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Külcsín és belbecs

Tiszaújvárosban számos fel-
újítás történt a nyáron.Az el-
múlt hónapokban intézmé-
nyek, a város infrastruktúrá-
jához tartozó épületek újul-
tak meg.

A tanévkezdés közeledtével az általános
iskolákat vettük górcső alá. Volt, ahol nem
volt szükség nagyobb beavatkozásra, csak

az ilyenkor szokásos tisztasági festést, és
a kisebb javításokat végezték el, de voltak
igen jelentős munkálatok is.
Az állami fenntartású, de az önkormány-
zat által működtetett általános iskolában
történtek a legnagyobb volumenű beruhá-
zások. A zeneiskolában és a Hunyadi épü-
letében teljes nyílászáró csere történt, így
már minden intézményegységben korsze-

rű nyílászárók vannak. A tisztasági festé-
sek mellett a Hunyadi és a Széchenyi au-
lájában kicserélték a korlátok faburkolatát
átalakították a konyhák légtechnikai rend-
szerét, kicserélték az ebédlők bútorzatát,
az Éltes Mátyás Iskolában az udvar be-
tonját térkőre cserélték.
A legszembetűnőbb változás a Széchenyi
udvarán történt. A teljes burkolatot térkőre
cserélték, a korábbi salakos futópályát kor-
szerű rekortánpálya váltotta. Megújult a
kosárlabda- és a labdarúgó pálya is, to-
vábbá szabadtéri fitnesz gépeket telepítet-
tek a sportudvarba.
Az egyházi iskolákban a saját forrás mel-
lett alapítványi és önkormányzati támoga-
tásokból finanszírozták a felújításokat.
A Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskolában udvari játékokat telepítettek,
korszerűsítették az informatikai rendszert,
az intézmény udvarán kerékpártárolót ala-
kítottak ki, az udvari kijárathoz előtető
épült.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskolában kiemelt feladat volt
az intézmény szennyvízvezetékének cse-
réje, és itt is korszerűsítették az informati-
kai hálózatot.
Egy feladat végrehajtása még zajlik, az
önkormányzat támogatásával felújítják a
bejárat előtti járdát és a parkolót.

Megújultak az általános iskolák

A Széchenyi iskola udvarát újjávarázsolták. A fitnesz eszközök alatt gumilap „vigyáz” a tanulók testi épségére.

Az aulák korlátburkolatát is kicserélték.

Tanévnyitók,
tankönyvosztás

Szeptember elsején, kedden minden oktatási intézményben
becsengetnek. A tanévnyitókat többnyire hétfőn tartják.
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Hunyadi iskolájában augusztus 31-én 16 órakor, a Széchenyiben
17:30-kor kezdődik az ünnepség. Az Éltes Mátyás Iskolában
szeptember 1-jén 8 órakor nyitják meg az új tanévet.
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanévnyitó
istentiszteletének időpontja augusztus 31., 15 óra, helyszíne a
tiszaújvárosi református templom.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola évnyi-
tója augusztus 31-én 16 órakor kezdődik az intézmény udvarán.
Városunk mindkét középiskolájában szeptember 1-jén lesz az
évnyitó. A Brassaiban 7:30-kor köszöntik a tanulókat, az
Eötvösben 8 órakor az iskola udvarán tartják az ünnepséget.

*
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Hunyadi és Széchenyi iskolájában a 4-8. évfolyamnak
augusztus 28-án 08.00-12.00 óráig és augusztus 31-én 08.00-
14.00 óráig osztják ki a tankönyveket.
A fizetős diákok a csekkben végződő számlát a tankönyvvel
együtt az iskolában a tankönyvosztáskor kapják meg. A tan-
könyveket csak a jogosult (szülő/tanuló) veheti át, az átvétel-
kor átadás-átvételi jegyzőkönyvet szükséges aláírni.
Az 1-3. osztályosok és az Éltes Mátyás Iskolába járók szep-
tember 1-jén az osztálytermekben kapják meg a tankönyve-
ket, munkafüzeteket.
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában augusz-
tus 28-án, pénteken 9:00 - 17:00 óra között és augusztus 29-
én, szombaton 9:00 - 15:00 óra között osztják a tankönyveket.

Kilencven esztendő

Augusztus 25-én ünnepelte 90. születésnapját Új Sándorné,
Marika néni, aki 1958-tól városunk lakója. Első itteni munkahe-
lye a TVK festékgyára volt, és onnan is ment nyugdíjba. Négy
gyermeket nevelt fel, négy unokája és egy dédunokája van. Szü-
letésnapja alkalmából Bráz György polgármester és dr. Juhos
Szabolcs jegyző is köszöntötte Marika nénit.

Kétmillió az óvodának
A TVK Triatlon Nagyhét valamennyi napján nyitva tartó játszóhá-
zát idén is jelképes összegért, napi 200 forintért vehették igénybe a
gyerekek. Bráz György, a Szervező Bizottság társelnöke, Tiszaúj-
város polgármestere arról adott tájékoztatást, hogy a belépőjegyek
bevétele ebben az évben 1.050.000 forint volt. Tiszaújváros önkor-
mányzata - az előző évek gyakorlatának megfelelően - megduplázza
ezt az összeget, így a kedvezményezett Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda 2,1 millió forintos felajánlásban részesül.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Ezen a héten hétköznap nem lesznek szentmisék templomunkban.
Vasárnap a megszokott időben 11:00 órakor lesz a szentmise.

Görög katolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Szombaton
17:00 vecsernye, 18:00 utrenye. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia.
17:00 vecsernye.
„A természet szépségei apró szeretetdarabkák, amelyek a Nagy
Szeretethez, Krisztushoz vezetnek bennünket.” (Áthoszi Szent
Porfíriosz atya)

Református
Vasárnap 08:00 órától Sajóörösön, 09:00 órától Sajószögeden,
Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától
lesz istentisztelet.

Beszéd
Ezzel a rejtvénnyel befejeződik augusz-

tusi sorozatunk. A megfejtéseket szep-

tember 1-ig egyben várjuk, e-mailben a

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István

út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 30-ig (vasárnapig) a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 06-20/400-1952), majd
augusztus 31-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 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 -

60 év felettiek horgászversenye
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2015. augusztus 29-én
(szombaton) 60 év felettieknek horgászversenyt szervez a
sajószögedi Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés: 6.00-tól
Sorsolás: 6.30-tól
Verseny: 7.00-10.00-ig
Eredményhirdetés, tombola: 10.30-tól
Nevezési díj: 800,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Makó Zoltán versenyfelelős

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

KISS MIHÁLYNÉ
SZÜL.: SURÁNYI ETELKA

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

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

SISKÓ BALÁZSNÉ
78 éves korában hosszan tartó betegség után 2015.08.21-

én elhunyt. Temetése augusztus 28-án (péntek) 12.30 óra-
kor a sajószögedi Városi Temetőben lesz.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ID. SZÉKELY IMRE

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

A gyászoló család

„Elfelejteni Téged soha nem lehet,
Te voltál a jóság és a szeretet,
Elvitted a fényt, a meleget.
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és

szerették, hogy
HORVÁTH JÁNOS

a TVK Beruházási Osztályának műszaki ellenőre, majd a
TBG Tisza Beton Kft. üzemvezetője

életének 58. évében elhunyt. Temetése 2015. 08. 28-án 16
órakor lesz a kesznyéteni temetőben.

A gyászoló család

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2015.
augusztus 27-én, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. 2015.
évi üzleti tervét érintő döntésekre
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti ellátásokról, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési díjakról szóló
37/2013. (XII.21.) önkormányzati rende-
let módosítására
2. Javaslat a közterületek használatának
rendjéről szóló 17/2013. (VII.05.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a közterületek elnevezésének,
valamint az elnevezésük megváltoztatá-

sára irányuló kezdeményezés és a ház-
szám-megállapítás szabályairól szóló 14/
2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet mó-
dosítására
4. Javaslat a Tiszaújváros Kártyáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata és Polgár Város Önkormányzata
közötti új Együttműködési Megállapodás
jóváhagyására
6. Javaslat a víziközművek 15 éves gör-
dülő fejlesztési tervének elfogadására
7. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
8. Javaslat a hulladékudvar üzemeltetésé-
vel kapcsolatos döntés meghozatalára
9. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Alapító
Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
10. Javaslat a Tisza Média Kft. Alapító
Okiratának módosítására
11. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda 2015/2016. nevelési évre vo-
natkozó munkatervének véleményezésére

12. Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont Hamvas Béla Városi Könyvtár hom-
lokzatára történő emléktábla elhelyezésére
13. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ és a Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására
14. Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi
Otthonos Óvoda 2013/2014. és 2014/2015.
nevelési évben végzett tevékenységéről
15. Beszámoló a kiemelt sportágak, sport-
egyesületek 2014. évi támogatásának fel-
használásáról
16. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi
határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
17. Egyebek
a. Javaslat kirakodóvásár szervezésének
pályázati kiírására
b. Javaslat településrendezési eszközök
módosítására irányuló településrendezési
döntés meghozatalára
Kérdések

Gyors reagálás a garázdákra
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra augusztus 22-én 4 óra 10
perckor érkezett bejelentés a közterület-felügyelet munkatársá-
tól, hogy Tiszaújvárosban a Tisza úton több fiatal a járda mel-
lett elhelyezett szemetes konténereket döntött fel. A helyszínre
kiérkező járőrök a közelben elfogták a cselekmény elkövetésé-
vel megalapozottan gyanúsítható négy főből álló társaságot. K.
Ádám 18 éves, B. Márk 18 éves, Sz. Péter 20 éves és K. László
20 éves tiszaújvárosi lakosokat a rendőrök csoportosan elköve-
tett garázdaság bűntett elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsí-
tottként. A fiatalok a terhükre rótt bűncselekmény elkövetését
elismerték, őszinte, megbánó magatartást tanúsítottak.

(Forrás: B-A-Z Megyei RFK)

Felhívás

Aranylakodalom
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy az idén is meg szeretnénk rendezni az Idő-
sek Hete programsorozatban az ARANYLAKODALMAT!
Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik ebben az évben ünneplik 50.
házassági évfordulójukat, és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat. A
jelentkezés, és a részletek megbeszélése végett keressék a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok
Egyesületét ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) a hétfői és keddi napokon. Tel: 49/ 440-660

Sóvágó Gábor, az egyesület elnöke

TIFO-s kirándulás
A TIFO Baráti Klub tájékoztatja klub-
tagjait, hogy a „Tiszaújváros Jövőjéért”
Alapítvány támogatásával kirándulást
szervez Szlovákiába, Eperjes-Lőcse-
Késmárk útvonalon 2015. szeptember
22-én. Jelentkezés és bővebb informá-
ció: 2015. szeptember 2-án 9-11 óra kö-
zött a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egye-
sülete klubhelyiségében.
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Szent István napján

Igazságosan, okosan, a közjót szolgálva
A hagyományokhoz híven délelőtt
Tiszaszederkényben Lorántffy Zsu-
zsanna szobránál, késő délután
pedig Tiszaújvárosban a Szent Ist-
ván szobornál ünnepelte Tiszaúj-
város lakossága államalapító ki-
rályunk napját.

Aprogramok délelőtt tíz órakor a tiszaszederkényi
református templomban kezdődtek. Az ünnepi is-
tentiszteleten dr. Varga István református lelkész
hirdetett igét, az ünnepi alkalmat a Tiszaújvárosi
Református Énekkar is színesítette. Az ünneplők
ezután a Lorántffy-szoborhoz vonultak.

Béke, nyugalom, türelem

Itt Kiss Zoltán önkormányzati képviselő, kö-
zépiskolai történelemtanár mondott ünnepi be-
szédet. A szónok az államalapítás, Szent István
és az új kenyér ünnepének évszázadokon átívelő
hagyományait, a történelem során folyamatosan
változó értelmezéseit elevenítette fel, majd így
folytatta:
„Kedves Tiszaszederkényi Polgárok!
Szent István nyugodt, békés, türelmes építő-
munkával teremtette meg mai életünk alapjait.
Béke, nyugalom, türelem! Ezek a számunkra írt
intelmek. Mi, akik a város életében és vezetésé-
ben felelősséggel veszünk részt, megértjük és
felhasználjuk a Szent Király üzeneteit. Hiszünk
abban, hogy minden ember egyenlőnek születik,
azonos jogok és életminőség illeti meg, éljen
bárhol Tiszaújvárosban. Igyekszünk megterem-
teni az egyes városrészek egyenlőségét, a stabil,
egyenletes fejlődés feltételeit. Biztosítjuk a gya-

rapodás, a nyugodt élet lehetőségét Tiszasze-
derkényben is.
Azért, mert hiszünk benne, hogy ez így helyes,
így jó, így igazságos, és erre tanít minket a tör-
ténelem is. E politika eredményeképpen szüle-
tett meg a két városrészt gyakorlatilag és szim-
bolikusan is összekötő kerékpárút, amely szoro-
sabbra fűzi a két terület életét. Folyamatosan
szépülnek az önkormányzat kezelésében lévő in-
tézmények, a kultúrház, a szolgáltató központ,
az óvoda és az egészségügyi rendelő épületei,
amelyek az itt lakók közösségi életében, nevelé-
sében, egészségében töltenek be fontos szerepet.
Időről-időre új elemekkel gyarapodik a tájház,
ami múltunk őrzője, az itt élő emberek gyökere-
inek bemutatója. Az élhető település program-
jába nemcsak a minket körülvevő környezet
fejlesztése tartozik bele. Legalább ennyire fon-
tos, hogy minél több színvonalas esemény biz-
tosítsa a városlakók szórakozását, összetarto-
zás-tudatának erősítését. A szeptember 12-én
megrendezendő „Hajdúk a szigeten” elnevezésű
rendezvény azokra a régmúlt időkre emlékeztet
minket, mikor 1651-ben Lorántffy Zsuzsanna 32
hajdúcsaládot telepített be a sokat szenvedett,
szinte elnéptelenedett Szederkénybe, és ezzel új
lendületet adott a település fejlődésének.
Tiszaszederkény Tiszaújváros legnagyobb múlt-
tal rendelkező része. A múlt ápolásában, a kö-
zösség összetartásában az emlékek és a rendez-
vények mellett mindig nagy szerep hárult a tör-
ténelmi egyházakra, és az egyházakat vezető lel-

készekre. Ezért is nagy öröm a számunkra, ha
segíthetünk kisebb-nagyobb gondjaik megoldá-
sában. Példamutató, ahogyan a városlakók, in-
tézmények, egyházak, politikai erők összefogása
működik itt helyben, Tiszaszederkényben.
Ha továbbra is az ezer évvel ezelőtt megterem-
tett keresztény erkölcsök szerint élünk, ha fenn-
tartjuk ezt a békét és nyugalmat, amely mindig
is jellemezte ezt a várost, ha megmarad hitünk
magunkban, gyermekeinkben, munkánkban, ak-
kor nem kell félnünk az elkövetkező ezer évtől
sem.”
A megemlékezés a Bokréta Citerazenekar és a
Mezei Virág Népdalkör műsorával folytatódott,
majd Bráz György polgármester szólt az ünnep-
lőkhöz, ünnepeltekhez: „Köszönöm, hogy itt
vannak, és együtt tudunk emlékezni augusztus
20-án Szent István királyunkra, illetve ünnepel-
jük az új kenyeret. És tudjuk köszönteni azokat
a Tiszaszederkényben munkálkodó, a város-
részért és a városért dolgozókat, akik kiváló tel-
jesítményükkel nap mint nap elismerést vívnak
ki az itt élők körében.” Bráz György szólt to-
vábbá a keresztény közösségek szerepéről és a
testvérvárosi kapcsolatok fontosságáról is, majd
egy-egy csokor virággal köszöntötte a tiszasze-
derkényi kitüntetetteket: dr. Varga Istvánné lel-
kipásztort és Frónáné Balla Éva szakápolót. Ők
mindketten Lorántffy Zsuzsanna emlékplaket-
tet vehettek át. A programok folytatásaként dr.
Varga István lelkipásztor megáldotta az új ke-
nyeret, melyet Bráz György polgármester sze-
gett meg. A tiszaszederkényi programok zárá-
saként a képviselő-testület tagjai, az intézmé-
nyek és a cégek vezetői koszorút helyeztek el
Lorántffy Zsuzsanna szobránál.

Hagyományápolás
minden szinten

Tiszaújvárosban is délelőtt kezdődtek az ünnepi
programok. Az esős-szeles idő ekkor még nem
vonzott sokakat a Városháztérre és környékére,
délutánra azonban benépesült a tér. Szabadtéren

sült az ökör, a malac és a csirke, ezekkel a fi-
nomságokkal várták a lakosságot. A gyerekeket
népi játszótér fogadta, a Miskolci Csodamalom
Bábszínház pedig Vitéz László történetével is-
mertette meg a gyerekeket, igaz, az eső miatt
nem a színpadon, hanem a Városháza előtti fe-
dett részen léptek fel. Lovas-, íjász- és sólyom-
bemutatóval is várták az érdeklődőket. A Bod-
rogközi Lovasok egy jurtát is felépítettek, be-
rendeztek, így mutatva be őseink életét. Lovas-
bemutatójukban jórészt a 10. századi harcmo-
dort elevenítették fel, csakúgy, mint az íjászok,
akik hagyományos íjakkal és ruházattal felsze-
relve mutatkoztak be.

Okosan, mértéktartóan,
megfontolva

Délután hat órakor a Szent István szobornál
folytatódott az ünnepi megemlékezés, a Him-
nusz közös eléneklése után dr. Fülöp György al-
polgármester mondott ünnepi beszédet. A szó-
nok Szent István király államalapító lépéseit
idézte fel, kiemelve a magyar államiság ekkor
lefektetett tartós alapjainak fontosságát. Beszé-
dét így folytatta:
„A tavaly őszi önkormányzati választásokon a

jelenlegi városvezetés újra erős bizalmat és fel-
hatalmazást kapott, hogy az előző ciklusban el-
kezdett munkánkat folytassuk, folytathassuk.
Célunk egyértelmű, ahogyan azt meg is hirdet-
tük, folytassuk a közösen elért eredményeinkre
alapozva együtt a városlakókkal a városfejlesztő,
városszépítő, városépítő munkánkat. Tisztában
vagyunk vele, hogy a megkapott erős bizalom-
hoz komoly felelősségérzet is tartozik. Tisztában
vagyunk azzal is, hogy olykor nehézségekbe is
ütközhetünk, de ígérem, mi nem fogunk megfu-
tamodni, mert tudjuk, hogy ha könnyebb lenne a
feladat, akkor más már elvégezte volna helyet-
tünk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Olyan településen élünk, amelyet szorgos, hoz-
záértő kezek építettek becsületes és tisztességes
munkával. Ez a városépítő nemzedék Szent Ist-
ván példáját követve, ha nem is egy államot, de
talán mondhatjuk egy kis városállamot, egy
máig sikeres várost épített. Ez az építőmunka tu-
datos és felelős volt és ezért hálás szívvel kö-
szönjük ezt az embert próbáló munkát.
Mi, a város jelenlegi vezetői, úgy gondoljuk,
hogy a városépítő nemzedék által felépített,
most már ránk bízott várost a legjobb belső
meggyőződésünk, meghirdetett és vallott alap-
értékeink mentén tisztességgel és becsülettel kell
tovább irányítani.
Ha a magasztos erkölcsi céljainkat, eszménye-
inket prózaiabban szeretném megfogalmazni,
akkor azt kell mondanom, célunk a közjó szol-
gálata. Mondhatnám úgy is, „salus publica
suprema lex”, azaz a legfőbb törvényünk a köz-
jólét.
Meggyőződésünk, hogy a mai Magyarország
egyik, ha nem a legfőbb rákfenéje, amely folya-
matosan rombolja hazánkat és hazánk erköl-
cseit, az a korrupció és a közösségi erőforrások

indokolatlan célokra való elpazarlása. Ezzel
szemben mi itt Tiszaújvárosban példát kívánunk
mutatni tisztességből, átláthatóságból és a köz-
pénzek indokolt és valós közösségi célokra való
elköltéséből. Jóvátehetetlen bűnnek tartjuk a
magánérdekek önös kiszolgálását, minden dön-
tésünket a res publicanak, a közösség érdekei-
nek rendeljük alá. Célunk tehát egy élhető,
versenyképes és fenntartható Tiszaújváros és
ezért kell minden nap dolgoznunk.
Tisztelt Jelenlévők!
Tiszaújváros a mi otthonunk, egy sikeres közös-
ség otthona. Nem propagandájában, hanem a
valóságában is. Büszkék vagyunk a közösen, a
városlakókkal elért eredményekre, de ránk, a
város vezetésére is érvényes az istváni intelem,
„hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat,
semmi sem taszít el, csakis a gőg és a gyűlöl-
ség”. Tehát okosan, mértéktartóan, megfontolva
kell haladnunk, irányítanunk.
Sajnos a távoli múltbeli történéseket lassan job-
ban értjük, mint ami a közelmúltban történt ve-
lünk, vagy ami ma történik körülöttünk. Ha mást
nem tehetünk, mutassunk jó példát. Hagyjuk a
gyűlölködést, és tegyük a dolgunkat, de úgy,
hogy azért a rosszat mindig néven nevezzük.”
Az ünnepi beszéd után Gál Nóra énekes elő-
adásában az Ó, Szent István című moldvai i-

mádságos éneket hallgathatta meg a közönség,
majd átadták a városi szintű kitüntetéseket. Bráz
György polgármester köszöntőjében méltatta a
kitüntetettek odaadó munkáját, mint mondta,
ezzel segítik elő, hogy jól működjön a város,
igazi otthonunknak érezhessük. Megköszönte,
hogy eljöttek testvértelepüléseink delegációi,
egyházi közösségeik képviselői is, így téve tel-
jessé az ünnepet. „Büszke vagyok arra, hogy
Tiszaújváros végigment azon az úton, ami eljut-
tatta odáig, hogy ma már arról beszélhetünk,
hogy Tiszaújváros egy világi és keresztény
város. (…) Augusztus 20. arra is kötelez ben-
nünket, hogy ne csak arra gondoljunk, hogy
Tiszaújvárosban jó legyen élni, hanem töreked-
jünk arra is, hogy bárhol is élnek magyarok, or-
szághatáron kívül vagy belül, ha segítségre
szorulnak, akkor segítsünk rajtuk. Ha kell, jó
szóval, ha kell, anyagiakkal, de semmiképpen ne
legyünk közömbösek, mert egy olyan város,
amelyik nem akar segítséget nyújtani a rászo-
rulóknak, nem érdemli meg, hogy keresztény vá-
rosként illessék” - mondta a polgármester.
Az új kenyeret dr. Varga István református lel-
kész, dr. Mata István katolikus plébános és
Jeviczki Ferenc görög katolikus parókus áldotta,
illetve szentelte meg, majd a város vezetői, az
intézmények és gazdasági társaságok vezetői és
testvérvárosaink képviselői koszorút helyeztek
el Szent István szobránál.
Az augusztus 20-i programok folytatásaként a
Nemzeti Táncszínház és a Fitos Dezső Társu-
lat: A magyar falu című táncszínházi előadását
láthatta a közönség, melyet a kedvezőtlen idő-
járás miatt a Derkovits Kulturális Központban
tartottak meg. Az ünnepségek méltó befejezé-
seként tűzijáték szórakoztatta Tiszaújváros és a
környék lakosságát.

Fodor Petronella

Az egyházak képviselői által megszentelt, megáldott új kenyeret Bráz György polgármester szegte meg.

Kiss Zoltán

Aratókoszorú Tiszaszederkényben.

Dr. Fülöp György
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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.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

TOKAJI EDIT
a 4. sz. választókerület képviselője
2015. szeptember 2-án (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

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 üzenetrögzí-
tős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a

Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fi-
zetendő térítési díjakról szóló 37/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelete alapján
évente egyszeri alkalommal tankönyvtá-
mogatásban részesülhet az az életvitelsze-
rűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező
gyermek, illetve 23. életévét be nem töl-
tött nagykorú személy, aki lakóhelyén él
és alap- és középfokú köznevelési intéz-
mény nappali tagozatán tanul, és akinek a
családjában az egy főre jutó havi nettó jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló szü-
lő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra a-
zok a tanulók, akik normatív kedvez-
ményben (tartósan beteg; a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság e-

gyüttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzd; három vagy több kiskorú, illetve el-
tartott gyermeket nevelő családban él;
nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-
mogatásra jogosult; rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, vagy a
gyermekvédelmi gondoskodás keretében
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-
ban részesül), illetve térítésmentes tan-
könyvellátásban (a 2015/2016. tanévben
az általános iskola első évfolyamára be-
iratkozott tanulók, és a második, harma-
dik évfolyamos tanulók) részesülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a
kérelemben megjelölt igazolásokat, vala-
mint - annak megállapítása céljából, hogy
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogo-
sult - a tankönyvek árát igazoló dokumen-
tumot (csekk, feladóvevény, díjbekérő). A
tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérel-
mek elbírálása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
helyisége
( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Családsegítő Szolgálata
( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
Ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtási határideje: 2015.
szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (112. iroda), valamint postai
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
lehetséges.

Bráz György
polgármester

Felhívás

Önkormányzati tankönyvtámogatás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György alpolgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője

2015. augusztus 31-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri
Hivatal I. emeleti önkormányzati

tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján

történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra

várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2015. szeptember 2-án (szerdán)
15.00 órától 17.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri

Hivatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra
várjuk.

Polgármesteri Hivatal

szeptember Helye Ideje Kinek a részére

1. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

2. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

3. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

4. péntek Gimnázium 7.30 - 11.00 Minden étkező

9. szerda Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

10. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

Rendelések máshol, máskor
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy augusztus 28-ig felújítási munkálatok miatt Dr. Szilárd Szilvia rendelési helye és ideje
az alábbiak szerint történik.
Dr. Szilárd Szilvia Csütörtök 13:00-16:00 Ideggyógyászati szakrendelő
Dr. Szilárd Szilvia Péntek 10:00-12:00 Saját rendelőjében
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy augusztus 28-án (péntek) felújítási munkálatok miatt a gyermek háziorvosok rendelési
helye és ideje az alábbiak szerint történik.
III. Körzet- Dr. Vámosi Judit 8:00-10:00 Ideggyógyászati szakrendelő
H: Dr. Gyimes Zsófia
IV. Körzet- Dr. Gyimes Zsófia 10:00-12:00 Ideggyógyászati szakrendelő
II. Körzet- Dr. Regéczy Zoltán 12:00-14:00 Ideggyógyászati szakrendelő
H: Dr. Gyimes Zsófia
I. Körzet- Dr. Pető Gabriella 14:00-16:00 Ideggyógyászati szakrendelő
H: Dr. Gyimes Zsófia
IV. Körzet- Dr. Gyimes Zsófia 16:00-17:00 Készenlét
Fogászati ügyelet Augusztus 29-30-án Szünetel

Megértésüket köszönjük!
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Tájékoztató

Erzsébet-utalványok
átvétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a települési önkormányzat
jegyzője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsoló-
dóan természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruhá-
zat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány
formájában annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2015.
augusztus 1-jén fennáll.
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványokat sze-
mélyesen az alábbi időpontokban és helyszíneken vehetik át:
Tiszaszederkény városrészben:
Az átvétel helye: Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai István
utca 33.).
Időpontja: 2015. szeptember 1. (kedd) 9:00 órától 16:00 óráig.
Tiszaújvárosban:
Az átvétel helye: Polgármesteri Hivatal aulája ( Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.).
Időpontja: 2015. augusztus 31. (hétfő) 13:00 órától 16:00 óráig.
2015. szeptember 2. (szerda) 8:00 órától 12:00 óráig és 13:00
órától 18:00 óráig.
2015. szeptember 4. (péntek) 8:00 órától 12:00 óráig.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Erzsébet-utalványok átvételé-
hez érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hoz-
zák magukkal. Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben
az utalványra jogosult szülő, törvényes képviselő, vagy fiatal fel-
nőtt személyesen nem tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány átvé-
teléhez írásos - személyazonosító adatokat tartalmazó, 2 tanú
aláírásával ellátott - meghatalmazás szükséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Műszaki vezetőt keresnek
ATiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Köz-
hasznú Kft. pályázatot hirdet műszaki ve-
zető munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• műszaki (preferáltan gépészmérnöki
vagy villamosmérnöki) szakirányon szer-
zett egyetemi/főiskolai végzettség
• 5 éves hasonló munkakörben szerzett
szakmai tapasztalat
• felhasználói szintű számítástechnikai is-
meretek
• kiváló problémamegoldó képesség
• agilis, rugalmas személyiség
• kiváló tárgyalási készség
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság

• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• uszoda üzemeltetésében való jártasság,
uszodatechnológiai végzettség
• sportlétesítmény üzemeltetésében való
tapasztalat
• épületgépész felelős műszaki vezetői jo-
gosultság
• épületgépész műszaki ellenőri jogosult-
ság
• munka és tűzvédelem területén szerzett
végzettség
• idegennyelv-ismeret
A pályázathoz csatolnia kell:
• Szakmai, fényképes önéletrajzot és mo-
tivációs levelet
• Bizonyítvány másolatokat

A pályázat benyújtásának határideje 2015.
szeptember 10.
A betöltendő munkakörről bővebb infor-
máció a 70/3337676 telefonszámon kér-
hető.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft. székhelyén ( Tiszaújváros,
Teleki Blanka út 6.sz.) munkanapokon 8-
16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sport-
park.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6. szám alatti címre.
A munkakör betöltésének kezdő időpont-
ja: 2015. október 01.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. szeptember

www.tik.tiszaujvaros.hu

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát is elfogadunk!
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ATiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba
lépő módosítása, valamint Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti ellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról szóló
37/2013. (XII.21.) önkormányzati rende-
lete alapján a gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmények (ingyenes/kedvezmé-
nyes étkezés; szociális díjkedvezmény)
igénybevételével kapcsolatban az alábbi-
akról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.
Normatív kedvezmény (ingyenes/ked-
vezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén
ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező legki-
sebb munkabér (105.000 Ft) személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át
(2015. évben 89.408 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés
esetén az ingyenes étkezés megállapítása
iránt nyilatkozatot kell benyújtani.
A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell be-
nyújtania amennyiben ugyanazon intéz-
ménybe járó gyermekei után azonos jog-

címen igényli a normatív kedveményt.
A nyilatkozatban foglaltak alapján a gyer-
mekétkeztetés normatív kedvezménye leg-
korábban 2015. szeptember 1-jétől vehető
igénybe.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű is-
kolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étke-
zési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű
iskolai oktatásban résztvevő tanuló:
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették,
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étke-
zési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket
nevelnek, vagy
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású köznevelési
intézményben étkezést vesz igénybe, va-
lamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső havi
nettó jövedelme nem haladja meg a
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-

natkozó kérelmet kell kitöltenie minden
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2015/2016. nevelési/ tanítási évben ét-
kezést igényel bölcsődében, óvodában, ál-
talános iskolában, középiskolai kollé-
giumban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-
szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfo-
lyamon felül nappali rendszerű iskolai ok-
tatásban résztvevő tanulónak, törvényes
képviselőjének az ingyenes/kedvezmé-
nyes étkezés, a szociális alapú gyermek-
étkeztetési térítési díjkedvezmény, vala-
mint a személyi térítési díj megállapítása
iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez
csatolni szükséges a kérelemben megjelölt
igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580
Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök
7.20 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig,
pénteken 7.20 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető: Tiszaújvárosi
Intézményműködtető Központ honlapjá-
ról: www.tik.tiszaujvaros.hu
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos.
A nyilatkozatot/kérelmet az intézmény
igazgatójának címezve kell benyújtani.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központban (Kazinczy Ház, Ka-
zinczy út 3. I.em. 73/3. iroda), valamint
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7.) lehetséges.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ tájékoztatja az intézmények al-
kalmazottait és a külsős étkezőket a
2015/2016. tanítási évben igénybe ve-
hető étkezéssel kapcsolatban.
A 2015/2016. tanítási évre új étkezési ké-
relmet szükséges kitölteni:
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közal-
kalmazottak és köztisztviselők, az ön-
kormányzati intézmények, az állami
fenntartású köznevelési intézmények,
valamint az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaúj-
városi Intézményműködtető Központba
benyújtott kérelemre, az intézmény igaz-
gatójának előzetes írásbeli engedélye
alapján étkezhetnek.

• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt
intézmény éttermében vehető igénybe.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadá-
sával lehet az étkezést megrendelni az
élelmezési ügyintézőknél.
Az étkezési kérelmek formanyomtatvá-
nya
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu
• beszerezhető a térítési díjszedési napo-
kon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ élelmezési csoportjánál
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.sz. alatt,
munkanapokon H-K-CS: 7.20-16.00,
SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Tájékoztatás

Diétás étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ tájékoztatja az érintett szülő-
ket, törvényes gondviselőket, hogy a
2015/2016. nevelési/tanítási évre vo-
natkozóan az eltérő táplálkozást igény-
lő étkezés biztosításának feltétele, hogy
minden régi és új diétás étkezést igény-
lőnek kérelmet kell benyújtania a TIK
igazgatójának címezve.
A kérelemhez érvényes szakorvosi iga-
zolás csatolása szükséges.
A kérelem benyújtásának helye és cí-
me:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
I. em. 73/2. iroda

Tájékoztatás a gyermekétkeztetési térítési
díjkedvezmények igénybevételéről

Tájékoztatás

Alkalmazotti és külsős étkezés

A jármű adatai:
Márka: Ford
Típus: Transit VAN 2.0 TD
Hengerűrtartalom: 1998 cm3
Teljesítmény: 67 KW
Hajtóanyaga: Diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 193.238 km
Gyártási év: 2002.03.05.
Eddigi tulajdonosok száma: 1
Műszaki érvényességi idő: 2016.01.16.
ATiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont gépkocsiját árverésen értékesítjük a
kihirdetett alapárról induló szabad licitá-
lással.
A licit induló összege (alapár): bruttó
900.000,- Ft

Az árverésen a licitlépcső: 10.000,- Ft
A gépkocsi megtekintési lehetősége:
Agépkocsi személyes megtekintésére 2015.
szeptember 01-én 9.00 órakor van lehető-
ség.
A megtekintés helye: Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ Kazinczy Közös-
ség Ház, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. sz.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap;
- a pályázó árverésen való személyes,
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte;
- 50.000,- Ft összegű kaució befizetése.
Jelentkezési lap benyújtásának határideje,
helye:
Határidő: 2015. szeptember 04. 12.00 óra.

Helye: Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ Titkárság Tiszaújváros, Bethlen
Gábor út 7. sz. 119/1. sz. iroda.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
06-49/548-327.
Árverés ideje, helye:
Ideje: 2015. szeptember 07. 11.00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ Kazinczy Közösségi Ház, Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. sz. 73/1. sz. iroda.
Az árverés nyertese a legmagasabb ár-
ajánlatot tevő, aki a vételárat egy összeg-
ben, a szerződéskötést követő 15 napon
belül köteles megfizetni.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ

Használt gépkocsi értékesítése
Árverési hirdetmény

Nappali tagozatos képzés

Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium felvételi eljárást hirdet érettségire épülő, 2 éves
pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésre nappali tagozaton
(OKJ: 54 344 01).
A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés a gazdasági szakmák
alapképzése, erre az alapra bátran építheted a jövődet! A pénz-
ügyi-számviteli ügyintéző bizonyítvánnyal otthonosan fogsz
mozogni a vállalkozások gazdálkodásában, számvitelében és
pénzügyeiben.
Neked találták ki a pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesí-
tést, ha:
• gazdasági területen szeretnél munkát vállalni, vagy
• saját vállalkozásba szeretnél kezdeni, vagy
• gazdasági felsőoktatásban szeretnél továbbtanulni, vagy
• a pénzügyi vagy számviteli osztályon szeretnél majd dol-
gozni, vagy mérlegképes könyvelő szeretnél lenni.
Elhelyezkedési lehetőségek:
A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés széles alapokat
nyújtó szakképesítés, amely segítségével könnyebben tanul-
hatsz tovább a felsőoktatásban, ahol ez akár 50 kreditpontot
érhet és a gyakorlatot is beszámíthatják. Továbbá továbbta-
nulhatsz az OKJ keretein belül mérlegképes könyvelőnek,
majd adótanácsadónak. Elhelyezkedhetsz asszisztensi/ügyin-
tézői munkakörben vállalkozásoknál vagy az állami szférában
(pl.: NAV).
A felvételi kérelmek beadási határideje: 2015. augusztus 28.
Jelentkezési lapok kérhetők az iskola titkárságán. Nappali ta-
gozaton a tanulók utoljára abban az évben kezdhetnek tanévet,
amelyben a 25. életévüket betöltik.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Rendkívüli felvételi
eljárás

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2015/2016-
os tanévre, a következő tanulmányi területre:
- tagozatkód: 11; szakközépiskolai közgazdasági osztály.
A képzés helye: az Eötvös gimnázium épülete (Munkácsy M.
út 13.)
A felvételi kérelmek beadási határideje: 2015. augusztus 31.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitölté-
sével lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő
juttatja el intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők az is-
kola titkárságán, vagy letölthetők honlapunkról: http://www.
eotvos-tuj.sulinet.hu.)

Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett
iskolánkba, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi bi-
zonyítvány hitelesített fénymásolatát.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Volt „ötös iskolások” és
„hunyadisok” figyelem!

A jelenlegi Hunyadi Mátyás Iskola „Öreg Diákok és Tanáraik
Találkozóját” szervezi 2015. október 17-én, a Hunyadi Má-
tyás Iskola épületében.
Jelentkezni minden „régi” diáknak és pedagógusnak előzete-
sen a volt5iskola@gmail.com email címen lehet.
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 10.
Minden jelentkező regisztrációs számot kap a jelentkezés sor-
rendjében. A létszám korlátozott, ezért kérünk minden kedves
jelentkezőt, hogy minél hamarabb regisztráljon.
Tájékoztatás és felvilágosítás a Hunyadi Iskola Öreg Diákok
facebookoldalon, valamint a 70/333-7616-os telefonon.
A nagyszabású rendezvényhez szponzorokra és felajánlásokra
is számítunk.
Vetélkedő, nosztalgiázás, móka, kacagás, jó szórakozás vár
mindenkire!
Mindenkit szeretettel várunk!

A szervezők
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Árvai Julianna
volt önkormányzati képviselő

Árvai Julianna a Felsőfokú Óvónőképző Intézet
elvégzése után kezdett el dolgozni városunkban
óvónőként, majd óvodavezető-helyettes, később
pedig intézményvezető lett. 2000-ben az új óvo-
dai intézmény létrejöttével magasabb vezetővé
nevezték ki. Irányításával egy gyermekköz-
pontú nevelési program alakult ki. Körültekintő,
a szakmaiságot és a színvonalas munkát képvi-
selő vezetőként nagy hangsúlyt fektetett az óvo-
dai programok fejlesztésére, maximálisan építve
az óvodapedagógusok kreativitására.
Fontosnak tekintette szakmai fejlődését, szak-
tanfolyamot, komplex gyakorlati szemináriu-
mot végzett, valamint elvégezte a Pécsi Tudo-
mányegyetem közoktatási vezető szakát is. Ki-
emelkedő szakmaszeretetével és vezetői gya-
korlatával meghatározója volt Tiszaújváros és
körzete óvodai nevelésének. 1982-ben kima-
gasló szakmai tevékenységéért „Kiváló Mun-
káért” Miniszteri dicséretet kapott. 1999-ben a
város magas színvonalú munkáját „Tiszaújváros
Közoktatásáért” Oklevél Életműdíj kitüntetés-
sel jutalmazta. Tevékenységéért Tiszaújváros és
körzete „A körzet közoktatásáért” elismerésben
részesítette. Több évtizedes kiemelkedő szak-
mai és vezetői munkáját 2005-ben Magyar Köz-
társasági Bronz Érdemkereszt állami kitüntetés-
sel ismerték el, 2011-es nyugállományba vonu-
lásakor pedig Pedagógus Szolgálati Emlék-
éremben részesült.
Szakmai munkája mellett kiemelkedő közéleti
tevékenysége is. 1994-től 2014-ig önkormány-
zati képviselőként, valamint bizottsági tagként,
tanácsnokként és alelnökként segítette a város-
vezetés munkáját.
Tiszaújvárosban végzett több mint 40 éves ki-
emelkedő óvodapedagógiai munkája, kimagasló
közéleti tevékenysége, szakmaszeretete, példa-
mutató emberi helytállása elismeréseként „PRO
URBE” Életműdíj kitüntetésben részesült.

Kovács Tibor
volt országgyűlési és önkormányzati képviselő

Kovács Tibor a Ploiesti Olaj- és Gázipari Egye-
temen olajmérnöki diplomát, majd posztgradu-
ális képzésben a Budapesti Műszaki Egyetemen
gazdasági szakmérnöki oklevelet szerzett. Szak-
mai pályafutását 1977-ben a MOL Rt. Tiszai Fi-
nomítójában üzemcsoport-vezetőként kezdte.
1994-ben országgyűlési képviselővé választot-
ták. Öt parlamenti ciklusban képviselte a vá-
lasztókerületében élő lakosok érdekeit. A parla-
mentben több bizottságban elnökként, alelnök-
ként, bizottsági tagként végezte munkáját, a
nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében a ma-
gyar-román parlamenti tagozat elnöki tisztségét
háromszor töltötte be.
Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testü-
letének tagja 1992-től 2014-ig. Műszaki és gaz-
dasági végzettségét jól kamatoztatta a képvi-
selő-testületi döntések meghozatala és a bizott-
sági munka során. Tiszaújváros Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a városért végzett kie-
melkedő és eredményes képviselői munkája el-
ismeréseként 2002-ben „PRO URBE” Évi díj
kitüntetésben részesítette.
Képviselői munkájával jelentősen hozzájárult a
kistérségi eredmények megvalósulásához. Me-
zőcsát képviselő-testülete 2015. március 15-én

„Mezőcsát Városért” kitüntetéssel ismerte el a
térségért és Mezőcsátért végzett parlamenti kép-
viselői munkáját. 20 éves országgyűlési és 22
éves önkormányzati képviselői munkája során
legfontosabb célja az itt élő emberek és a térség
problémáinak képviselete és azok megoldásá-
nak elősegítése volt.
Tiszaújváros érdekében végzett több mint két
évtizedes kiemelkedő közéleti tevékenysége,
elért eredményei és emberi helytállása elisme-
réseként „PRO URBE” Életműdíj kitüntetésben
részesült.

Szent István Emlékérem

Kéki Sándor
műszaki vezető

Kéki Sándor a Tiszai Vegyi Kombinát műszere-
zését végző HMG cég szederkényi kirendeltsé-
géhez került, mint műszerész 1963-ban, ezt
követően a Villamos Automatikai Tervező Inté-
zetnél dolgozott. 1967-ben a TVK állományába
került, ahol tapasztalatait hatékonyan kamatoz-
tatta a gyár üzemeinek építésében, beüzemelé-
sében. Részt vett az Ammóniagyár bővítésében,
az Imperial Chemical Industry által tervezett
BCH és Polimer üzem kivitelezésében, a „Kis-
etilén” egységeinek, valamint a Linde 220 ezer
tonnás etiléngyárának építésében is, mely 1974-
ben kezdte meg próbaüzemét. A Műszer Auto-
matika szerelőrészlegének vezetőjeként az épü-
lő üzemek mindegyikének kivitelezésében köz-
reműködött.
Mindig nagy hangsúlyt fektetett ismereteinek
bővítésére, az új technológiai folyamatok elsa-
játítására. Elvégezte a Miskolci Egyetem vegy-
ipari automatizálási szakát, szakmai továbbkép-
zésként többször járt tanulmányúton Japánban.
A vegyipari üzemek kivitelezési ismereteinek
országosan is elismert szaktekintélye, a szakma
nagy „ikonja”. Hosszú pályafutása alatt generá-

ciók sorát tanította meg a kémiai üzemek terve-
zési, építési munkáinak ismereteire, és a fiatal
szakemberek előtt feltárta e nehéz, de sikerek-
ben gazdag pálya szépségeit. Munkáját hobbi-
jaként szerette és szereti a mai napig.
Tiszaújváros ipari alapjainak lerakásában vég-
zett, öt évtizedes kimagasló szakmai és vezetői
munkája, a települést szolgáló kivételes mun-
kássága, emberi helytállása elismeréseként Szent
István Emlékérem kitüntetésben részesült.

Kiss László
volt önkormányzati képviselő

Kiss László 1971-ben a Nehézipari Műszaki
Egyetemen gépgyártás-technológiai szakon
szerzett gépészmérnöki oklevelet. 1973-ban ke-
rült Leninvárosba. Itt a Petrolkémiai Beruházási
Vállalat Gépszerelési Osztályának műszaki el-
lenőreként az Olefin 1 etiléngyár építésén dol-
gozott. Később a Tiszai Kőolajipari Vállalathoz
szerződött műszaki ellenőrnek, majd üzemve-
zetőnek nevezték ki a kalorikus üzem élére.
1989-ben áthelyezték a vízgazdálkodási üzem
élére. A kalorikus és vízgazdálkodási szakterü-
let összevonása után a szervezet élére került,
majd energetikai vezetőnek nevezték ki a fino-
mító teljes energetikai rendszerének irányítá-
sára, melyet 2010-es nyugdíjba vonulásáig
töltött be. Kiemelkedő munkája elismeréseként
Igazgatói Dicséretben részesült, valamint két al-
kalommal a Finomító Kiváló Dolgozója lett.
2007-ben az iparban dolgozó gépészmérnökök
számára alapított Bánki Donát Díjat kapta meg.
2010-ben pedig a közel 35 évi olajipari munka-
viszony zárásaként munkája elismeréseként „Ki-
magasló munkavégzésért” arany fokozat kitün-
tetésben részesült.
2002-ben tizenegyed magával megalapította a
Városért Egyesületet, melynek tagjaként két cik-
luson keresztül volt önkormányzati képviselő. Ez
idő alatt több bizottságban kamatoztatta tapasz-
talatait és szakmai tudását. Képviselői munkáját
igen aktívan, alapos felkészültséggel, magas szín-
vonalon, korrekt hozzáállással látta el.
Szociálisan érzékeny, másokon segíteni akaró
ember, feleségével egyetértésben hosszú évek
óta több alapítványt, hátrányos helyzetű tanulót
is támogatnak anyagilag.
Tiszaújváros ipari fejlődésében játszott elévül-
hetetlen érdemei, önkormányzati képviselőként
végzett kimagasló közéleti szerepvállalása, em-
beri önzetlensége elismeréseként Szent István
Emlékérem kitüntetésben részesült.

Orosz István
a vízirendészeti őrs néhai parancsnoka

Orosz István 1957-től sorkatonai szolgálatot tel-
jesített Szolnokon, ahol kishajó-vezetői vizsgát
tett, mely meghatározta későbbi életútját. 1959-
ben az akkori Tiszaszederkénybe került, ahol a
vízirendészeti rendőrőrsön kapott hajóvezetői
beosztást.

Munkája mellett folyamatosan képezte magát, el-
végezte az alapfokú rendőriskolát, nagyhajó-ve-
zetői képesítést szerzett, leérettségizett, tiszthe-
lyettes-képzőt, majd Rendőrtiszti Főiskolát vég-
zett. Nagy alapossággal, figyelemmel és gondos-
sággal végezte feladatait, melynek elismerése-
ként 1982-ben őrsparancsnokká nevezték ki.
Rendkívül igényes volt a munkavégzésében, és
ugyanilyen elvárásokat támasztott beosztottjai-
val szemben is, pontos és lelkiismeretes munkát
követelve.
Évtizedeken keresztül kimagasló teljesítményt
nyújtott az árvízi védekezésekben, és a tiszai
vízi élet biztonságának megteremtésében. Szív-
ügyének tekintette a vízi sportok megszerette-
tését a fiatalok körében. Kiváló munkavégzését,
tevékenységét kitüntetések sorával ismerték el:
Közbiztonsági Érem, Szolgálati Érdemérem,
Árvízvédelemért Érem, Haza Szolgálatáért Ér-
demérem.
Haláláig a város emblematikus egyénisége volt,
akit a városlakók szerettek és tiszteltek.
Tiszaújváros vízirendészetének megszervezésé-
ben és működtetésében szerzett elévülhetetlen
érdemei, az árvízi védekezésben nyújtott több
mint három évtizedes áldozatkész munkavég-
zése elismeréseként Szent István Emlékérem ki-
tüntetésben részesült.

Verdó Istvánné
ügyvezető igazgató

Verdó Istvánné Kecskeméten a Gépipari és Au-
tomatizálási Műszaki Főiskolán szerzett diplo-
mát. Első munkahelye a TVK Rt., a műanyag-
feldolgozás szakterületen üzemmérnökként,
majd technológusként, később pedig technoló-
giai és fejlesztési vezetőként dolgozott. Több-
ször volt Kiváló Dolgozó, valamint miniszteri
kitüntetésben is részesült. 1992-ben sikeresen
megpályázta a műanyag-feldolgozással foglal-
kozó vállalkozás, a POLIPACK Kft. ügyveze-
tői posztját. Cégüknél - melynek fő erősségei a
gyors reagálás, a rugalmasság, valamint a kép-
zett és hozzáértő munkatársak alkalmazása -, az
elsők között vezették be a minőségirányítási
rendszert. A vállalkozás vezetői és alkalmazot-
tai is egyaránt elkötelezettek a cég hosszú távú
sikeres működtetésében.
Verdó Istvánné részt vesz a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint az üzleti szervezetek munkájában, de
fontos számára a Tiszaújvároshoz való kötődés
is, jó kapcsolatokat ápol a tiszaújvárosi vállal-
kozásokkal. Legfőbb érték számára korábban és
jelenleg is az ember, a munkatársak. Családja
támogató segítsége biztosítja számára a stabili-
tást, hogy mindig a legfontosabb dolgokkal fog-
lakozhasson, és legjobb tudása szerint dolgoz-
hasson.
Tiszaújváros ipari fejlődésében és a munka-
helyteremtésben játszott kiemelkedő szerepe,
kimagasló szakmai munkája és szponzori tevé-
kenysége elismeréseként Szent István Emlék-
érem kitüntetésben részesült.

Tíz személy és négy közösség részesült önkormányzati kitüntetésben augusztus 20-a alkalmából.

Pro Urbe Életműdíjasaink, Kovács Tibor és Árvai Julianna.
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Gulyás Ferencné

gazdasági igazgató

Gulyás Ferencné 1980-tól dolgozik, eleinte ad-
minisztratív és könyvelői feladatokat látott el a
II. Számú Lakásfenntartó és Karbantartó Szö-
vetkezetnél, később a Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskolában dolgozott, ahol könyvelőként
megismerkedett az államháztartási feladatokkal
is.
Szakmai fejlődését mindig fontosnak tartotta,
mérlegképes könyvelői képesítést, ezután főis-
kolai végzettséget szerzett gazdasági mérnök
szakon.
2000-től a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
munkatársa, mint pénzügyi ügyintéző. Munka-
szeretetével, precizitásával egyaránt kivívta
munkatársai és felettesei elismerését. Tiszaújvá-
ros Város Képviselő-testülete 2008-ban Tiszaúj-
város közintézményeinek működtetési feladata-
ira létrehozta a Városi Intézményellátó Szerve-
zetet. Munkája elismeréseként az intézmény
gazdasági igazgató-helyettesi munkakörébe he-
lyezték.
2011-ben sikeresen pályázott a Tiszaújváros Vá-
rosi Rendelőintézet gazdasági igazgatói állá-
sára. A feladat új kihívást jelentett a maga sa-
játos szakmaiságával. Szorgalmas és lelkiisme-
retes munkavégzéssel elsajátította az új gazdál-
kodási ismereteket, az egészségügyi pénzügyi
gazdálkodás követelményeit. Következetes és
pontos munkavégzésével hozzájárul a rendelő-
intézet kiegyensúlyozott gazdálkodásához.
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban és az
önkormányzati intézményekben gazdasági terü-
leten végzett közel két évtizedes kiemelkedő
szakmai és vezetői munkája, elhivatottsága el-
ismeréseként Szent István Emlékérem kitünte-
tésben részesült.

Jakab István
szakosztályvezető, az Atlétikai Világnap atléti-

kai verseny szervezője

Jakab István 1976-ban szerzett atlétikai szak-
edző képesítést. 1992-től dolgozik jelenlegi mun-
kahelyén a Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Is-
kolájában, valamint a Tiszaújvárosi SC atlétikai
szakosztály vezetője is.
A tiszaújvárosi műanyag atlétika pálya 1999-es
átadásával először nyílt lehetőség egy regioná-
lis verseny megrendezésére, amely idén már 15.
alkalommal várta az atlétákat és szurkolóikat. A
versenyre már az egész országból és a környező
országokból is egyre több nevezés érkezett. A
Magyar Atlétikai Szövetség nyolcadik éve ezt a
versenyt jelöli az Atlétikai Világnap alkalmából
hazai kiemelt rendezvénynek, mely élvezi a
Nemzetközi Atlétikai Szövetség támogatását is.
A rangos atlétikai viadal kitűnő alkalom a tisza-
újvárosi atlétáknak, hogy megmérettessék ma-
gukat. Élve a lehetőséggel, az elmúlt években
kiemelkedő eredményeket értek el, melyek se-
gítségével válogatottságot, valamint világverse-
nyeken való részvételi jogot szereztek. A verse-
nyek szervezője Jakab István. A szervezőmunka
a versenyzők szüleinek segítségével, Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzata, a Magyar és a Nem-
zetközi Atlétikai Szövetség, a Tiszaújvárosi
Sport Club és a Tiszaújvárosi Sport-Park Non-
profit Kft. támogatásával valósult meg.
Az Atlétikai Világnap atlétikai versenyeinek lét-
rehozásában, a sportág népszerűsítésében szer-
zett elévülhetetlen érdemei, a város jó hírnevé-
nek öregbítésében játszott szerepe elismerése-
ként Szent István Emlékérem kitüntetésben ré-
szesült.

Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Széchenyi Iskolájának közössége

1980. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a le-
ninvárosi 6. Számú Általános Iskola, majd 1990-
ben elindult az előnyprogramos oktatás. A
diákok emelt óraszámban tanulták a matemati-
kát és már első osztálytól kezdve ismerkedtek
az informatikával.
Az 1990/91-es tanévtől kezdve az orosz és
angol nyelv mellett beindult a francia és német
nyelv oktatása is. 1992-ben a közösség kezde-
ményezésére az iskola a Széchenyi István Álta-
lános Iskola nevet kapta. Az iskolában magas
szintű a tehetséggondozás, kezdetben matema-

tikai, majd később anyanyelvi, angol nyelvi, tör-
ténelem és kognitív képességeket fejlesztő mű-
helyek is indultak. Az iskola 1999-től térségi
tehetségfejlesztő központként működött, mely
program az intézmények összevonása után is
változatlan tartalommal folytatódott.
A DSE keretében többféle sportágban kipróbál-
hatják magukat a tanulók: úszás, kosárlabda,
futball, tömegsport. Már a kezdetektől működik
az énekkar, mely állandó szereplője az adventi
hangversenynek és az iskolai ünnepségeknek.
Tiszaújváros közoktatásában játszott 35 éves
meghatározó szerepe, kiemelkedő gyermekköz-
pontú szemlélete, a tehetséggondozásban nyúj-
tott kimagasló tevékenysége elismeréseként az
iskola közössége Szent István Emlékérem ki-
tüntetésben részesült.

Tiszaújvárosi Római Katolikus Énekkar

1993-ban alakult meg a templom első kórusa,
Arnóczky Zoltán kántor vezetésével. Az akkor
még 6-8 főből álló kis közösség a kiemelt temp-
lomi ünnepeket igyekezett szebbé tenni. Ekkor
csendültek föl először a húsvéti passiók és a
szép hagyományos karácsonyi dallamok.
1995-ben Dudás Józsefné hitoktató alapított kó-
rust, mely ekkor volt a legnagyobb létszámú. A
hitoktató távozása után dr. Nagy Ilona kántor
szervezte újjá a kórust. A karvezető kiváló or-
gonista volt, s többször kísérte őket hangszeren.
2004-ben Magyarné Hadzsi Katalin énektanár
vette át a munkát. Jelenleg 16 tagot számlál az
énekkar.
Az adventi időszakban hagyományos gregorián
miseénekeket adnak elő, középkori magyar ka-
rácsonyi énekek társaságában. Szenteste félórás
koncertet adnak a templomba látogatóknak, s
fellépésükkel az éjféli szentmisét is emlékeze-
tesebbé teszik. Állandó fellépői a Városházté-
ren rendezett adventi ünnepségsorozatnak. Mű-
sorukkal rendszeresen részt vesznek a környező
települések búcsúin, templomaik újjászentelé-
sén. A kórus lelkes amatőrökből áll, akik önzet-
lenül, minden ellenszolgáltatás nélkül, szabadi-
dejükben próbálnak és vesznek részt az egyházi
eseményeken.
Az egyházi énekkultúra művelésében, fejlesz-
tésében játszott szerepük, áldozatkész tevé-
kenységük, emberi helytállásuk elismeréseként
a kórus közössége Szent István Emlékérem ki-
tüntetésben részesült.

Lorántffy Zsuzsanna
Emlékplakett

Dr. Varga Istvánné
református lelkipásztor

Dr.Varga Istvánné a Debreceni Református Te-
ológiai Akadémián végzett 1988-ban, lelkészi
oklevele megszerzése után református lelkésszé
szentelték. Házastársával, Dr. Varga István re-
formátus lelkipásztorral 1990. szeptember 1-jén
kezdték el szolgálatukat Tiszaszederkény-Tisza-
újváros gyülekezeteiben. 1994-ben épült meg a
református templom, melynek előkészítésben és
a munkálatok lebonyolításában is oroszlánrészt
vállalt a lelkész házaspár, a tervektől egészen a
templom épületének átadásáig. Dr. Varga Ist-
vánné fektette le a tiszaújvárosi református hit-

oktatás alapjait, teremtette meg a tárgyi feltéte-
leket és felkészültségével, gyermekközpontú
szemléletével biztosította a lelki hátteret is.
Közreműködésével 2001-ben megalakult a gyü-
lekezet énekkara, a közhasznú egyesületként
működő Tiszaújvárosi Református Énekkar, mely
szép sikereket ért el határon innen és túl. Jelen-
tős szerepe volt abban - és nagy örömére szol-
gált -, hogy 2012. szeptember 1-jén megkezdte
működését a Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola, a város első keresztyén szelle-

miségű iskolája.
Tiszaújváros Református Gyülekezetében vég-
zett negyedszázados áldozatos és kiemelkedő
szolgálatának, a keresztyén értékrend kialakítá-
sában és megőrzésében játszott szerepének el-
ismeréseként Lorántffy Zsuzsanna Emlékpla-
kett kitüntetésben részesült.

A Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi
Területi Szervezete

A Magyar Vöröskereszt az 1960-as évektől van
jelen a város életében, a város születésével, fej-
lődésével párhuzamosan alakult. A szervezetért
dolgozó munkatársak a város vezetésével és a
helyi cégekkel összefogva igyekeznek közösen
tenni a Tiszaújvárosban élők egészségéért, szo-
ciális jólétéért.
A szervezet első vezetője Veres Barnabás volt,
aki társadalmi megbízottként látta el feladatait.
Az első főállású vezető Hegyi Ferenc, őt Tirkala
Ferencné követte, majd Tóth Imréné, mint terü-
leti vezető irányította és szervezte a vöröske-
resztes munkát. A jelenlegi területi vezető,
Laták Kamilla 2012 óta dolgozik a szervezet-
nél. A Magyar Vöröskereszt, így a tiszaújvárosi
területi szervezet munkája is csak széles társa-
dalmi támogatottsággal lehet hatékony. 2014-
ben megyénkben elsőként az országos szervezet
a legrangosabb elismerését, a Vöröskeresztes
Tevékenységért kitüntetés gyémánt fokozatát
adományozta a szervezet alelnökének.
A város érdekében végzett fél évszázados szé-
leskörű humanitárius tevékenysége, kiemelkedő
egészségnevelési, prevenciós munkája, a szoci-

álisan rászorultak segítésében nyújtott elévül-
hetetlen érdemei elismeréseként Lorántffy
Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetésben része-
sült.

Football Club Tiszaújváros
NB III-as csapata

A Tiszaújvárosi Football Club vállalati egyesü-
letként 1960-ban alakult meg Tiszavidéki Vegyi
Kombinát Sport Club (TVK SC) néven. A már
Tiszai Vegyi Kombinát SC-re átkeresztelt csa-
pat egyesült a szomszédos Tiszapalkonyai Va-
sassal, melynek jóvoltából először szerepelt a
Borsod megyei első osztályban. 1970-ben a
város nevének változásával egy időben a csapat
neve Leninvárosi MTK-ra (LMTK) módosult.
1978-ban egy búcsúmérkőzés keretében le-
győzték a kor magyar sztárcsapatát, az Újpesti
Dózsát. Az Olefin SC-re keresztelt klub 1997-ig
a Területi, később az NB III-as bajnokságban
játszott. A ’80-as években többször szerepelt a
Magyar Népköztársasági Kupában.
1993-ban városi csapattá vált, neve Tiszaújvá-
rosi SC-re változott. 2008-tól kisebb megszakí-
tással a nemzeti bajnokság harmadik vonalában
játszott. A Magyar Kupa 2012/2013-as szezon-
jában Magyarország legjobb 32 csapata között
szerepelt. A csapat eredményes szereplését a já-
tékosok mellett a mindenkori vezetőedzők is
elősegítették. A jelenlegi csapat a 2013/2014-es
bajnoki évig Koleszár György vezetőedző, majd
a 2014/2015-ös bajnoki szezontól Bocsi Zoltán
vezetőedző szakmai irányításával működik.
A labdarúgás sportág népszerűsítése, a nemzeti
bajnokságban elért eredmények, Tiszaújváros jó

hírnevének öregbítése és a város sportéletében
végzett kiemelkedő tevékenysége elismerése-
ként a Football Club Tiszaújváros NB III-as csa-
pata Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitünte-
tésben részesült.

Frónáné Balla Éva
szakápoló

Frónáné Balla Éva érettségi után okleveles
szakápolói képzettséget szerzett. 2005-ig a ti-
szaújvárosi „Ezüsthíd” Gondozóházban gondo-
zói munkakörben dolgozott, jelenleg a Dr. Fehér
József vezette GENERAL-MED ’96 Bt. Házi-
orvosi és Munkaegészségügyi Szolgálat alkal-
mazásában áll, a tiszaszederkényi városrész
házi- és üzem egészségügyi szakápolójaként.
Empatikus készsége és szociális érzékenysége
kiváló. Szeretetteljes kapcsolatot épített ki a
gyerekekkel, felnőttekkel és idősekkel egyaránt.
Betegközpontú szemléletével, következetes és
áldozatkész munkavégzésével hamar kivívta a
betegek és hozzátartozóik szeretetét, tiszteletét.
A betegekkel való kapcsolata, türelme és segí-
tőkészsége példaértékű, a hivatása áll élete kö-
zéppontjában. Megnyerő, közvetlen személyi-
ség, odaadásával, szolgálatkészségével a város-
rész megbecsült tagjává vált. Bár magasan kép-
zett, kiváló szakember, tudásának folyamatos
fejlesztésére törekszik.
A betegellátás területén végzett kiemelkedő
szakmai munkája, betegközpontú tevékenysége,
emberi helytállása elismeréseként Lorántffy
Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetésben része-
sült.

A Tiszaújvárosi Római Katolikus Énekkar Szent István Emlékérmet vehetett át.

Az FC Tiszaújváros NB III-as labdarúgó csapata Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetést kapott.
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Heten egy asztalnál

Testvértalálkozó baráti esttel
Államalapító Szent István ki-
rályunk ünnepét együtt tölt-
hettük el a testvérvárosaink-
ból érkezett vendégekkel. Töb-
ben a Városnapok program-
jában is bemutatkoztak kiál-
lítással, színpadi műsorral,
de közös baráti találkozót is
szerveztek valamennyi-
ük részvételével.

Hét település egy asztalnál: erdélyi, felvi-
déki, lengyel, kárpátaljai, és magyar part-
nervárosaink delegációját látta vendégül
Tiszaújváros. Nem csak az önkormány-
zatok, hanem a református gyülekezetek
képviselőit is. A vendégeket Bráz György
polgármester köszöntötte, majd elkezdő-
dött a közös diskurzus.
Minden vendégdelegáció bemutatta tele-
pülését, nem feledve a mindennapi örö-
möket, de a hétköznapi problémákat sem.
Csíkszereda vezetése az otthon maradottak
baráti üdvözletét adta át a tiszaújvárosi-
aknak, a nehéz helyzetben lévő Beregszász
városunk mindenkori támogatásáért mon-
dott köszönetet. A lengyel Swietochlowice
a Tiszaújvárosban töltött szívélyes baráti
látogatásait idézte fel, a szomszédos Pol-
gár város polgármestere a jövőbeni közös
projektlehetőségekre mutatott rá, Rima-
szombat első emberének a strandfürdőnket
megirigyelve indult el a fantáziája, Zawier-
cie választások után lecserélődött delegá-
ciója pedig az eddigi partnervárosi kapcso-
lat folytatását ígérte.
- Nagyon szeretünk Tiszaújvárosba jönni,
kedves emberek, kellemes környezet, ven-
dégszerető, barátságos kis közösség él itt.
Nagy öröm, hogy így egymásra találtunk
évekkel ezelőtt. Idén nem csak a delegá-
ciónk jött, hanem a csereüdültetésre érke-
zett iskolásaink is, sőt egy vidám műsort is

hoztak színészeink, humoristáink, melyet
a baráti esten a Derkovits Kulturális Köz-
pontban mutatnak majd be - mondta Füle-
ki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere.
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere
harmadszor járt idén nálunk. Beszámolt a
mindennapjaikról, a nehézségekről, a kelet-
ukrajnai helyzetről, de megemlítette azt is,
hogy milyen nehéz évet fognak zárni, hi-
szen a villany- és gázárak - mint mondta -
az itteniek lesznek, az ő fizetéseik pedig
maradnak. Megköszönte Tiszaújváros ön-
kormányzatának eddig nyújtott anyagi tá-
mogatását, s ígéretet tett arra, hogy még az
év végéig viszonozzák a meghívást.
- Bár nagyon nagy a munkanélküliség ará-
nya, de mi jobban élünk, mint egy évvel
ezelőtt - mondta Jozef Simko, Rimaszom-
bat polgármestere, akinek ez már az ötö-
dik tiszaújvárosi látogatása volt. - Nekem

nagyon tetszik ez a település, szeretném
ha nálunk is lennének ilyen tiszta, zöld
övezetek, parkok, virágos város, a strand-
fürdőjüket is hazavinném, ha tehetném,
remélem nálunk is lesz egyszer ilyen –
tette hozzá.
Tóth József, Polgár polgármestere a 2020-
ig terjedő uniós fejlesztési időszakra utal-
va lát közös pályázati lehetőségeket Tisza-
újvárossal.
- Még az is elképzelhető, hogy hamarosan
átkerékpározhatunk egymás városába, de
persze gazdasági vonalon is sok lehetősé-
get látok a közös jövőnkben. Hét év közös
múlt van mögöttünk, azóta személyes ba-
rátságok is kialakultak, nagyon gyümöl-
csöző volt ez a hét esztendő, reméljük i-
lyen lesz a folytatás is. Látva a beregszá-
sziak helyzetét, felajánlottam én is Polgár
segítségét - mondta Tóth József.
Zawierciéből új vendégek érkeztek, akik
korábban még nem jártak nálunk. A tele-
pülés új összetételű városvezetése jött el
Tiszaújvárosba.
- Mi egy teljesen új delegáció vagyunk
Zawiercéből, hiszen nálunk is voltak vá-
lasztások. A testvérvárosi szerződést még
az előző testületünk írta alá, de természe-
tesen amit megörököltünk, folytatni is
akarjuk, hiszen ha csak a diákcsereprog-
ramra gondolunk, ez is nagyon gyümöl-
csöző minkét oldalnak. Kulturális irányban
is szeretnénk, ha fejlődne a kapcsolatunk,
hogy a lengyel nép még jobban megismer-
hesse Magyarországot, és az itt élők is be-
letekinthessenek a mi hagyományainkba,
szokásainkba - nyilatkozta Konrad Knop,
Zawiercie helyettes polgármestere.
Swietochlowice és Tiszaújváros barátsága
tíz évvel ezelőtt kezdődött. Mint mondták,
Tiszaújváros a kedvenc testvérvárosuk.
- Nem csak a település mindenkori dele-

gációi tudnak róla és érzik ezt, hanem a la-
kosság is, hozzászoktak ahhoz, hogy léte-
zik ez a barátság Tiszaújvárossal és nekik
is fontos. Nekünk hat testvérvárosunk van,
köztük egy kínai is. Idén megnyitották ná-
lunk a termálfürdőt, ez is az egyik közös
vonal Tiszaújvárossal. Korábban csak a
delegációk jöttek-mentek, most bővült a
kapcsolatunk, hiszen augusztus 22-én len-
gyel gimnazisták jönnek önökhöz. A ven-
déglátást a következő nyáron viszonoz-
zuk, akkor majd mi fogadunk Tiszaújvá-
rosból gyerekeket - mondta Stanislaw
Korman, Swietochlowice helyettes pol-
gármestere.
- Nem csak a jelen közös, Szent István örök-
sége is összeköt bennünket, Tiszaújvárost és
partnervárosait - mondta Bráz György.
A küldöttségek a Barátság kertjében sza-
lagot kötöttek a településeiket jelképező
kopjafákra, majd a Derkovits Kulturális
Központba mentek, ahol a vendéglátók
művészeti csoportjai mutatkoztak be mű-
sorukkal. Hagyomány már, hogy a hatá-
ron túliak is színpadra lépnek. A kulturális
kínálatot idén a csíkszeredaiak és a polgá-
riak vidám műsora színesítette. Az estet
közös vacsorával zárták.

berta

Hét település képviselői találkoztak Tiszaújvárosban.

Lengyelországi testvérvárosunkból, Swi-
etochlowicéből érkezett 20 középiskolás
diák városunkba. A határon túli gyerekek
egy hetet tölthetnek el nálunk a diákcse-
reprogram keretében, megismerve kultú-
ránkat, városunkat.
Tízéves barátság köti össze a lengyel
Swietochlowicét Tiszaújvárossal.Az egyik
közös szál a diákcsereprogram. Négy is-
kola tanulói érkeztek a diákküldöttséggel,
kiváló tanulmányi eredményük jutalma a
magyarországi látogatás. Peter Biedron
középiskolás ennek a vendéglátásnak kö-
szönhetően jött először hazánkba.
- Sohasem voltam még Tiszaújvárosban,
de még Magyarországon sem - mondja.
- Nagyon örülök, hogy itt lehetek, remé-
lem sok érdekesség vár rám az itt töltött
egy hét alatt.
- A gyerekek is alig ismerik egymást, ez
az első találkozásuk, illetve a közös uta-
zás során mutatkoztak be egymásnak, hi-
szen négy gimnáziumból verbuválódtak
- veszi át a szót a csoport egyik kísérő
pedagógusa, Edita Tomas. - Nemcsak jól

tanulnak ezek a gyerekek, hanem nagyon
aktívan részt vesznek mindenféle társa-
dalmi munkában. Most lehetőségük van
megismerni a magyar kultúrát, a magyar
embereket. Jövő nyáron pedig mi fogad-
juk majd az itteni diákokat.
A csoportot Bráz György polgármester
és dr. Fülöp György alpolgármester is
köszöntötte a tájházban, majd megnéz-
ték a kiállítást és nemezelési technikával
kézműves foglalkozáson vettek részt a
Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör ve-
zetőjével, Füredi Zsuzsával. A délutánt a
strandon töltötték, de a lengyel középis-
kolásoknak Nyíregyháza és Eger neve-
zetességeit is megmutatják az egy hét
alatt. Csíkszeredából már évek óta járnak
hozzánk diákok, Swietochlowice a má-
sodik testvértelepülés, mellyel aláírta
Tiszaújváros a diákcsereprogramról szó-
ló szerződést. Mint azt Tiszaújváros al-
polgármestere elmondta, terveik szerint
a jövőben valamennyi testvérvárossal ki-
bővítik az ilyen irányú kapcsolatot.

berta

A barátság nagykövetei

Lengyel vendégdiákok

A város vezetői ajándékkal köszöntötték a fiatalokat.

Ünnepeltek a nyugdíjasok

A város nyugdíjasait várta ünnepi rendezvényére a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ. Hosszú
évek óta hagyomány már, hogy a város idősei e-
gyütt ünnepelnek augusztus 20-án a központi étte-
remben.

Bráz György polgármester köszöntötte városunk nyugdíjasait, a
„Szépkorúak új kenyér ünnepe” elnevezésű rendezvényen.
- Mindannyian jó ismerjük a történelmet. Nagyon sok nemzet
veszett el az évszázadok során Európa útvesztőiben, mi azonban
megmaradtunk. Különleges lelki élmény augusztus 20-án, hogy
itt vannak velünk azok a határon túli magyar városok képviselői
is, ahol rengeteg magyar él - mondta a polgármester.
Az eseményen ünnepi ebéd és a mulatós televíziós műsorokból
is ismert Gabrielló várta városunk nyugdíjasait, akik évente két
alkalommal - május 1-jén és augusztus 20-án - ünnepelnek így
együtt.
- Ez egy csodálatos ünnep - mondta Reichenberger Lászlóné. -
Az összetartozás, a magyarság, a kereszténység és az új kenyér
ünnepe ez. Nagyon jónak tartom, hogy itt a városban gondolnak
ezeknek az alkalmaknak a megtartására. Úgy gondolom, hogy
országos szinten is kiemelkedő hely Tiszaújváros. Irigyelnek is
minket, bárhová megyünk. Én az Énekszó Baráti Körben éneke-
lek, sokfelé megfordulunk, hallunk dolgokat, és persze visszük a
város jó hírét. Nagyon kevés az olyan hely az országban, ahol
ennyire törődnek a nyugdíjasokkal, mint itt.
- Intézményünk az év során több olyan rendezvényt szervez, ahol
Tiszaújváros idősei és a nyugdíjas klubok tagjai vehetnek részt -
nyilatkozta Bundik Anita, a humánszolgáltató központ vezető-
helyettese. - Ez egy nagyon jó színtere a közösségépítésnek, egy-
más megismerésének. Ez a generáció vett részt leginkább a város
építésében, és szeretnénk ha ezek az alkalmak ennek az ünnep-
lésére is szolgálnának.

Dá

Közösségépítés

kronika@tiszatv.hu

Idén 11. alkalommal vehettek részt tiszaújvárosi
gyerekek augusztus 3-10. között Csíkszereda Vá-
ros Önkormányzatának és Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének jóvoltából az
erdélyi Csíki hegyek lábánál elterülő Pottyandon,
erdei iskolai táborozáson.

A gyönyörű környezetben hét felejthetetlen napot tölthettek azok
a gyerekek, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtottak
ebben a tanévben, városunk valamennyi iskolájában. A progra-
mok közül nehéz lenne választani, hiszen a Békás-szoros kő-
sziklái között vezető út, a Szent Anna tó, a Gyilkos-tó látványa,
a csíkszeredai Makovecz templom, a csíksomlyói kegytemplom,
a Medve-tóban való lebegés, a parajdi sóbánya kristálytiszta le-
vegője, a szekerezés, a Mikó vár fennkölt hangulata, mind-mind
maradandó élményt nyújtottak mindenkinek. A közösen elkészí-
tett mics és kürtős kalács az erdélyi ízek birodalmába kalauzolta
el a tiszaújvárosiakat. Az utolsó estén fellobbanó tábortűz láng-
jai mellett vidáman emlékeztek a hét legszebb eseményeire. Er-
délyi vendéglátóink kedvessége, szeretete és figyelmessége
megnehezítette az elválást: a diákok meghatódva búszúztak hétfő
reggel a tábortól, a vezetőktől és biztosították őket, hogy mind-
annyian visszavágynak erre a gyönyörű helyre. A táborozók még
egyszer szeretnék köszönetüket kifejezni Csíkszereda Város Ön-
kormányzatának és Tiszaújváros Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének, hogy lehetőséget teremtettek erre a táboro-
zásra.

Dorony Attiláné
igazgató

Jutalomtáborozás
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A Tisza TV műsora

Augusztus 27., csütörtök

10:00: A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése

Utána: A testületi ülés ismétlése

Augusztus 31., hétfő

18:00 Sporthétfő: A Tiszaújváros – Nyíregyháza NB III-as

labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Szeptember 2., szerda

18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Tanévnyitók -

50 éves a könyvtár - Sport

18:15 Hétről-Hétre: Jubileumi osztálytalálkozó

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Szeptember 1. (kedd) 15.00 óra: „50 éves a város könyv-
tára”- jubileumi ünnepség
Program: emléktábla avatás, az emlékkiállítás megnyitója,
köszöntők, visszaemlékezések, az időkapszula ünnepélyes
lezárása.
Az emlékkiállításon eredeti dokumentumok, tárgyak és fotók
segítségével idézzük fel az elmúlt 50 évet. Megtekinthető
nyitvatartási időben. Helyszín: a könyvtár földszintje.
A rendezvény miatt a könyvtár 10.00 - 13.00 óráig tart
nyitva.

Szeptember 2. (szerda) 10.00 – 19.00 óra: „Nyílt nap a
könyvtárban”
A jubileumhoz kapcsolódóan egész nap tárlatvezetés vehető
igénybe. A nem nyilvános tereink is megtekinthetők lesznek.
Külön kedvezményként az ebben az évben 50 éves látoga-
tóink ingyenesen iratkozhatnak be a könyvtárba.

Szeptember 2. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Peda-
gógus Nyugdíjas Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár
előadóterme.

A tanévkezdés mindig kettős. A szülők többsége
örül, hogy a csemetéje jó kezekbe kerül a nyári
csellengés után, míg a nebulók többsége visszasírja
a nyári szünet gondtalan napjait. 45 évvel ezelőtt
városunkban azonban egy kicsit másmilyen volt a
tanévkezdés. 1970-ben ugyanis Leninvárosban újabb
iskola kezdte meg működését. A város negyedik ál-
talános iskolájának első tanévéről a Borsodi Ve-
gyész is megemlékezett.
„Az iskolakezdés napja mindig ünnepet jelent.
Leninvárosban kétszeresen az, hiszen a közelmúlt-
ban épült fel a város negyedik általános iskolája. Az
új intézmény elkészültével összesen 43 tanterem áll
a mintegy 1440 általános iskolás rendelkezésére.”
A bővítésre nagy szükség volt, mert a megelőző
években bizony előfordultak szép számmal „dé-

lelőttös” és „délutános” osztályok is. A sok gyerek
ugyanis csak így fért el a tantermekben. Ezzel
szemben a lap állítása szerint a bővítéssel már
„csak” két tanulócsoport kényszerült erre a meg-
oldásra.
„A személyi ellátottság tekintetében is lényeges elő-
rehaladás történt. A négy általános iskolában ösz-
szesen 64 nevelő oktatja a diákokat. Megkezdődött
a szakkörök szervezése is. Az új tanévben előrelát-
hatólag 12 szakkörben 230-240 általános iskolás
gyarapítja ismereteit. A feltételek tehát adva van-
nak, hogy az eddiginél is színvonalasabb munkával
valóra váltsák az oktatásban és a nevelésben idő-
szerűvé váló korszerűsítéseket.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Új tanév, új iskola
45 éve történt

Versenyfelhívás
„HAJDÚK A SZIGETEN”

kulturális, gasztronómiai szabadtéri rendezvény keretében
a hajdúk tiszteletére, bajuszviseleti hagyományaik ápolására

Bajuszversenyre - Hajdú Bajusz Mustrára
hívunk minden bajusztulajdonost.

Ideje:
2015. szeptember 12. (szombat)
Helye: Tiszaújváros, Tisza-sziget

Versenykategóriák:
Leghosszabb bajusz

Kifent bajusz
Különleges bajusz

Nevezés és előzsűrizés a helyszínen
14:00 órától 15:00 óráig.

Nevezési díj nincs.
A bajuszverseny eredményhirdetése 18:00 órától.

Derkovits Kulturális Központ
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.

49/542-005; szervezok@tujvaros.hu;
www.dkk.tiszaujvaros.hu

Művészek Polgárról

Hazai testvérvárosunk, a Haj-
dú-Bihar megyei Polgár mű-
vészei mutatkoznak be azon a
tárlaton, amely a Városi Kiál-
lítóteremben nyílt meg. A tele-
pülésen élő amatőrök alkotá-
sai mellett Polgár város törté-
netébe is betekintést kaphat-
nak az érdeklődők.

Színes fotógyűjtemény fogadja a látoga-
tókat a kiállítóterembe lépve. A paraváno-
kon a Polgáron működő civilszervezetek,
egyesületek, kulturális és oktatási intéz-
mények mindennapjait bemutató fotók lát-
hatók, de elhozták helytörténeti gyűjtemé-
nyük egy részét is.
Az illusztrációk mellé településtörténeti
tárlatvezetést is kaphattak a vendégek Pol-
gár polgármesterétől.
- Talán nincs is olyan ember Tiszaújváros-
ban, aki ne járt volna valaha Polgáron. Sok
mindent tudnak rólunk, ismernek minket,
ezzel a tárlattal pedig még többet szeret-
nénk mutatni magunkból, hiszen virágzó
sport- és kulturális élet van nálunk -
mondta megnyitó beszédében Tóth József,
partnervárosunk polgármestere, majd rö-
vid történelmi áttekintést adott a település
múltjáról, de szólt a jelenről is és a két
város közötti partneri kapcsolatról.
- Nagyon mozgalmas nálunk a kulturális

élet - mondta Radics Zoltánné, a polgári
Ady Endre Művelődési Ház igazgatója. -
Két helyi alkotó, Megyesi István és Tóth
Béla gyűjteményéből hoztuk az itt látható
festményeket. Ők teljesen amatőrök, hob-
bijuk a festészet, de amit itt láthatunk,
mondhatni professzionális. Rengeteg meg-
keresése, fellépése van a helyi színjátszó
csoportunknak, csak hogy egyet említsek
a sok művészeti csoport közül, ezek a szí-
nes textilcsodák pedig a polgári Foltvarró-

kör munkáit dicsérik. Az iskolák, óvodák,
sportegyesületek és civilszervezetek is
igen aktívak nálunk, az ő mindennapjaikat
fotókon hoztuk el, de becsempésztük a tár-
latba a helytörténeti gyűjteményünk egy
szeletét is, hiszen a jelen így a múlttal
együtt egy kerek egész.
Testvérvárosunk művészeti kiállítása au-
gusztus 28-ig látható a Városi Kiállítóte-
remben.

berta

Testvérvárosi kiállítás

A helytörténeti gyűjtemény egy részét is elhozták a polgáriak.

Színpadi programok
14.00 óra Ünnepélyes megnyitó - a Derkovits Majorette Cso-
port műsora a Derkovits Fúvószenekar kíséretében
Polgármesteri köszöntők
Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Polgár, Tiszaújvá-
ros
A Polgári Lovas Hagyományőrző Egyesület bemutatója
15.00 óra Jó ebédhez szól a nóta a Csűrdöngölő együttessel
16.00 óra Vitézek - Zenés, interaktív gyermekműsor a Zene-
bona Társulattal
16.30 óra Néptánc, nóta - a Szivárvány Hagyományőrző Egye-
sület előadása
17.00 óra A Tiszavirág Citerazenekar és az Árvácska Népdalkör
műsora
17.30 óra A Kisbocskor Néptáncegyüttes, a Bokréta Citeraze-
nekar és a Mezei Virág Népdalkör műsora
18.00 óra Táncház a Bocskai Néptáncegyüttessel és a Hajdú-
böszörményi Bocskai Néptáncegyüttes Baráti Körének Egye-
sülete táncosaival
19.00 óra Komáromi Pisti műsora a Cit-Car Táncsport Egye-
sület versenytáncosaival
20.00 óra Fásy Mulató - Zeneexpress című műsora
Fellép: L. L. Junior, Fásy Zsüliett, Varga Viktor, valamint az est
házigazdája: Fásy Ádám

Gyermekprogramok
14.00-18.00 óráig: népi játszótér, arc-és hennafestés (hajdú mo-
tívumokkal), lovagoltatás, sziget szafari lovas vagy ökrös sze-
kéren különböző állomásokkal (mesehős verseny, 7 próba a
hajdúkról, palánkvár ostrom), ifjúsági horgászverseny, ladiko-
zás a Tiszán, mesterségek bemutatása (szíjgyártó, nyeregké-
szítő, korongozó)
Kézművesek utcája
Kézműves termékek, élelmiszerek bemutatója, vására, hazai
termékbemutató
Felnőtt versenyek
Tökhajítás, bálagurítás, traktorkerék-forgatás, asszonytalicská-
zás, bajuszverseny
Nevezés személyesen a Derkovits Kulturális Központban, vagy
a 49/542-005-ös telefonon, valamint a verseny napján a hely-
színen 15.00 óráig. A nevezés díjtalan.
Gasztronómiai programok - helyi ízek bemutatója
Minden település kóstolóval egybekötött főzést szervez.
Várjuk főzőcsapatok jelentkezését. Nevezés személyesen a
Derkovits Kulturális Központban, vagy a 49/542-005-ös tele-
fonon, valamint a verseny napján a helyszínen 12.00 óráig. Ne-
vezési díj: 1000 Ft. A rendezők tűzifát, vizet és a főzéshez 5x5
méteres helyet biztosítanak.

Programterv

„HAJDÚK A SZIGETEN”
kulturális, gasztronómiai szabadtéri rendezvény

2015. szeptember 12. (szombat)

Tisztelt Szülők! Kedves Zeneiskolás Növendékek!
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája

az intézménybe beiratkozott növendékek óráinak beosztását
2015. szeptember 1-jén, kedden 13.00-17.00 óráig tartja a

zeneiskola épületében.
(Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.)

Kérem, hogy zeneiskolai bizonyítványát mindenki szíves-
kedjen magával hozni.

Somogyiné Sándor Dóra
tagintézmény-vezető
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BEIRATKOZÁS
A Világ - Virága Alapfokú Művészeti Iskola

a 2015/2016-os tanévre
néptánc és grafika tanszakra várja régi és új

növendékeinek jelentkezését.
Jelentkezési lap és további információ kérhető
munkanapokon: 8:00-16:00 óráig az iskola tit-

kárságán
(cím: 3580 Tiszaújváros, Munkácsy út 20/a.)

vagy
telefonon 49/340-245.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Világ - Virága Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet rajztanári állás betölté-

sére, óraadói vagy részmunkaidős munkakörben, Tiszaújváros és Újtikos
feladatellátási helyeire, délutáni munkaidőben.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
Pályázati feltételek:

Szakirányú felsőfokú végzettség
Bérezés: bértábla szerinti besorolás + egyéb juttatás

Jelentkezni és érdeklődni lehet:
Világ-Virága Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójánál: Bíróné Marsi Andrea 70/333-7950
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A Sportcentrum
eseményei

Augusztus 29. szombat
Nyitott kapuk- Pontvadászat
09.00 Strandfoci Homokos pálya

Labdarúgás
10.00 TFCT - KBSC U15 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya

12.00 TFCT - KBSC U14 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya

17.00 TFCT - Nyíregyháza Spartacus FC NB III-as bajnoki

mérkőzés Labdarúgó stadion

Tantestületi gratuláció

A szlovéniai Blohinjban rendezték meg a közelmúltban a Kajak-
Kenu Maraton Európa Bajnokságot. A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu
és Sárkányhajó Egyesület versenyzője, az Eötvös 9.A osztályos
tanulója, Bragato Giada a 15 kilométeres távon az ifjúsági kenus
lányok között Európa bajnoki címet szerzett. Giada sikerével tör-
ténelmet írt, hiszen női kenuban idén rendeztek először Európa
bajnokságot. Gratulálunk!

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Bravo Giada!

Legjobb magyarként a nagyon előkelő negyedik
helyen fejezte be augusztus 22-én az IRONMAN
70.3 Budapest elnevezésű nemzetközi triatlonver-
seny elit férfi futamát a tiszaújvárosi Hankó Dávid.
Klubtársa, Szűcs Rajmund a 40-44 éves korcso-
portban elért bronzérmével indulási jogot szerzett
a jövő évi ausztráliai világbajnokságon.

A nemzetközi mezőnyben 1360 egyéni induló és 68 váltó tette
próbára felkészültségét az 1,9 km úszásból, 90 km kerékpáro-
zásból és 21,1 km futásból álló versenyen.
Az elit kategóriában a férfiaknál az új-zélandiak világbajnoka,
Terenzo Bozzone győzelmével ért véget az erőpróba. Hankó
Dávid, a TVK-Mali Triatlon Klub kiválósága - 2014-es hatodik
helyét felülmúlva - legjobb magyarként negyedikként zárt. A höl-
gyeknél az ír Eimear Mullan aratott magabiztos sikert.
- Szerettem volna javítani a tavalyi eredményemen, ami időben
és helyezésben is sikerült - fogalmazott célba érkezése után
Hankó Dávid. - Az úszáson nem történt semmi rendkívüli, a ke-
rékpár elején sokáig szinte légüres térben haladtam, de aztán si-
került egy ideális tempót felvennem. A futáson próbáltam beosz-
tani a megmaradt energiáimat, mert éreztem, hogy folyamatosan
fáradok. Közel voltam a bronzéremhez, de nem bánkódom, örü-
lök a negyedik helynek!
A TVK-Mali TK sportolói közül az amatőr kategória 40-44 éves
korcsoportjában érdekelt Szűcs Rajmund remek versenyzéssel -
szintén legjobb magyarként - bronzérmet érdemelt ki. Mivel az
IRONMAN 70.3 Budapest szervezői az esti eredményhirdetésen
35 korosztályos dobogós sportoló számára indulási jogot bizto-
sítottak a 2016-os, ausztráliai világbajnokságon, Rajmund is ké-
szülhet a Gold Coast-on megrendezendő erőpróbára.
A tiszaújvárosi klub harmadik képviselője, Márkus Balázs, a
TVK Triatlon Nagyhét Szervező Bizottságának társelnöke élete
első középtávú triatlon versenyére vállalkozott. A teljesítéssel
Balázs a Sydney-i olimpiai indulásra esélyes, 1998-ban tragikus
közlekedési balesetben elhunyt triatlonos bátyja, Gábor emléke
előtt tisztelgett, aki augusztus elején lett volna 40 éves. A nyolc
hónapos, szisztematikus felkészülés, a kitartó szorgalmas munka
meghozta gyümölcsét, hiszen a családtagjai, barátai által a hely-
színen biztatott 35 éves amatőr sportoló igazán jó idővel, alig
több mint 5 óra alatt érkezett célba.

Három arany-, hat ezüst-, négy
bronzérem, valamint tizenöt
riói kvóta - ez a magyar kaja-
kosok, kenusok mérlege a
sportág Milánóban rendezett
világbajnokságán.

A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület két
versenyzője vett részt az eseményen. Vá-
czi Anita a parakenu K-1 női „A” kategó-
riában elért 5. helyezésével olimpiai kvó-
tát szerzett. Molnár Péter, párjával Tótka
Sándorral K2-200 méteren világbajnoki
aranyérmet szerzett, így biztos, hogy lesz-
nek magyar olimpiai résztvevők ezekben a
versenyszámokban.
A milánói VB férfi K2-200 méteres dön-
tője minden valószínűség szerint sokáig
emlékezetes lesz. Történt ugyanis, hogy a
döntőben az első futamot visszalőtték.
Igaz mindez csak akkor derült ki, amikor
a mezőny nagy része már célba ért. A Mol-
nár-Tótka páros ráadásul meg is nyerte ezt
a később érvénytelenített első futamot.
Második nekifutásra a magyar egység nem
indult tökéletesen, de fantasztikusan bír-
ták a végét, és 31 ezreddel nyertek és vi-
lágbajnokok lettek.
- Fejben dőlt el ez a verseny. Lelkileg,
mentálisan kellett valahogy megoldani a
holtidőt a két futam között. Egy ezrednek
is örültünk volna a végén, nem még három
századnak. Jól regenerálódtunk a két
futam közti 40 percben, ki tudtuk zárni,
hogy mi történt az elsőben. Minden vá-
gyam volt, hogy a csúcsra jussak. Elértük,
most csak egy kis időt szeretnék kérni,
hogy feldolgozzuk ezt a sikert. Kifújjuk
magunkat, aztán pedig nekivágunk Rió-
nak - jelentette ki Molnár Péter, aki tavaly
kilencedik volt egy másik társsal.

Anita az előfutamban a negyedik helye-
zést szerezte meg, így indulnia kellett a
középfutamban is a döntőbe jutásért. A kö-
zépfutamban remek versenyzéssel máso-
dik lett, így továbblépett. A fináléban az
ötödik helyen érkezett a célba.
- A tavalyi világbajnoksághoz képest óri-
ásit erősödött és nőtt a mezőny. Bíztam
abban, hogy bejutok a legjobbak közé. A
döntő igen kemény futam volt, de sikerült
életem legjobb idejét menni - nyilatkozta
a tiszaújvárosi olimpikon. - Végre min-
dent meg tudtam csinálni, amit eltervez-
tünk, amit kértek tőlem. A rajtom kirobba-
nó volt, a negyedik bójáig csak az erőre fi-
gyeltem, és még utána is rá tudtam tenni.
Az utolsó negyven-ötven méteren már alig
kaptam levegőt, de kizártam mindent, és
megszereztem a kvótát. Nagyon boldog
vagyok.

A két tiszaújvárosi versenyző a világbaj-
nokságot követően indul a magyar baj-
nokságon Szolnokon, majd augusztus 30-
án, vasárnap Rióba repülnek a sportág elő-
olimpiájára.

*
Az idei korosztályos magyar bajnokságo-
kat követően Hüttner Csaba szövetségi ka-
pitány kijelölte a lengyelországi Byd-
goszcz-ban szeptember 25-én kezdődő
Olimpiai Reménységek Versenyén részt-
vevő magyar válogatott keretet. A Tisza-
újvárosi KKSE sportolói szép számmal
kerültek a keretbe. A „kis világbajnokság-
nak” nevezett regattán Krucsay József ta-
nítványa, Bragato Giada kenus 6, Betlen-
falvi István tanítványai, Béke Kornél, Erős
Patrik 3-3, Somodi Viktória 2 és Gábor
Netta egy versenyszámban állnak rajthoz.

Augusztus 17-én, hétfőn megkezdte a felkészülést a Tiszaújvá-
rosi Termálfürdő-Phoenix KK NB I/B-s felnőtt férfi kosárlabda
csapata az október első hetében rajtoló 2015/2016-os idényre.
Az edzéseket továbbra is Brunyánszky István vezetőedző és
Szendrey Zsombor pályaedző irányítja. A gárda napi egy foglal-
kozással kezdte meg az erőgyűjtést. Úgy tűnik, több új igazolás-
sal igyekszik a klub megerősíteni keretét. Az első edzőmérkőzé-
sek a szeptember 11-13. között zajló Phoenix tornán lesznek.

A szokásostól eltérően ezúttal
vasárnap délután lépett pá-
lyára a debreceni NB I-es
csapat egykori otthonában,
az Oláh Gábor úti stadion-
ban a Termálfürdő FC Tisza-
újváros NB III-as labdarúgó
csapata.

A hazaiak, a debreceni „fakó” igen erős
összeállításban hét első osztályú kerettag-
gal várta a kék-sárga együttest. A mérkőzés
debreceni fölényt hozott, de a fegyelme-
zetten védekező tiszaújvárosiaknak sikerült
elhozniuk egy pontot.

DVSC II. - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 0-0

Debrecen: 200 néző, V.: Györki (Szert,
Szarvas)
DVSC II: Balogh - Kinyik, Brkovic, Szat-
mári (Szilvási), Barna, Kondás (Lénárt),
Berdó, Vincze (Nagy), Sós, Bereczki,
Horváth.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth - An-
dorkó, Czégel, Fodor, Molnár F. (Hajdu),
Sigér, Kerekes, Angyal (Polényi), Hussein,
Kovács (Potyka), Bussy.
A találkozó első negyedórájában jóformán
el sem jutottak a kapuig a csapatok, a két
tizenhatos között folyt a játék. Ezt köve-
tően a debreceniek birtokolták többet a
labdát, de nem tudtak a tiszaújvárosi kapu
közelébe kerülni, így távoli lövésekkel kí-
sérleteztek. A fordulás után nagyobb se-
bességre kapcsolt a hazai csapat, beszo-
rította a vendégeket kapujuk előterébe.
Ekkor már helyzeteket is sikerült kialakí-
taniuk, de továbbra sem sikerült beven-
niük Tóth hálóját. A fegyelmezetten, lelke-
sen védekező tiszaújvárosi csapat rászol-
gált a döntetlenre.
Szatmári Csaba, vezetőedző: Végig me-
zőnyfölényben játszottuk a mérkőzést, de
sajnos nem sikerült gólt lőnünk, így ma-
radt a döntetlen.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Hoztuk a szo-
kásos DVSC elleni döntetlent. Igazi csa-
patmunkával megérdemelten vittük el az
egy pontot.

További eredmények
Nyíregyháza Spartacus FC - Jászberényi
FC 2-0
FC Hatvan - Ceglédi VSE 0-2
Kazincbarcika SC FC - Felsőtárkány-
Mezőkövesd Zsóry 1-0
Rákosmente KSK - Putnok FC 3-1
REAC - Somos SE 1-1
DVTK II. - Tállya KSE 0-2
Nyírbátori FC - Újpest FC II. 2-2
Következik az 5. forduló
2015.08.29., szombat, 16:30
Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry - FC
Hatvan
2015.08.29., szombat, 17:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Nyíregy-
háza Spartacus FC
2015.08.29., szombat, 17:30
Tállya KSE - Rákosmente KSK
Putnok FC - Kazincbarcika SC FC
Jászberényi FC - Nyírbátori FC
Cigánd SE - REAC
2015.08.30., vasárnap, 17:30
Ceglédi VSE - DVSC-DEAC II.
Somos SE - DVTK II.
Szabadnapos: Újpest FC II.

Sorsoltak
a Magyar Kupában

Az MLSZ-ben kisorsolták a Magyar Kupa
második fordulóját. A Termálfürdő FC
Tiszaújváros a szintén NB III-as Komlói

Bányász SK csapatát kapta ellenfeléül. A
mérkőzést szeptember 23-án, szerdán Ti-
szaújvárosban játssza a két csapat.

Jó rajt
A TFCT U19 és U17-es csapatai is meg-
kezdték a bajnoki pontvadászatot. Az első
fordulóban mindkét együttes hazai kör-
nyezetben begyűjtötte a győzelemért járó
három pontot.
U19 TFCT - Balmazújváros 2-1
U17 TFCT -Balmazújváros 5-3

Focival ünnepeltek
Kispályás labdarúgó emléktornán vett
részt augusztus 20-án Kurityánban a TFCT
leány csapata. A gárda két döntetlen mel-
lett egy vereséget gyűjtött be és végül a
negyedik helyen végzett.
Eredmények: Kurityán - Tiszaújváros 1-1,
gólszerző: Szabó Edina, Tiszaújváros -
Eger 0-1, Lévay Gimnázium - Tiszaújvá-
ros 1-1, gólszerző: Kácsándi Viktória.
Császár Zoltán, edző: Ez volt az első
közös tornánk a lányokkal. Nagyon elége-
dett vagyok a látottakkal. Idősebb ellenfe-
lek ellen is nagyszerűen helytálltunk. Az
utolsó mérkőzésen nagyobb koncentráció-
val akár több gólos győzelmet is arathat-
tunk volna.
Szintén augusztus 20-án lépett pályára Bal-
mazújvárosban a Balmaz Kupán a TFCT
U11-es együttese. A gárda a 12 csapatos
mezőnyben végül a 8. helyet szerezte
meg, mérlege egy győzelem, két döntetlen
és két vereség.
Hágen Zsolt, edző: A tornára egy edzéssel
a hátunk mögött érkeztünk. A nap végén
hasznos tapasztalatokkal lettem gazda-
gabb. Igyekeztem mindenkinek elegendő
játéklehetőséget biztosítani. A pályára lé-
pett valamennyi srác dicséretet érdemel a
hozzáállása miatt.

Triatlon

Három jeles
Budapesten

Kosárlabda

A munka elkezdődött

Labdarúgás

Megküzdöttünk az egy pontért

Kajak-kenu

Világbajnoki cím riói kvótákkal

A magyar himnuszt hallgatják az eredményhirdetéskor a K2-200 méter dobogós
párosai. Középen a magyarok, mellettük a második orosz és a harmadik szerb
egység tagjai.

Az egykori nagy csaták színhelyéről a
tiszaújvárosi csapat pontot hozott.
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Logópályázat
A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület feladata és kül-
detése, hogy megőrizze a város kulturális értékeit, hagyo-
mányait, illetve számba vegye és propagálja a település helyi
értékeit.
A Tiszaújvárosi Települési Értéktár Testület pályázatot ír ki
a testület logójának megalkotására. A beérkezett pályamun-
kákat a testület által felkért bizottság bírálja el. A nyertes pá-
lyamunkáról a testület októberi ülésén születik döntés.
A pályázat nyertese 30.000 Ft pénzjutalomban részesül.
A logóval kapcsolatos elvárások
- legyen egyszerű, „első látásra” jól érthető, kis méretben is
jól felismerhető
- szín- és formavilága legyen jellemző városunkra
- legyen könnyen azonosítható és más hasonló logóktól jól
elkülöníthető, színes és fekete-fehér megjelenési formában
is.
A pályázat benyújtása
A pályázatokat jeligével ellátva, nyomtatott és elektronikus
formában is kérjük benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 1.
Cím: Hamvas Béla Városi Könyvtár, 3580 Tiszaújváros,
Széchenyi út 37.
E-mail cím: ertektar@tujvaros.hu
A részletes pályázati kiírás átvehető személyesen a Hamvas
Béla Városi Könyvtárban, illetve letölthető a www.ertektar.
tiszaujvaros.hu oldalról.
A pályázattal kapcsolatban Kitka Zsuzsa, a Tiszaújváros Te-
lepülési Értéktár Testület titkára nyújt felvilágosítást az 542-
007-es telefonszámon, illetve az ertektar@tujvaros.hu e-ma-
il címen.
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