csoportja rendszeresen részt vesz különböző rendezvénye-
ken, megmérettetéseken. A Tiszaújvárosi Ifjúsági Majorette
Csoport országos versenyen ezüst- és több alkalommal arany
szakmai minősítő oklevelet vehetett át két kategóriában (show és
pom-pon), a Gyermek Majorette Csoport ezüst minősítésben,
míg a felnőtt csoport Arany „C” fokozatú és ezüst minősítésben
részesült. A Bokréta Citerazenekar szakmai nívódíjat vehetett át
és „Megyénk Kultúrájáért” díj elismerésben részesült. A Tisza-
virág Foltvarrókör 2013-ban nagy szakmai sikerrel valósította
meg az Országos Foltvarró Találkozót és Kiállítást.
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban és a két fiókkönyvtárban a
regisztrált felhasználók száma közel négyezer. A könyvtár a
Tiszaújvárosban élők felé nyújtott szolgáltatásokon túl 2012.
december 31-ig mozgókönyvtári szolgáltató centrumként mű-
ködött a kistérség 11 településén, 2014. január 1-től a II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alap-
ján a Tiszaújvárosi járás területén található 10 településen nyil-
vános könyvtári feladatokat lát el.
Az intézmény az alap- és vállalt feladatok színvonalas ellátása
érdekében jelentős pályázati forráshoz jutott a 2011-2014. kö-
zötti időszakban. 2011-ben közel 6 millió forint, míg 2012-ben
4 millió forint, 2013-ban 5,3 millió forint pályázati támogatást
kapott a DKK. Saját pályázati tevekénysége mellett – az önkor-
mányzat által benyújtott pályázatok eredményeként – 2011-ben
2.320 E Ft, 2012-ben 1.875 E Ft, 2013-ban 1.562 E Ft, míg 2014-
ben 2.790 E Ft központi forrásból származó közművelődési és

könyvtári érdekeltségnövelő bevétele származott. Az érdekelt-
ségnövelő támogatáshoz az önkormányzat 2011-2013 között
évente további 1,5 millió forint, míg 2014-ben további 2.500 E
Ft önrészt biztosított. Az intézmény a pályázati forrásokból esz-
közöket, fény- és hangtechnikai berendezéseket vásárolt, szín-

vonalasabb programokat valósított meg, illetve a könyvtár állo-
mányát gyarapította. 2014-ben a települési önkormányzatok szá-
mára meghirdetett EMMI rendelet alapján az önkormányzat 1
millió forint támogatásban részesült a „Villa Scederkyn” Tájház
nyílászáróinak, valamint a világítás korszerűsítésének megvaló-
sításához.
Tiszaújváros önkormányzata a DKK szakmai munkájának tá-
mogatásaként két pályázatot nyújtott be. A pályázatok közül a
Szederkényi útravaló - a tiszaújvárosi Helytörténeti Gyűjtemény
oktatási és szabadidős tevékenységei című projekt 11.300 E Ft,
míg a Humánerőforrás fejlesztés Tiszaújváros, Polgár, Alsó-
zsolca kulturális intézményeiben a közoktatás és az életen át tartó
tanulás támogatására kialakított szolgáltatások fejlesztése, bőví-
tése érdekében című pályázat 21.386.620 Ft támogatásban ré-
szesült. A Szederkényi útravaló pályázat keretében 2012. no-
vember 17. és 2013. augusztus 31. között négy családi nap, négy

múzeumi nap és négy tematikus foglalkozássorozat valósult meg
a tiszaújvárosi köznevelési intézmények partnerségi együttmű-
ködésével. A Kulturális szakemberek továbbképzési projekt je-
lenleg megvalósítás alatt van, a pályázati támogatásból a
közművelődési és közgyűjteményi területen dolgozó szakalkal-
mazottak vesznek részt akkreditált, OKJ, illetve iskolarendszerű
szakmai továbbképzéseken.
Tiszaújváros 2011-ben ünnepelte várossá nyilvánításának 45. év-
fordulóját, melyet egész éven át tartó programsorozat kísért. A
hagyományos programok, rendezvények, állami ünnepek meg-
valósítása mellett a lakossági igények figyelembevételével több
újszerű rendezvény is volt 2011-2014-ben. Többek között meg-
valósult a Költészet Napja – Városi szavalóverseny, a Tiszaúj-
városi Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor, a Tiszaújvárosi
Városnapok, a Tavaszi Fesztivál, a Játék és Egészség, Gyermek
és Családi Nap, a Buliszombat, a Biztonság Napja, a Színház
Határok Nélkül és a Mikulástól Karácsonyig programsorozat.
2012-től a DKK közreműködésével újra megvalósult a Tiszaúj-
városi Halászléfőző Fesztivál a Tisza-szigeten. Az önkormány-
zat és az általa fenntartott intézmények rendezvényterveik
összeállítása során folyamatosan kiemelt figyelmet fordítanak a
településrészek kulturális igényeinek egyenrangú kielégítésére.
Évek óta ennek a törekvésnek köszönhetően valósul meg a
„Tisza-parti” Juniális, a Legyen Szederkény Vendége…!, a
„Nyárs Party”, a Szederkényi Ősz, a Szederkényi Gyertyagyúj-
tás, illetve a Tisza-parti csillagszórás.
Tiszaújváros önkormányzata 2011-ben és 2012-ben 17 - 17 mil-
lió, 2013-ban 21 millió forint, 2014-ben 30 millió forint támo-
gatást biztosított a kiemelt városi nagyrendezvények megva-
lósításához.

Sport Tiszaújvárosban

Tiszaújváros önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, il-
letve a sportról szóló törvényben meghatározottak alapján megalkotott testne-
velési és sportkoncepció, valamint a sportról szóló önkormányzati rendelete
alapján látja el feladatait. Az önkormányzat sportrendelete, sportkoncepciója
szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, a sport területén meg-
határozott alapelveit, kötelező és önként vállalt feladatait, valamint az Európai
Sport Chartával összhangban megfogalmazott prioritásait, fejlesztési irányait.

Az önkormányzat sportfeladatai ellátása és a gazdasági társasága tulajdonában lévő
sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok működtetése és fejlesztése érdekében az
éves költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően biztosítja az ifjúsági sport,
az utánpótlás-nevelés, valamint a kiemelt sportágak támogatását.
Az önkormányzat 2011-2014. között évente 10-11 millió forinttal támogatta a di-
áksportot. Ezen túl évente az oktatási-nevelési intézmények létesítményhasznála-
tára 10 millió forintot, a DSE uszodahasználatra 1 millió forintos keretet biztosított.
Többek között e támogatásoknak köszönhető, hogy 2011-ben az Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egysé-
ges Pedagógiai Szakszolgálat a nagy iskolák (800 fő felett) kategóriában 23. alka-
lommal ért el első helyezést, a B-A.-Z Megyei Diáksport Tanács diákolimpiai
részvételi és eredményességi pontversenyben, a Magyar Diáksport Szövetség or-
szágos rangsorában pedig 3. helyezést érdemelt ki. Az Eötvös József Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium a középiskola nagy létszámú fiú kategóriában me-
gyei 2. helyezést ért el a pontversenyben.
Az önkormányzat 2011-ben 48.850 E Ft, 2012-ben 50.200 E Ft, 2013-ban és 2014-
ben 51.520 E Ft létesítményhasználati támogatást, 2011-ben 57.500 E Ft, 2012-ben
80.500 E Ft, 2013-ban 101.351 E Ft, 2014-ben 103.351 E Ft működési célú támo-
gatást nyújtott a kiemelt sportágakkal foglalkozó egyesületek számára. Az önkor-
mányzat 2013-ban a város költségvetésének több mint 4%-át fordította sport célú
támogatásra. A támogatásnak és a kitartó edzői és sportolói munkának köszönhetően
kiemelkedő nemzetközi eredmények születtek súlyemelés, atlétika, triatlon, kajak-
kenu, erőemelő és fekvenyomó sportágakban. Tiszaújváros önkormányzata a diák-
sportban és a versenysportban elért eredményeket elismerve minden évben „Sport-
baráti Találkozót” szervez a városi sportszervezetek vezetői, szakemberei és ver-
senyzői részére, ahol értékelik a város sportjának helyzetét és az elért eredménye-
ket, elismerik a kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeket elért sportolókat,
sportvezetőket.
2011-2014. között jelentős országos versenyek helyszíne volt Tiszaújváros. Meg-
rendezték az Ördögh István Emlékversenyt, a Tisza Triatlont, a Kőszegi György
Emlékversenyt, valamint több testépítő és fitness országos bajnokságot is. Az or-
szágos bajnokságok mellett minden évben Tiszaújváros adott otthont a Nemzetközi
Atlétika versenynek. 2014-ben 18. alkalommal rendezték meg a TVK Triatlon Vi-
lágkupát.
2013-ban megnyitásának 15. évfordulóját ünnepelte a Sportcentrum, ebből az alka-
lomból Sportfesztivált rendeztek, melyet a sikert követően az idén is megtartottak.
Az önkormányzat a kiemelt sportágakkal foglalkozó tegyesületek közvetlen költ-
ségvetési támogatása mellett számos helyi és országos sportversenyhez nyújtott tá-
mogatást éves civil támogatási keretéből, illetve a városi rendezvénykeretből. Ez
utóbbi forrásból valósult meg a Show Tánc Fesztivál, melyen több ezer fiatal vett
részt, illetve az Ördögh István Emlékverseny és a Kőszegi György Emlékverseny.
Az önkormányzat a civil szervezetek, oktatási-nevelési intézmények sporttevé-
kenységének támogatásán túl a saját tulajdonban lévő Tiszaújvárosi Sport-Park Non-
profit Kft.-n keresztül támogatja a lakosság szabadidősport és amatőr sportolási
lehetőségeit.

Hagyomány és megújulás
a kultúra területén

Ezreket mozgattak meg a Triatlon Nagyhét tömegsport rendezvényei.

Rangos seregszemle a hagyományos nemzetközi atlétikai verseny.

2012-ben újraindult a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál.

Egyre népszerűbb a ,,Legyen Szederkény Vendége!” ren-
dezvény.

A Derkovits Kulturális Központ - így a város - egyik nívós rendezvénysorozata a Színház Határok Nélkül.
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Az összes gazdasági társaságra kiterjedő intézke-
dések:
• 2013. október elsejétől a béren kívüli juttatások ösz-
szege - az önkormányzati tulajdonú gazdasági társa-
ságok esetében - 100.000 Ft/fő/év összegről 130.000
Ft/fő/év összegre emelkedett.
• Egyes munkavállalók esetében – az ügyvezető ja-
vaslata alapján – bérrendezés történt, tekintettel arra,
hogy utoljára 2011-ben volt bérfejlesztés azoknál a
dolgozóknál, akiknek a 2011. évi adó- és járulékvál-
tozások miatt csökkent volna a nettó keresetük.
• A 2013. évi munkájuk elismeréseként a gazdasági
társaságok dolgozói is kaptak jutalmat, az a munka-
vállaló volt jogosult a havi állandó pótlékkal növelt
alapbére 75%-ának megfelelő összegre, aki 2013. ja-
nuár 1-jétől folyamatosan és a kiosztás napján is aktív
dolgozó volt.
• 2014. január 1-jével visszamenőleg általánosan 3,5 %
mértékű bérfejlesztés volt a gazdasági társaságainknál,
a cafetéria mértéke bruttó 160.000 Ft/fő/év összegre
emelkedett.
• A TiszaSzolg 2004 Kft.-nél 2 jelentősebb beruhá-
zás zajlott, a szennyvíztisztító telep korszerűsítése és
a távhővezeték-rekonstrukció. Tiszaújváros önkor-
mányzata végezte a nagyobb eszközbeszerzéseket és
adta át üzemeltetésre a gépeket a cégeknek. Ennek
keretében a Tiszaújvárosi Városgazda Kft. részére
járdatakarítógépet, a Tiszaújvárosi Sport-Park Non-
profit Kft. részére fűnyíró traktort, a Tisza Média Kft.
részére korszerű adáslebonyolító eszközöket vásárolt.

TiszaSzolg 2004 Kft.

2013. január 1-től - jogszabályváltozás miatt - a
víziközmű vagyon Tiszaújváros önkormányzatának
tulajdonába került. A közműves ivóvízszolgáltatást
és közműves szennyvízkezelési, tisztítási tevékeny-
séget az ÉRV. Zrt. látja el bérleti-üzemeltetési szer-
ződés keretében. 2013. december 31-ig a cég még
alvállalkozóként ellátta a feladatokat. 2013. április
24-től új ügyvezető irányítja a céget, a korábbi fő-
könyvelő személyében. 2013. július 15-én ünnepelte
a Gyógy- és Strandfürdő megnyitásának 15 éves év-
fordulóját.
A víziközmű vagyon önkormányzatok részére történő
átadásából eredő veszteség rendezése érdekében a
jegyzett tőkét leszállítottuk, ezzel együtt Nagycsécs,
Sajószöged, Sajóörös - mint tulajdonostársak - va-
gyoni részesedése megszűnt, és 2013. augusztus 2-
től a cég 100%-os önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaság lett.
Tiszaújváros önkormányzata, mint a TiszaSzolg 2004
Kft. tulajdonosa, a 2014. évi költségvetés elfogadá-
sakor döntött arról, hogy 100 millió forint értékben
tőkeemelést hajt végre a cégnél a távhővezeték-re-
konstrukció folytatása érdekében. Megkezdődött to-
vábbá az ipari parkban a rekreációs célú ingatlanok
telekalakítási eljárása a vízmű kutaktól délre lévő,
közvetlenül a sportcentrum területéhez kapcsolódó,
illetve a Dózsa György úttól észak-nyugatra lévő te-
rületeken. Hosszú tárgyalások és egyeztetések ered-
ményeként jelenleg új befektető építkezik az ipari
parkban, illetve további 2 ha értékesítése történt meg.
2010-től a romló gazdasági viszonyok, a közületi és
lakossági kintlévőség állományának növekedése
miatt a TiszaSzolg 2004 Kft. fizetőképessége rom-
lott, melynek stabilizálására folyószámla hitelkeretet
vett igénybe, a társaságnál eltérő időpontban képződő
bevételek és kiadások kiegyensúlyozása érdekében,
valamint a folyamatos működési feltételek fenntartá-
sához.

Tisza Média Kft.

A cég 2013. november 8-án ünnepelte a Tiszaújvá-
rosi Krónika fennállásának 30. évfordulóját, melynek
alkalmából tartalmi és arculati szempontból is meg-
újult a Krónika. A rendezvényt kiállítás kísérte, il-
letve különböző interaktív programokat, road-showt
szerveztek a téren, valamint az érdeklődők felkeres-

hették a céget a Krónika szerkesztése közben. 2014
januárjától „normál” esetben a korábbi 8 helyett 10
oldalas a hetilap. A cég gazdasági helyzete stabil, fi-
zetőképessége kiegyensúlyozott.

Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft.

2013. június 15-én ünnepelte a cég a Sportcentrum
megnyitásának 15. évfordulóját, egy héten át tartó
sporteseményekkel, koncertekkel, sportbemutatók-
kal. A rendezvényt - hagyományteremtő céllal - az
idén Sportfesztivál címen ismételten megrendezték.
2014-ben több nagyobb, elsősorban karbantartási

munka zajlott a cégnél: a Kajak-kenu Klubházban a
tanmedence felújítása, az öltözők szellőztetésének
felújítása, vakolatjavítás és festés, a súlyemelő csar-

nok felújítása, vakolatjavítás, festés, nyílászáró csere,
a teniszpályákon a kerítés drótfonatának cseréje, osz-
lopok felújítása, a Játékcsarnok öltözőiben az ajtó-
félfák javítása csempézéssel (5 db),a rekortánpálya
részleges javítása, a Deák téri uszodában a felülvilá-
gító ablakok nyithatóságának biztosítása, az öltözők-
ben az ajtófélfák javítása, a Sportcentrum uszo-
da-wellness részlegében a mesterséges szellőztetés
kialakítása. Folyamatban van a Játékcsarnok - Edző-
terem épületegyüttes egyes nyílászáróinak cseréje. A
cég gazdasági helyzete stabil, fizetőképessége ki-
egyensúlyozott.

Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft

A város közterületein és az önkormányzati intézmé-
nyekben folyó mindennemű karbantartási munkát a
kft. lát el. A megnövekedett feladatokhoz mérten nőtt
a támogatás mértéke, ami jelenleg 498 millió forint.
2013-ban az önkormányzat megvásárolta a Tisza úti
telephelyet a cég részére, és megkezdődött a telep-
hely átalakítása a feladatoknak megfelelően. 2013-
ban megtörtént többek között a Piaccsarnok kül-
ső-belső festése, megjavították a csarnokban a fűtési
rendszert, komfortosabbá téve az eladók és vásárlók
részére. Folyamatban van a Tisza úti telep-
helyhez az úgynevezett üzemviteli épület megvá-
sárlása, melyben a cég adminisztratív irányítása,
szociális és egyéb helyiségek lesznek. A cég gazda-
sági helyzete stabil, fizetőképessége kiegyensúlyo-
zott.

A képviselő-testület a lakosság elégedettségének
egyik zálogát látta abban, hogy a civil szerveze-
tekkel, az egyházakkal, a szakmai és lakossági ér-
dekképviseleti és érdekvédelmi szervezetekkel, a
gazdasági élet szereplőivel folyamatos párbeszé-
det folytasson.

Az egyenrangú partnerség alapján támogattunk min-
den olyan kezdeményezést, javaslatot, amely az ön-
kormányzati feladatok eredményesebb ellátását, a
lakossági igények magasabb színvonalú kielégítését
segítette elő.
Kiemelten fontos a lakossággal történő folyamatos
párbeszéd. Képviselő-testületünk - valószínűleg az
országban egyedülálló módon - a kötelező eggyel
szemben évente hat közmeghallgatást tart (városré-
szenként kettőt-kettőt). A közvetlen, személyes kap-
csolattartás, párbeszéd színterei a tematikus lakossági
fórumok (építési szabályzat, szederkényi villamos
távvezeték, butadién üzem létesítése, műgumi gyár
létesítése, Barcsay tér felújítása).
A társadalmi párbeszéd jegyében alakítottuk át a Vá-
rosi Tanácsadó Testületet, Tiszaújvárosi Konzultációs
Fórummá, a korábbinál is erőteljesebben hangsú-
lyozva, hogy a rendezvények nyilvánosak. A napok-

ban alakult meg a Pro Urbe díjasok klubja, mely szin-
tén egyfajta konzultációs fórum lehet a jövőben.
A képviselőkkel, tisztségviselőkkel való személyes

kontaktust szolgálják a heti képviselői fogadóórák és
a havi rendszerességgel megtartott polgármesteri
ügyfélfogadás. Ezek az alkalmak az esetek nagy ré-
szében nem közéleti, közérdekű párbeszédek, ám az
egyéni, személyes problémák megismerése, lehető-
ség szerinti orvoslása is szerves része kell, hogy le-
gyen az önkormányzati munkának, hiszen nem lehet
közömbös a város vezetésének, a helyi közélet irá-
nyítóinak, hogy a nagy közösség egy-egy tagjának
milyen az élethelyzete. Az egyes emberi sorsok meg-
ismerése ugyanis befolyásolja a döntéshozatalt, ezál-
tal javíthatják az egész helyi közösség életminőségét.
A személyes, közvetlen párbeszéd formális és infor-
mális színterei mellett számos közvetett forma szol-
gálja az önkormányzat és a lakosság közötti infor-
máció- és véleménycserét. Igen népszerű a zöld
szám, melyre nem csupán panaszok, hanem javasla-
tok is érkeznek, illetve a közterületi SOS szám, me-
lyen az azonnali intézkedést igénylő problémákat
közölheti a lakosság.
További eszköz a városi honlap, illetve a gazdasági
társaságok, intézmények honlapjainak fórum rovatai.
Sajátos forma a Tisza Televízióban havi rendszeres-
séggel jelentkező „Polgármesteri fogadóóra” című
műsor, melyben interaktív módon széles nyilvános-
ság előtt tárgyalható meg egy-egy közérdekű kérdés.
Az önkormányzat elkötelezett híve a nyilvánosságnak,

a lakosság gyors, pontos és hiteles tájékoztatásának.
Értelmes, érdemi párbeszéd ugyanis csak akkor ala-
kulhat ki, ha a partnerek megfelelő mértékű és mély-
ségű információval rendelkeznek. Ezért finanszírozzuk
a Tiszaújvárosi Krónikát és a Tisza Televíziót működ-
tető Tisza Média Kft-t, és támogattuk megszűnéséig a
Rádió 35-öt. Ezért hoztunk létre lényegében három vá-
rosi honlapot (városi, önkormányzati, hivatali). E
három felület segítségével naprakész információkhoz
juthat a lakosság önkormányzati ügyekben. (Rendele-
tek, testületi és bizottsági előterjesztések, nyilvános
dokumentumok, jegyzőkönyvek, közbeszerzések, pá-
lyázatok, vagyonnyilatkozatok, választási informá-
ciók.)
A képviselő-testület üléseit egyenes adásban (élőben)
közvetíti a Tisza Televízió, s a felvételt még aznap
megismétli, illetve archiválja, így a tanácskozások
később is megtekinthetők a televízió honlapján. A
zárt üléseken történtekről, a döntésekről minden eset-
ben tájékoztatjuk a közvéleményt, sőt, amennyiben
lehetséges, a végszavazás, a döntéshozatal a nyilvá-
nosság előtt történik.
A nyilvánosság, a döntések előkészítésének, végre-
hajtásának és a működés átláthatóságának biztosítása
az önkormányzat legfontosabb feladatai közé tarto-
zik. Ez teremt lehetőséget a véleménycserére, a pár-
beszédre, az önkormányzat és a lakosság együtt-
működésére, a közös gondolkodásra és cselekvésre.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink

Társadalmi párbeszéd, nyilvánosság

A testületi üléseket élőben közvetíti a Tisza TV.

A képviselő-testület városrésenként évente két-két közmeghallgatást tart.

Közmeghallgatás volt a Barcsay-tér átépítéséről is.

A cég új járdatakarító gépet kapott az önkor-
mányzattól.

A Tisza Média tavaly ünnepelte a Tiszaújvárosi
Krónika fennállásának 30. évfordulóját.

Egyebek mellett felújították a súlyemelőcsarno-
kot is.

Az önkormányzat 100 millió forintos tőkeemelést
hajtott végre a társaságnál, melyet a távhőrend-
szer felújítására fordítottak.
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Az utolsó képviselői szó jogán
A jelenlegi képviselők közül hatan biztosan nem lesz-
nek tagjai az október 12-én megválasztandó testület-
nek, mivel nem indulnak a választáson. Öten - Farkas
Zoltánné, Árvai Julianna, Kiss László, Kovács Tibor és
Török Dezső - jelen voltak az utolsó ülésen és az alábbi
gondolatokkal búcsúztak választóiktól, képviselőtársa-
iktól.

Farkas Zoltánné

Szeretném megköszönni azoknak a választóknak a bizalmat, akik
négy évvel ezelőtt rám szavaztak, és így egyéni képviselőként
ülhettem a testületben. Most úgy alakult, hogy nem indulok, de
más területen folytatom a politikai munkát, képviselőtársammal
együtt, és oda fogok figyelni Tiszaújvárosra.
Elég nagy vitáink voltak itt a testületi üléseken, persze politikai
vitánk is, de úgy gondolom, hogy a városért, az emberekért si-
került konszenzusra jutni nem egy esetben. Ilyen volt a csapa-
dékvíz elvezetés - három hónapig tartott, de összejött - a reggeli
buszjárat, ami a TVK-ra közlekedik, és még sorolhatnám.
Azt szeretném még mondani az október 12-e után bekerülő kép-
viselőknek, hogy mindenképpen át kell gondolni az építmény-
adót, emiatt elég nagy vitáink voltak, mert nagyon nagy mér-
tékben megemelkedett szerintem. Gondolják át az első lakáshoz
jutók pontrendszerét is, eléggé megszigorította a képviselő-tes-
tület, amit én akkor nem támogattam. Folytatni kell a sport tá-
mogatását, csak emlékeztetek rá, hiszen Nemzeti Sportváros
vagyunk és segíteni kell ezeket a szervezeteket az egészséges
életmód és egyebek miatt. Az óvodák kültéri játszóeszközeiért
folyton felszólaltunk képviselőtársammal, és azt gondolom, hogy
ezt is folytassák. Ahogy az utak, járdák felújítását, a parkolók
bővítését is.
Én ezzel az üzenettel búcsúzok el Tiszaújváros lakosságától és a
képviselőktől. Voltak vitáink is, mert más a nézőpontunk, de azt
gondolom, hogy az emberek érdekeit kell szolgálni, az élhetősé-
get.
Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok majd azoknak,
akiket megválasztanak.

Árvai Julianna

1994-ben kezdtem meg a képviselői munkát a Magyar Szocia-
lista Párt támogatásával és a 4. sz. választókörzet lakóinak bi-
zalmából voltam képviselő hosszú éveken keresztül. Az elmúlt
20 évben nagyon-nagyon sok együttműködést és nagyon sok
apró és nagyobb feladat megvalósítását támogattam és segítet-
tem. Természetesen együttgondolkodva az ott élő lakókkal. A
körzet nagyon sokat változott, megújult, mindig odafigyeltünk a
játszóterek állapotára a kisgyerekek biztonságát szem előtt tartva,
hisz hivatásomból adódóan kiemelt feladat volt nekem, hogy a
gyermekek és a felnőttek is mindenkor biztonságban éljenek,

színvonalas körülmények között. Szívügyemnek tekintettem az
intézményeket, különösen az óvodát, végül is onnan kerültem el.
Voltam beosztott óvónő, illetve vezető-helyettes, majd végül ve-
zető. Az elmúlt négy év alatt is, mióta nyugdíjba mentem, na-
gyon odafigyeltünk, hogy színvonalasan működjön az intézmény,
és fejlődjön. Akár játszótéri eszközökben, akár feltételrendsze-
rében. Nagyon fontos volt még számomra a gazdasági társasá-
gokkal, illetve a társintézményekkel való kapcsolat.
A képviselői munkát én szolgálatnak tekintettem. Úgy gondo-
lom, hogy a lakosság is így érezte, hiszen mindig megszavaztak.
Nehéz azért a válás, de én döntöttem el, hogy most már nem in-
dulok. Telnek az évek, és egy picit közelebb kell kerülni a csa-
ládhoz, nagyon messze vagyok tőlük, 240 km-re. Nehéz
összejönni, nehéz találkozni, emiatt döntöttem, hogy köszönöm,
tovább nem végzem a képviselői munkát. Még egyszer megkö-
szönöm a 4.sz. választókörzet lakóinak, köszönöm a város ve-
zetésének, polgármester úrnak, alpolgármester úrnak, a képvi-
selő-testület valamennyi tagjának, hogy nagyon jól együtt tud-
tunk működni, akármilyen pártszínekben ültünk itt. A fontos dön-
tésekben mindenki úgy gondolkodott, hogy igen, fejleszteni kell
a várost, oda kell figyelni a városra, oda kell figyelni az embe-
rekre. Megköszönöm annak a sok-sok szülőnek is a támogatását,
segítéségét, akikkel hosszú éveken keresztül együttműködtem, a
kollégáknak, munkatársaknak.

Kiss László

Bejelentettem, hogy semmilyen színben nem vagyok induló-
képes, tehát sem Jobbik, sem szocialista párt, sem Fidesz, sem
Városért Egyesület. Ennek megvan az oka. 2002-ben tizen-
egyed magammal, megkeresésre alapítottunk egy egyesületet,
amit úgy jegyeztek, hogy Városért Egyesület. Én azt a kije-
lentést tettem akkor, mivel volt egy megállapodásunk az ak-
kori alapítókkal, hogy úgymond pártsemlegesek leszünk és
akkor lépek be, ha a nagypolitika nem gyűrűzik be az egyesü-
leti tevékenységbe. És azt is kijelentettem, hogy én leszek az
utolsó, aki ebből az egyesületből kilép. De az a feltételrend-
szer, ami szerint én igent mondtam, az jelentősen megválto-
zott, ezért nem indulok az egyesület színeiben. Sőt, ezzel a
mostani hozzászólásommal, kijelentésemmel, a korábbi tele-
fonos értesítéseimet, amit az egyesület alapító tagjainak tet-
tem, bejelentem kilépésemet. Tehát a jövőben szeretném, ha
senki nem azonosítaná velem a Városért Egyesületet.
Nem becsülöm le az elvégzett munkát, nagyon sok tagunk volt
egy időszakban, most már alig van. Csalódtak az egyesületben,
mert nem sikerült megvalósítani azt az alapgondolatot, hogy
mindkét oldalt bírálva, úgymond a mérleg nyelve legyünk. Nem
sikerült. Ebben nyilván nekem is megvan a részem, felelőssé-
gem, ezért kell, hogy kilépjek. Másik, ami miatt kilépek, hogy
olyan támadás ért - neveket nem akarok mondani - ami eléggé
elvtelen és kicsit etikátlan az egyesület néhány tagja részéről. Az
egyik az, hogy rosszul végzem az itteni munkát. Ítéljen meg a
város, de hát most már nem tudja, mert 12-én nem mérettetem
meg magam. A másik, hogy olyan szóhasználat uralkodott el bi-
zonyos egyesületi üléseken, amivel én nem azonosulhatok.
Szeretnék én is egy útravalóval búcsúzni. Tudatosan nem ma-
gyar szószólót választottam, hanem egy Magyarországra Sába
királynő országából származott, a Pécsi Orvostudományi Egye-
temen végzett orvos egyik könyvéből szeretnék idézni. Sába ki-
rálynő országából jöttem, ez a címe. 2001-ben a teszt tollforgatók
irodalmi díjasa lett, Dr. Khaled Nashwan. Az idézet: „A történe-
lem maga a múlt, a múlt maga a tapasztalat, a tapasztalat maga a
hozzáértés, hozzáértés nélkül nem lehet jól csinálni a jelent, jó
jelen nélkül nincs boldog jövő.”
Én csak azt akarom mondani, most, amikor a választás lesz, ér-
demes megfontolni egy nem Magyarországról származó, de ér-
telmes, okos ember véleményét.

Kovács Tibor

Nem a legidősebb képviselőként, de a legrégebben itt ülő ön-
kormányzati képviselőként szeretném megköszönni a választók-
nak azt a bizalmat, amit egyrészt országgyűlési képviselőként,
másrészt önkormányzati képviselőként kaptam. 1992-től vagyok
tagja Tiszaújváros önkormányzatának és hát elég érdekes lenne,
ha én most elkezdeném felsorolni annak a 6 önkormányzati cik-
lusnak a főbb történéseit, amit itt közösen megéltünk. Lehet,
hogy egyszer belevágok és megírom Tiszaújváros önkormány-
zatának történetét, mármint az új önkormányzati rendszer törté-
netét. Nagyon-nagyon sok érdekességet találhatnánk benne. Ha
csak néhány fényképet elővennék 1990-ből vagy 1992-ből, be-
mutatnánk, hogy akkor hogyan nézett ki a város. Úgy gondolom,
hogy nincs szégyenkezni valónk. Nem gondolom, hogy ez a tes-
tület mindig hibátlanul működött, nem gondolom, hogy mindig
csak jó döntéseket hoztunk, hogy nem lehetett volna esetleg job-
ban csinálni. De úgy gondolom, hogy egyrészt a hivatalban dol-
gozók, másrészt az önkormányzati társaságoknál dolgozó
munkatársaknak a szakértelme nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
ez a képviselő-testület is hatékonyan és jól tudott működni. Nyil-
vánvalóan nem tudtunk volna ilyen eredményeket elérni, ha nin-
csenek ezek a munkatársak. Nekik is szeretném megköszönni az
elmúlt évtizedek együttműködését, a hivatali munkatársaknak is,
a különböző gazdasági társaságok munkatársainak is.
Én befejezem politikai pályafutásomat, politikai aktivitásomat
azonban nem, mert ezt nem lehet megszüntetni egyik évről a má-
sikra. Nem szakadok el az önkormányzat rendszerétől vagy hi-
vatalától, mert amennyiben úgy alakulnak az önkormányzati vá-
lasztások, polgármester úr felkérésére továbbra is megpróbálom
segíteni a hivatal tevékenységét és munkáját. Kívánom, hogy
azok a képviselők - és itt a mi csapatunk képviselőire gondolok
-, akik indulnak a választáson, legyenek képviselők, mert jó kép-
viselői voltak eddig is a városnak, az itt élő embereknek. Ha őket
választják, akkor egy olyan testületet - beleértve a polgármestert,
az alpolgármestert is - választanak, amely szakértő és hozzáértő
módon szolgálja majd Tiszaújvárost a következő ciklusban is.
Ami már egy ötéves ciklus lesz. Mégegyszer köszönöm a vá-
lasztóknak a bizalmat, és kívánok sok sikert mindenkinek, kinek
a politikai életében, kinek a civil életében.

Török Dezső

Tisztelt képviselő-testület, tisztelt városlakók. Én nem olyan
régen vagyok tagja a képviselő- testületnek, mint Kovács képvi-
selő úr. Nekem ez a negyedik ciklus, és volt két év kihagyás. Dol-
goztam három polgármesterrel az elmúlt időszakban és elég sok
képviselővel is. Minden ciklusnak megvolt a sajátossága, mikor
mire kellett odafigyelni. Mindig a városért próbáltam és próbál-
tunk itt közösen tenni, és cselekedni, ami nagyon sokszor sike-
rült, nem minden alkalommal, de nagyon sokszor. És végül, de
nem utolsó sorban köszönetemet szeretném kifejezni a mostani
képviselő-testület tagjainak is, hogy együtt dolgozhattunk.

Akik már nem indulnak
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