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Köszönet a helytállásért

Elhivatottság, alázat, együttműködés
Január 21-én 20 óra 53 perc-
kor riasztották a FER Tűzoltó-
ság és Szolgáltató Kft.-t, hogy 
tűz ütött ki a MOL Petrolké-
mia Zrt. Olefin-1 üzemében. 
A tűzoltók három perc múlva 
már a helyszínen voltak, a ke-
mencetüzet hat és fél óra alatt 
több egység és szervezet közre-
működésével oltották el. 

Az oltásban résztvevő tűzoltókat jutal-
mazták most meg egy ünnepi állomány-
gyűlésen. 
- Ez az esemény olyan jelentőségű volt, 
amely komoly erők megmozgatását igé-
nyelte - mondta Lipták Attila dandártá-
bornok, a B-A-Z Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság igazgatója. - Nagyfo-
kú szervezettséget, olyan együttműködést 
igényelt, melyet több településről, sőt a 
megyén kívülről is érkezett hivatásos tűz-
oltó egységek, valamint a létesítményi 
tűzoltóság egységei között kellett megte-
remteni. Az esemény jellege, mérete min-
denképp indokolta, hogy a közreműködő 
egységeket elismerjük, hiszen nagyon ko-
molyat tettek, nagyon nagy tanúbizonysá-
gát adták az elhivatottságnak, az alázat-
nak, az együttműködésnek. 
- Mindenki az életét kockáztatta - mondta 
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere 
-, hiszen senki nem tudta pontosan, hogy 
mi lesz ennek a következménye. Biztos 
vagyok abban, hogy erre akkor senki nem 
gondolt, hanem csak arra, hogy meg kell 
menteni az objektumot, a MOL Petrolké-
mia Zrt.-t, Tiszaújvárost - mondta a pol-
gármester, aki a város polgárai nevében 
mondott köszönetet a tűzoltóknak.

A tűzesetről és az oltási munkálatokról 
Váradi Zoltán, a FER Tűzoltóság szol-
gálatvezetője tájékoztatta a résztvevő-
ket. Mint mondta, riasztó látvány fogad-
ta őket az üzemnél, de mindenki maximá-
lisan teljesített.
 - A kollégák az utasításoknak megfele-
lően végrehajtották a feladatokat, tudták, 
hogy mit és miért csinálnak - mondta Vá-
radi Zoltán - A veszély mindaddig fenn-
állt, amíg a tüzet el nem oltottuk, de min-
denki mindent megtett ezért. 
A tűz oltásában részt vettek a tiszaújvá-
rosi, a miskolci, a szerencsi, a mezőcsáti, 
a hajdúnánási hivatásos tűzoltók, a FER 
tűzoltói, valamint a megyei katasztrófa-
védelmi mobil labor. Összehangolt mun-
kára volt tehát szükség. 
- Az, hogy a főfoglalkozású létesítményi 
és a hivatásos egységek Tiszaújvárosban 

együtt dolgoznak, nem kérdés - mondta 
Macz János, a Tiszaújvárosi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség vezetője. -  Ez a 
mindennapok része, hiszen mindig gya-
koroljuk ezt. Összedolgozunk, együtt-
működünk, mert hatékonyan csak így tu-
dunk a káreseteknél beavatkozni. Ennél 
az esetnél előbb a létesítményi, majd a hi-
vatásos egységek érkeztek a helyszínre, 
és közös vezetés-irányítás mellett kezdték 
meg a további beavatkozásokat - mondta 
a kirendeltségvezető. 
Az ünnepi állománygyűlésen díszokleve-
leket és tárgyjutalmakat adtak át a tűz fel-
számolásában résztvevő állománynak. A 
MOL Petrolkémia Zrt. korábban már ju-
talmazta az oltásban és az üzem újraindí-
tásában résztvevő dolgozókat és a létesít-
ményi tűzoltókat. 

Nyílt nap a Jabilban

Középiskolások 
gyárlátogatáson 

Az egyetemisták után a középiskolák diákjainak 
tartott nyílt napot a Jabil tiszaújvárosi gyára. 

Ezúttal a szakirányú középfokú oktatási intézmények végző-
seit hívta meg a vállalat, hogy megismerhessék a technikusok 
előtt álló lehetőségeket, kihívásokat, mindeközben betekinthet-
tek a gyár mindennapjaiba is. Három borsodi és egy Szabolcs 
megyei intézményt láttak vendégül a szervezők, köztük a Sze-
rencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképzőiskolá-
jának tanulóit is. 

Biztonság és ünnep

Az autizmus világnapján

Ötvenest formáltak

Tánc és séta kékben

Tizenegy mentőautó jelent meg kedden délelőtt a Városháztéren. 
A járművek egy ötvenes alakzatot formáltak, melyet a magasból 
lehetett látni. A mentősök már készülnek az április 23-i Bizton-
ság napjára és a Mentőgépjárművezetők VI. Országos Szakmai 
és Ügyességi Versenyére, nem feledkezve meg Tiszaújváros vá-
rossá nyilvánításának 50. évfordulójáról sem. 

(Fotó: Multicopter Hungary)

Közös tánccal és sétával várták a diákokat április 4-én az Autiz-
mus világnapja alkalmából. A kékbe öltözött résztvevők előbb 
a Széchenyi iskola udvarán egy közös táncot adtak elő, majd a 
Városháztérre sétáltak, ahol egy szalagot formálva emlékeztek 
meg a világnapról. 

Jubileumi díszünnepség

Közös otthonunk Tiszaújváros

Településünk várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából díszünnepséget tartott április 1-jén Tiszaújváros önkor-
mányzata. A jubileummal összefüggésben négy kiállítás is nyílt a múlt héten. (Tudósításaink a 9-13. oldaon. 
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Riasztó látvány fogadta a kiérkező egységeket. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden és szombaton 19:00 órakor, szerdán, csütörtökön, 
pénteken 8:30 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek a szent-
misék templomunkban.
Azoknak a fiataloknak, akik 2016-ban fognak házasságot kötni 
jegyesoktatás lesz a plébánia közösségi termében április10-én, 
április 17-én, és április 24-én 15 órától.

Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye. 
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. Kedden 8:00 
Szent Liturgia.
„A feltámadott Krisztus az egyedüli ember, aki most és min-
denkor közösségben van minden lénnyel. Amint a sír nem 
tudta visszatartani emberségét, úgy szívünk keménysége és 
a számtalan akadály, mely köztünk áll, nem képes összetörni 
a szeretet szövetségét, mely vele egyesít.” (IV. Ignátiosz ant-
iochiai pátriárka)

Református
Csütörtökön 18.00 órától bibliaóra lesz a városban. 
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet. Délután 16:00 órától evangéli-
kus istentisztelet lesz. A városban a délelőtti istentisztelet ideje 
alatt az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni 
alkalom alatt konfirmációra felkészítő oktatást tartunk.

  Megrendülten tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Jánvári Albert
 66 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Búcsúztatása 2016. április 8-án (péntek) 
14.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

„Elfeledni téged nem lehet
csak megtanulni élni nélküled.”

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Édesanyánk,
ZAJácZ JóZsefné 

sZül.: veres ArAnkA
2016. március 31-én elhunyt. Temetése 2016. április 8-án, 

pénteken 12.30 órakor lesz a sajószögedi 
Városi Temetőben. 

A gyászoló családok

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

buJdosó ákos
37 éves korában tragikus körülmények között elhunyt. 

Szerettünket utolsó útjára 2016. április 9-én (szombaton) 
13 órakor kísérjük Sajószögeden, a Városi temetőben. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

kiss istvánné

sZül.: nAgy ibolyA 
életének 76. évében elhunyt. Temetése április 11-én (hét-

főn) 12.30 órakor lesz Sajószögeden, a Városi Temetőben. 
A gyászoló család

„Csillag volt, mert szívből szeretett, 
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De a szívünkben él, és örökké itt marad.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
arra a napra, amikor a szeretett férj, édesapa, 

PeresZlényi kálmán
négy éve eltávozott közülünk. 

Emléke szívünkben él!
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
dorogháZi lásZlóné

sZül. klein máriA
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

mély gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Tisztelt  Nyugdíjas Barátunk!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete ebben az évben már 
tizenkettedik alkalommal rendezi meg a

BALOGH SÁNDOR 
VERSÍRÓ-VERSMONDÓ GÁLÁT

2016. április 21-én 14 órakor az egyesület székhelyén.                                                                                                
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3sz.)
Ezúton meghívunk minden verset kedvelő és verset író „szép-
korú” társunkat, akik az alábbi kategóriákban szívesen fellép-
nének.
- Saját vers elmondása
- Balogh Sándor versének tolmácsolása
- Kedvenc vers mondása

- Városunk 50. születésnapjának tiszteletére írnak verset, vagy 
maximum 2 oldal terjedelemig prózát.
Minden kategóriát külön díjazunk. Egy fő több kategóriában 
is jelentkezhet.
Jelentkezni április 15-ig lehet személyesen az egyesület iro-
dájában, e-mailben (tnyugdijasok98@gmail.com), vagy írás-
ban. A jelentkezéskor a kategóriát meg kell jelölni, és le kell 
adni a verset.
Ha a környezetében ismer olyan nyugdíjast, aki verset ír, vagy 
mond, kérjük tolmácsolja neki is a felhívást.   

Sóvágó Gábor, az egyesület elnöke 

Lakossági felhívás

Előzzük meg a kéménytüzeket!
Az elmúlt évek adatai alapján 
a 2015/2016. évi fűtési szezon-
ban megnőtt a kéménytüzek 
száma a szilárdtüzelésű tü-
zelőberendezést használó la-
kóingatlanokban. 

Ennek fő oka a nem megfelelő tü-
zelőanyag használata és a kémények kar-
bantartásának hiánya. A fűtési költség 
csökkentése érdekében sokan tüzelőbe-
rendezéseikben égetik el a háztartási hul-
ladékot, mely azonban nem csak jogsza-
bályba ütközik, de környezetszennyező, 
egészségkárosító és a kéményekben élet-
veszélyes állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a le-
vegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alap-
ján háztartási tüzelőberendezésben ki-
zárólag a papírhulladék és veszélyesnek 
nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulla-
dék égethető el. Az előírások megsértői-
vel szemben a környezetvédelmi hatóság 
eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, 
korom, hamu és salak keletkezik. Az égés 
során olyan mérgező összetevők szaba-
dulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók 
indulhatnak be, melyek új mérgező ve-
gyületeket hozhatnak létre, levegőbe ju-
tásuk esetén beépülnek a környező talaj-
ba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a 
mérgező anyagokat lélegzik be a környe-
zetében élő emberek is. A műanyag, gu-
mi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú 

hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal ke-
zelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor 
keletkezett égéstermék emberi szervezet-
be jutása légzőszervi megbetegedésekhez 
vezethet, a nehézfémeket tartalmazó por 
károsíthatja a veséket, elpusztítja az agy-
sejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak 
vissza vegyes tüzelésre, illetve építenek 
be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szi-
lárd- és olaj tüzelőanyagok használata so-
rán korom- és kátránylerakódás képző-

dik a kéményekben, a nem megfelelő tü-
zelőanyag használata pedig megnöveli 
ezen lerakódás mértékét, mely az égéster-
mék-elvezető belső keresztmetszetének 
szűkülését okozza. A kémény leszűkült 
keresztmetszete több veszélyt is hordoz 
magában: a tüzelőberendezés nem kap 
elég levegőutánpótlást a működéséhez, 
ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és 
az égéstermék a tüzelőberendezésen ke-
resztül visszaáramlik a lakótérbe, füst-, il-
letve szénmonoxid mérgezést okozva ez-
zel. A kéményben lévő nagymértékű ko-
rom és kátránylerakódás intenzív fűtés 
esetén a nagy külső- és belső hőmérsék-
letkülönbség hatására belobbanhat, ké-
ménytüzet okozva ezzel. A kémény be-
kötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló 
lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a la-
kóépület éghető anyagú épületszerkezete-
ire, a környezetében lévő bútorzatra.
A hulladékkal vagy nedves fával való tü-
zelés a megspórolt fűtési költségekkel 
szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, 
szennyezi a levegőt, károsítja az egész-
séget, veszélyezteti az anyagi javakat és 
az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy a légszeny-
nyezés, a szénmonoxid-mérgezés és a ké-
ménytüzek elkerülése érdekében minden-
ki csak a tüzelőberendezésének megfelelő 
tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a 
kéményseprők részére a kémények rend-
szeres ellenőrzését, tisztítását.

Barát
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik áprili-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.
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A kéménytüzek könnyen átterjedhet-
nek a környezetre.



Nyíltan a zártról

A képviselő-testület több napirendi pontot is zárt 
ülésen tárgyalt. A döntésekről Bráz György pol-
gármester adott tájékoztatást.

Személyi kérdésekről tárgyalva a testület úgy határozott, hogy 
3-ról 5 főre növeli a TiszaSzolg 2004. Kft. felügyelőbizottságá-
nak létszámát. A polgármester a távhőszolgáltatás területén vár-
ható változásokkal indokolta a lépést. Mind mondotta, így a bi-
zottság hatékonyabb tulajdonosi és műszaki kontroll alatt tart-
hatja a folyamatokat. A két új tag: Pap Zsolt és Németh Mik-
lós Gábor.
Ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket is hozott a testület. Az 
egyik a Szederkényi úti garázsok tulajdonjogának rendezését 
szolgálja, egy másik építési telkek létesítését teszi lehetővé, egy 
harmadik a Tiszaszederkényi Szolgáltatóház bővítését segíti elő. 
A képviselők egy önkormányzati tulajdonú lakás leendő értéke-
sítését is jóváhagyták.
A testület nyílt ülésen határozott az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társságok üzleti terveinek elfogadásáról, de a Tisza-
Szolg 2004. Kft. és a Tisza Média Kft. esetében magát az előter-
jesztést zárt ülésen vitatta meg. Bráz György erről szóval a Ti-
szaSzolgnál a fürdőfejlesztést, az ipari parki közműfejlesztést, a 
Tisza Média esetében a folyamatban lévő beruházások sikeres 
befejezését említette kiemelt feladatként.
E két cég, illetve a Városgazda Kft. és a Sport-Park Kft. egya-
ránt pozitív mérleg szerinti eredményt tervez 2016-ban.

Döntésekről röviden

Pályázat
A képviselő-testület elfogadta az energiatakarékosságot célzó és 
gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírá-
sát.
A lakóközösségek két témakörben pályázhatnak. Az első a ko-
rábban is támogatott energiatakarékosságot célzó beruházások. 
A mások pályázható tárgykör az épületgépészeti rendszerek fel-
újításai. 
Módosul, emelkedik a támogatás összege is. Mindkét pályáz-
ható témakör esetében külön-külön a korszerűsítés bruttó költ-
ségének egyharmada, de maximum lakásonként 20 ezer forint a 
megítélhető támogatás.

Közlekedés
A képviselő-testület elfogadta a helyi közforgalmi autóbusz-köz-
lekedés feladatainak ellátásról szóló beszámolót. Ezzel össze-
függésben a grémium úgy határozott, hogy - a 2015. évi támo-
gatás kiegészítéseként - az Észak-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. részére 5.265 ezer forintot biztosít. A téma tárgya-
lásakor elhangzott, hogy a cég még az idén 200 autóbuszt vásá-
rol, s ebből Tiszaújváros is részesedik.

Polgármesteri munka
A képviselő-testület elfogadta a Bráz György polgármester el-
múlt félévi munkájáról szóló tájékoztatót. A tájékoztató tíz fő té-
makörben mutatja be a polgármester tevékenységét.
A tájékoztató elfogadásával - egy korábbi döntés szerint - a tes-
tület azt is jóváhagyta, hogy a polgármester három havi bérének 
megfelelő jutalomban részesüljön.
Dr. Fülöp György alpolgármester a polgármesternek készített tá-
jékoztatót munkájáról, melyet Bráz György elfogadott. Az al-
polgármester - ugyancsak egy korábbi határozat értelmében - 
2,5 havi bérének megfelelő jutalomban részesült.

Ülésezett az önkormányzat

Pénzügyi döntések, támogatások

Március 31-én tartotta soros 
ülését Tiszaújváros képvise-
lő-testülete. A grémium egye-
bek mellett újabb pénzügyi 
támogatásokról határozott és 
elfogadta az Épületfenntartá-
si Alap felhasználásáról szóló 
beszámolót. 

Pénzügyi döntések

A költségvetés elfogadása óta az önkor-
mányzati intézmények, valamint egyéb 
szervezetek részéről több kérelem is ér-
kezett, illetve felmerültek olyan felada-
tok, melyek megvalósításához forrás biz-
tosítása szükséges. 
Egyebek mellett a képviselő-testület 3,7 
millió forintot szavazott meg a Tiszaújvá-
rosi Napközi Otthonos Óvoda, továbbá a 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
önkormányzati IP telefonközponthoz és 
optikai hálózathoz további végpontokkal 
történő csatlakoztatásához, 3,1 millió fo-
rintot pedig a B-A-Z Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltsége részére 
informatikai eszközök beszerzésére
Az Országos Mentőszolgálat Észak-ma-
gyarországi Regionális Mentőszerveze-
te az Életmentés Alapítvánnyal közösen 
az általános iskola 7-8. osztályosai, vala-
mint a középiskolás tanulók részére alap-
fokú újraélesztés oktatást szervez Tisza-
újvárosban. A 2016 májusától 2017 már-
ciusáig terjedő időszakban 20 fős csopor-
tokban összesen 1.472 fő részére tervezik 
az újraélesztés technikájának, módszerta-
nának megismertetését. Ezt követően vál-
lalják az önkormányzati intézményekben 
dolgozók képzését is. Az oktatáshoz elen-
gedhetetlen 10 db ambubaba (újraélesztő 

fantom) beszerzésére - a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ költségveté-
sébe - 4 millió forintot biztosított a tes-
tület.
A képviselő-testület a Tiszaújvárosi Pho-
enix Kosárlabda Klub számára 4 millió, a 
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányha-
jó Egyesület részére 473 ezer forint kie-
gészítő létesítményhasználati támogatást 
ítélt meg. A kosárlabda klub a 2015-2016. 
évi látványcsapatsport-támogatási rend-
szerben történő teljes pályázati összeg le-
hívása, illetve az utánpótlás korosztályú 
játékosok bajnoki idényen kívüli edzésle-
hetőségének javítása érdekében 6 millió 
forint kiegészítő működési célú támoga-
tást is kapott. 
További néhány kisebb összegű támoga-
tás mellett a testület egy jelentősebb ösz-
szeg odaítéléséről is döntött. A TVK Ma-
li Triatlon Klub azzal a kéréssel fordult 
a képviselő-testülethez, hogy a Triatlon 
Nagyhét nyitó napjára, július 1-jére ter-
vezett „szuperkoncert” megvalósítása ér-
dekében az önkormányzat nyújtson 11,4 
millió forint támogatást. Ez magába fog-
lalja a teljes színpad-, fény- és hangtech-
nika, továbbá a tömegrendezvények biz-
tonságos megvalósítása érdekében szük-
séges biztosítási és egészségügyi szolgál-
tatások költségét is. A képviselők - tekin-
tettel arra, hogy a 2016-os év kiemelt je-
lentőségű mind Tiszaújváros, mind a Tri-
atlon Nagyhét vonatkozásában -  megítél-
ték a kért összeget.(A fellépő együttes ki-
létét egy közeljövőben rendezendő sajtó-
tájékoztatón hozzák nyilvánosságra.)
                                                

Épületfenntartás

A képviselő-testület elfogadta az Épület-
fenntartási Alap elmúlt időszaki felhasz-
nálásáról készült beszámolót. Az alap ke-

zelésével megbízott Társasházak, Lakás-
szövetkezetek és Egyedi Lakástulajdono-
sok Érdekvédelmi Egyesülete 2015-ben 
az önkormányzattól évekkel ezelőtt ka-
pott 37 millió forint tőkével és 3.456.800 
forint - az egyesületnek átengedett - ka-
mattal gazdálkodott. A társasházak ré-
szére megítélt felújítási támogatás 2015. 
december 31-ig 10.885.624 forint volt. 
2015. május 31-ig 5 lakóközösség nyúj-
tott be támogatási igényt, novemberben, 
illetve decemberben további 1-1 társas-
ház kért támogatást. Két épületben azon-
ban nem valósult meg a tervezett felújí-
tás, egy társasház megítélt támogatását 
pedig átütemezték 2016-ra. Az egyesület 
így 3.928.000 forint kölcsönt hagyott jó-
vá és utalt ki a 4 lakóközösség részére. A 
társasházak a kölcsönt lépcsőház-festés-
re, burkolásra, garázsajtó festésére, hom-
lokzatszigetelésre, elektromos gerinchá-
lózat felújítására fordították.
A támogatási döntések meghozatalakor 
az Egyesület figyelembe vette a lakókö-
zösségek megtakarításait és azon szándé-
kot, amely az épület műszaki állagának 
javítását szolgálta.
Az alap működéséről általánosságban 
megállapítható, hogy a visszatéríten-
dő támogatás eredményeképpen az el-
múlt években szembetűnően javult a vá-
ros lakóépületeinek esztétikai megjelené-
se, de az elvégzett felújítások nyomán az 
épületek energetikai jellemzői is kedvező 
irányba változtak. Az önkormányzat ál-
tal létrehozott Épületfenntartási Alap ön-
fenntartó pályázati forrásként előnyös fi-
nanszírozási feltételeket biztosít a tár-
sasházak és lakásszövetkezetek számára 
épületeik kisebb költségigényű karban-
tartási feladatainak végrehajtásához - áll 
a beszámolóban

F.L.
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Feladat a fürdő további fejlesztése is. 

A polgármester is számot adott munkájáról. 

Az önkormányzat támogatásával újraélesztés oktatást szervez az OMSZ 
Észak-Magyarországi Regionális Mentőszervezete. 

A kosarasok 6 millió forint kiegészítő 
támogatást kaptak. 

Több támogatásról is határozott a testület. (A civil alap felosztásáról szóló írásunk lapunk 6. oldalán.)



Megújult a Tiszaújváros Kártya
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. 
évfordulója alkalmából az önkormányzat 
megújult arculatú Tiszaújváros Kártyát 
bocsát ki. A jelenleg használatban lévő 
Tiszaújváros Kártyák érvényessége 2016. 
március 31-én lejárt, április 1-jétől az új 
kártyával vehetők igénybe a kedvezmé-
nyek. Az új Tiszaújváros Kártya első al-
kalommal ingyenes, elvesztése, megron-
gálódása esetén azonban az újonnan igé-
nyelt kártya előállításának költségeit a 

kártya használójának meg kell térítenie. 
A kártya a jogosultság fennállása esetén 
öt évig lesz érvényes, nem kell évente ér-
vényesíteni. 
Az új kártyát tiszaújvárosi lakóhellyel ren-
delkező, vagy Tiszaújváros önkormány-
zatának tulajdonában lévő lakást szolgá-
lati jelleggel bérlő magánszemély, illet-
ve ez utóbbi magánszeméllyel jogszerűen 
együttlakó hozzátartozó igényelheti. 
A jogosultak az új Tiszaújváros Kártya 
iránti igényüket 2016. február 1. napjá-

tól a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
lati irodájában nyújthatják be. Az igény-
lőlapok benyújtása során - a jogosultság 
megállapítása érdekében - a személyazo-
nosság igazolására alkalmas és a lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány, vala-
mint a szolgálati jelleggel bérelt lakás 
esetén a bérlet igazolására alkalmas ok-
mány szükséges. 

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros 2016-ban ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját, ebből az alkalomból jubileumi emléklap készül az 
1966-tól folyamatosan itt élők részére.
Az emléklapot 2016. december 31-ig lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
fszt.), illetve a Tiszaújváros honlapjáról (www. tiszaujvaros.hu) is letölthető igénylőlapon. 
A kitöltött igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. fszt.) kell leadni. Az adatok 
feldolgozását követően a kiállított emléklapot postai úton kapják meg a kérelmezők. 

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Jubileumi emléklap kiadása

Egy százaléknyi adó
Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közalapítványnak személyi jövedelem-
adója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot 
szükséges kitöltenie.
Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Molnár István

a 8. sz. választókerület képviselője
2016. április 13-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester
2016. április 11-én (hétfőn) 

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hiva-
tal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, negyedórás 
beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

Árverési hirdetmény

Használt személygépkocsik értékesítése
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti 
az alábbi személygépjárműveket.
A járművek adatai: 
1./ Rendszám: NMD 204. Gyártmány: VOLKSWAGEN. Típus: 
Passat Comfortline 2.0 TDI. Hengerűrtartalom: 1.968 cm3. El-
ső nyilvántartásba vétel: 2008. 05. 27. Tényleges futás: 179.542 
km. Eddigi tulajdonosok száma: 1. A gépkocsi üzemképes, mű-
szaki engedélye 2016. 05. 21-ig érvényes. 
2./ Rendszám: IGM 676. Gyártmány: VOLKSWAGEN. Típus: 
Passat 1,9 TDI PD Highline. Hengerűrtartalom: 1.896 cm3. El-
ső nyilvántartásba vétel: 2002. 11. 07. Tényleges futás: 345.877 
km. Eddigi tulajdonosok száma: 1. A gépkocsi üzemképes, mű-
szaki engedélye 2016. 06. 04-ig érvényes. 
A gépkocsikat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról in-
duló szabad licitálással.
Árverési alapár, kaució, licitlépcső: 
Rendszám Árverési alapár     Kaució       Licitlépcső
  (bruttó)
NMD 204 2.150.000 Ft      220.000 Ft   10-100 E Ft
IGM 676   650.000 Ft         65.000 Ft   10-100 E Ft
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,

• személyesen legalább egy alkalommal a gépkocsi megtekin-
tése,
• az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• kaució befizetése és igazolása az OTP 11734114-15350064 
számú számlára.
Jelentkezési lapok 
• Átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálati irodájában.
• Beadási határideje: 2016. április 18-án 12,00 óráig a Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában.
Árverés ideje, helye:
2016. április 19-én 09.00 óra a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal III. emeleti tárgyalójában.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 206. számú 
irodában, Bazsó Gábor munkatársnál, tel.: 49-548-043, e-ma-
il: gbazso@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén (3580 Ti-
szaújváros, Tisza út 2/C.) 
• 2016. április 05-én 14.30 – 15.30-ig,
• 2016. április 12-én 14.30 – 15.30-ig.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Új kártyaelfogadó
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. április 1-jétől 
tovább bővült a Tiszaújváros Kártya által kedvezményt nyújtó 
szolgáltatók köre. 
Az Expert Kereskedőház Kft. az általa működtetett Expert Mű-
szaki Szaküzletben (Tiszaújváros, Szent István út 30.) 2016. de-
cember 31-ig a Tiszaújváros Kártya tulajdonosai részére az ér-
vényes kártya felmutatása mellett 5%-os kedvezményt biztosít 
minden termékre a következő kategóriákban: beépíthető termé-
kek, hűtők, fagyasztók, mosógépek, szárítógépek, mosogatógé-
pek, tűzhelyek, konyhai kisgépek. Bármilyen tartozék és kiegé-
szítő termék vásárlása esetén a kedvezmény mértéke 10%.

                                Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 
és a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztálya az Állami Foglalkoztatá-
si Szolgálatok Európai Hálózatának kez-
deményezésére az „Európai Munkáltatói 
Napok” keretében Állásbörzét szervez.
Az állásbörze időpontja: 2016. április 12. 
9:00 óra. 
A rendezvény helyszíne: ITC Nemzetközi 
Kereskedelmi Központ (Miskolc, Mind-
szent tér 1.).
A rendezvényt megnyitja: Demeter Ervin 
kormánymegbízott.

A rendezvény célja:
• a munkáltatók és álláskeresők közvetlen 
találkozásának biztosítása a munkába he-
lyezés elősegítése érdekében,
• lehetőség biztosítása interaktív (előze-
tes) állásinterjúra, próba felvételi tesztek 
kitöltésére, 
• a Kormányhivatal munkaerő-piaci prog-
ramjainak bemutatása (támogatások, kép-
zések, munkaerőpiaci szolgáltatások, 
stb.),
• az uniós forrásból megvalósuló GINOP 
5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” projekt tá-
mogatási lehetőségeinek és az EURES 

hálózat tevékenységének bemutatása,
• segítségnyújtás az önéletrajz elkészíté-
sében.
Az állásbörzére tisztelettel várjuk az ál-
láskeresőket Miskolcról, a miskolci já-
rásból, valamint a megye más járásaiból 
egyaránt. Kérjük, hogy meglévő önélet-
rajzaikat hozzák magukkal.
A rendezvényen várhatóan legalább 80 
munkáltató és szolgáltató lesz jelen.
A rendezvényt a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal hazai és az Eu-
rópai Szociális Alap által biztosított for-
rásból finanszírozza.

Állásbörze az „Európai Munkáltatói Napok” keretében

Gyógyszertári ügyelet
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgá-
latot április 10-ig (vasárnapig)  az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., 49/540-688), majd április 11-től (hétfő-
től) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) 
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.  

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái 
április 4-től május 4-ig tartanak a csapadékcsatorna hálózaton és 
a megjelölt felszíni gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szer, VARAT 
paraffinos kockát helyeznek ki. Hatóanyag: Brodifacoum, 0.005 
g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú, sza-
badforgalmú szer. A VARAT antikoaguláns, ellenszere a K-1 vi-
tamin. A munkálatok április 4-én kezdődtek el a város 1. szom-
szédsági egység területének kezelésével. Az egy hónap alatt fo-
lyamatosan történik a fenntartó kezelés,  ezt követően a vissza-
ellenőrzés.
 A tavaszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi 
vizsgálata május 4-én lesz.
                                      Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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Felhívás
az általános iskolába történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2016/2017. tanévre történő általános is-
kolai beíratás az alábbi időpontokban 
lesz: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-
19.00 óra között, 2016. április 15. (pén-
tek) 8.00-19.00 óra között.
A beíratás helyszíne: Tiszaújvárosi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
A tanköteles korú gyermeket, aki 2016. 
augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, a 
szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes, 
vagy a választott iskola első évfolyamá-
ra beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz az 
alábbi dokumentumokat szükséges bemu-
tatni:
1. A gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány.
2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanúsító igazolás, melyek a 
következők:
- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett 
iskolaérettségi szakértői vélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermek eseté-
ben a Szakértői Bizottság szakértői véle-
ménye.
3. Tartózkodási helyet igazoló lakcímkár-
tya (állandó bejelentett lakcím hiányá-
ban).
4. Szabad mozgás- és tartózkodás jogá-
val rendelkező nem magyar állampolgár 
esetén: 
- regisztrációs igazolás (határozatlan ide-
ig érvényes), vagy
- tartózkodási kártya (max. 5 éves érvé-
nyességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártya (10 éves ér-

vényességi idővel, melyet a BÁH tíz-
évente a feltételek vizsgálata nélkül meg-
újít; EGT-állampolgárok részére határo-
zatlan ideig érvényes).
5. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
6. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti 
jog gyakorlásáról.
7. A gyermek TAJ - kártyája, a gondviselő 
lakcímkártyája, valamint a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonata.
A felvételről első fokon az intézmény ve-
zetője dönt, elutasítás esetén a fenntartó 
hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Bozsikné Vig Marianna
tankerületi igazgató

Hok Csaba
intézményvezető 

*
Az általános iskola körzeteibe tartozó ut-
cák és terek nevét az alábbiakban közöl-
jük:
Település: TISZAÚJVÁROS
1. TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS IS-
KOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 
ISKOLA HUNYADI MÁTYÁS ISKO-
LA (3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 
2.)

Alkotmány köz, Árpád út, Bolyai köz, 
Jedlik Ányos út, Mátyás király út, Szent 
István út 1-11., Szent István út 2-8., Ve-
rebély L. út, Bláthy O. út, Bánki D. út, 
Tiszavirág út, Vasútállomás, Ady E. ut-
ca, Arany J. utca, Gát utca, Hunyadi ut-
ca, Kossuth L. utca, Lorántffy tér, Irinyi J. 
út, Kazinczy F. út, Bajcsy- Zsilinszky út, 
Barcsay tér, Örösi út 2-32., Bethlen G. út 
1-15., Bethlen G. út 10-32., Gátőrház, Lé-
vay J. út 2-58., Szemere B. út, Szederké-
nyi út 1-15., Szederkényi út 17-31., Tom-
pa M. út, Tóth Árpád út, Vörösmarty M. 
út, Petőfi S. utca, Rákóczi utca páros ol-
dal, Bartók B. út, Munkácsy M. út (28-48 
kivételével), Széchenyi I. út, Lorántffy út, 
Liszt F. út, Teleki B. út, Árkád sor.
2. TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS IS-
KOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 
ISKOLA
SZÉCHENYI ISTVÁN ISKOLA (3580 
Tiszaújváros, Deák F. tér 16.) Erzsébet 
tér, Bélahalma út, Deák Ferenc tér, Haj-
dú tér, Izabella út, József Attila út, Krisz-
tina út, Lévay József út 66-114., Margit 
sétány, Király köz, Örösi út 34-56., 58-
112. és 73-117., Pajtás köz, Sarolta út, 
Sulymoshát út, Szent László út, Szent 
István út 13-115. és 34-104., Tárnok út, 
Templom út, Zita út, Dohány utca, Dózsa 
György utca, Táncsics Mihály utca, Vas-
vári Pál utca, Zrínyi Miklós utca, Rákóczi 
utca páratlan oldal, Babits M. út, Bethlen 
G. út 21-43., Bakrak tanya, Egressy B. út, 
Építők útja, Juhar köz, Kosztolányi D. út, 
Karinthy F. út, Lévay út 1-11., Munkácsy 
M. út 28-48., Rózsa út, Sajó u., Bocskai 
utca, Szabadság utca, Béke út, Tisza út. 

Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők 
figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 
1-jétől az óvodakötelezettség megkez-
dődik abban az évben, melynek augusz-
tus 31. napjáig a gyermek betölti a har-
madik életévét.
Fentiek szerint, a 2016/2017. nevelési év-
ben óvodakötelesek azok a gyermekek, 
akik:
2013. 01.01.-2013. 08.31. között születtek 
(3 éves óvodakötelesek)
2012. 01.01.-2012. 12.31. között születtek 
(4 éves óvodakötelesek)
2011. 01.01.-2011. 12.31. között születtek (5 
éves óvodakötelesek)
2010. 09.01.-2010. 12.31. között születtek 
(6 éves óvodakötelesek).
A szabad férőhelyek függvényében elő-
felvételt nyerhetnek azok a gyermekek, 
akik harmadik életévüket 2016. decem-
ber 31. napjáig töltik be. 
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hir-
detményben meghatározott időpontban 
köteles beíratni. A kötelesség elmulasztá-
sa esetén szabálysértési eljárás indítható 
a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vo-
natkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt 
születtek, és még nem járnak óvodába. 
A már óvodába járó gyermekeket nem 
kell újból beíratni! 
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának 
kötelezettsége alól annak az óvodaköte-
les gyermeknek a gondviselője, amely 
gyermek bölcsődében marad és ellátását 
a bölcsőde vezetője, illetve családi nap-
köziben való ellátás esetén a családi nap-
közi fenntartója a jegyző felé jelentette.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EM-
MI rendelet alapján történik.
Az óvodai felvételi kérelmek beadása Ti-
szaújvárosban egy helyen, a Tiszaújváro-
si Napközi Otthonos Óvoda székhelyén, a 
Szivárvány Óvodában (Tiszaújváros, Paj-
tás köz 13.) 2016. április 20. és 21. nap-
ján történik.

Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fo-
gadják a beiratkozókat.
A törvényi szabályozás lehetőséget ad ar-
ra, hogy a gyermek az ötödik életév betöl-
téséig felmentést kapjon az óvodába járás 
alól, ha családi körülményei, képességei-
nek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt 
indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyhá-
zi és magánintézmény esetében a fenntar-
tó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és 
az óvodavezető egyetértése alapján.
Az a szülő, aki gyermeke felmentését ké-
ri a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, a beiratkozás kezdő időpontjá-
ig, 2016. április 20. napjáig nyújthatja be 
kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hi-
ányában tartózkodási helye szerint ille-
tékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem má-
solatát a kötelező felvételt biztosító óvo-
da vezetőjéhez. Ha a szülő nem települé-
si önkormányzati fenntartású óvodába kí-
vánja beíratni gyermekét, akkor a kötele-
ző óvodai nevelésben való részvétel alóli 
felmentési kérelmét az óvoda fenntartójá-
hoz nyújtja be, továbbá a kérelem máso-
latát megküldi a gyermek lakóhelye, en-
nek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőhöz.
Amennyiben a gyermek az óvodaköte-
lezettségét külföldön teljesíti, arról a be-
iratkozás utolsó határnapját, 2016. április 
21-ét követő 15 napon belül a szülő írás-
ban köteles értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt. 
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai 
felvételi kérelem” nyomtatványon tör-
ténik, melyet az óvodákban lehet besze-
rezni. Mindhárom korosztályra (kis-, kö-
zépső és nagycsoport) beadható a kére-
lem. 
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújvá-
ros közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da felvételi körzetében ellátja az integ-
ráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban 

hallássérült, gyengén látó), vagy beszéd-
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatar-
tásszabályozási zavarral) küzdő gyerme-
kek nevelésével, oktatásával kapcsolatos 
szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felven-
ni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvo-
da körzetében lakik. Életvitelszerű ott la-
kásnak minősül, ha a gyermek a kötele-
ző felvételt biztosító óvoda körzetében ta-
lálható ingatlant otthonául használja és az 
ilyen ingatlan a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásában 
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózko-
dási helyeként az óvodai beiratkozás első 
határnapját megelőző három hónapnál ré-
gebb óta szerepel. 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutat-
ni a gyermek személyazonosítására al-
kalmas, a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosítót és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványt, továbbá a szülő sze-
mélyi azonosító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványát, a gyermek születé-
si anyakönyvi kivonatát, társadalombizto-
sítási azonosító jelét. (Amennyiben indo-
kolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, 
illetve beilleszkedési, tanulási, magatartá-
si zavarának megállapításáról szóló szak-
értői/szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 
dönt, melyről 2016. május 23-ig írásban 
értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasí-
tása esetén a kézhezvételtől számított 15 
napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást 
megindító kérelmet (fellebbezés) az óvo-
dához kell benyújtani, de Tiszaújváros 
jegyzőjéhez kell címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a mega-
dott időben a jelen közleményben foglal-
tak szerint gondoskodjanak a gyermekek 
beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közlemény az óvodai felvételek rendjéről

A Hunyadi iskolában lesz a beíratás. 

Felhívás!

Veszettség elleni 
védekezés

1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt ha-
lálos kimenetelű betegség. 
2. A betegség legfőbb terjesztője a róka. 
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a ró-
kák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek óta siker-
rel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött 
a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, 
az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban helyezték 
ki a csalétek-vakcinát. 
4. A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát az ember számára bűzös, 
de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely 
kb. 4 cm átmérőjű, kb. 1,5 cm magas, szürkésbarna színű. A ró-
ka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a 
vakcina bejut a szervezetébe. 
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről törté-
nik. 
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, 
veszélyt nem jelent. A kihelyezett csalétekhez ennek ellené-
re nem szabad hozzányúlni! Semmi esetre sem szabad felvágni 
vagy széttörni, mert a vakcina-vírus a bőrbe, szájba, szembe, or-
rba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az aláb-
bi biztonsági előírásokat kell alkalmazni: 
a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő jódtartalmú fer-
tőtlenítőszerrel vagy 70 %-os alkohollal, vagy ezek hiányában 
bő szappanos vízzel lemosni. Mindkettő beszerezhető a gyógy-
szertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során ke-
letkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen 
jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség. 
b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, hala-
déktalanul orvoshoz kell fordulni!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított hu-
szonegy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani (eb-
zárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett idő-
szak alatt a kezelt területen tilos a legeltetés! Ezek a korlátozó 
intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik az-
zal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a 
róka számára kihelyezett csalétkeket. 
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziálla-
tot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesít-
se a legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy va-
dásztársaságot. 
9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa!
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvo-
sok és orvosok szolgálnak. 
A helyi vakcinázási kampány időpontja: 2016. április 6-11-ig. 
                            Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a piaccsarnokban 
a gombaszakértő 2016. október 31-ig lakossági gombavizs-
gálatot végez.
Nyitvatartás: szerdán és vasárnap 18.00-tól 20.00 óráig.

 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

5. oldal2016. április 7. Önkormányzat/Közlemények
Értesítés

Veszettség elleni 
eboltás

A Polgármesteri Hivatal értesíti az ebtulajdonosokat, hogy az 
ebek évenként kötelező veszettség elleni szervezett védőoltá-
sa és a még végre nem hajtott mikrochip-beültetés 2016-ban az 
alábbiak szerint lesz.
Oltások időpontjai és helyszínei 
Tiszaszederkény városrészben: 2016. április 5-e (kedd) - április 
8-a (péntek) közötti időszakban. Helyszíne: utcánként, külön ér-
tesítés szerint.
Tisza-part városrészben: 2016. április 8-án (péntek), 12.00-
13.00 között. Helyszíne: révőrs előtti terület.
Tiszaújvárosban: 2016. április 9-én (szombat), 10.00-12.00 kö-
zött. Helyszíne: Tisza úti vásárterület.
A veszettség elleni oltás tulajdonost terhelő költsége: 3.500 Ft/
eb.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a hatályos állategészség-
ügyi jogszabály szerint veszettség elleni védőoltás az eb 3 hóna-
pos korától, az azonosító chip beültetése 4 hónapos kortól kötele-
ző. Veszettség ellen csak azonosító chippel ellátott ebek olthatók 
be. Azon ebeknél, melyek még nem rendelkeznek azonosító chip-
pel, a chip behelyezését 3. 500 Ft/eb áron a veszettség elleni oltás 
alkalmával kell végrehajtani.
A veszettség elleni oltás és a chip-beültetés bármely hivatalos 
állatorvosi praxissal rendelkező állatorvosnál elvégeztethető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal



Civilek a pályán
Tiszaújváros képviselő-testülete az egye-
sületek, civil szervezetek támogatására 
biztosított 10 millió forintos keretössze-
get - figyelembe véve a megnövekedett 
igényeket - 5 millió forinttal kiegészítet-
te és a meghirdetett pályázatra beérkezett 
kérelmeket az alábbiak szerint támogatta.
- Alapítvány Tiszaújváros Gyermekei-
nek Egészségéért: „Életmódtábor túlsú-
lyos gyerekeknek Bükkszentkereszten” 
programra 350.000 Ft. 
- Mozgáskorlátozottak, Egészségkároso-
dottak Tiszaújvárosi Egyesülete: a 2016. 
évi működés kiadásaihoz 350.000 Ft. 
- Armenia Magna Egyesület: működési 
költségekhez és programok megvalósítá-
sához 250.000 Ft.
- Segítség Egy Jobb Életért Alapítvány: 
„Összefogás a közösségi tevékenység és 
az önkéntesség jegyében” program meg-
valósításához 150.000 Ft. 
- Lisztérzékenyek Érdekképviseleté-
nek Országos Egyesülete: a tiszaújváro-
si csoport működésének támogatásához, a 
lisztérzékeny betegek segítéséhez és tájé-
koztatásához 250.000 Ft.
- Rákbetegek Országos Szervezete 106. 
Remény Klub, Tiszaújváros: „A remény 
az élet záloga” című programra 200.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Moz-
galom: 2016. évi működési kiadásokra 
150.000, a Masinafesztivál rendezvény-
re 100.000, gyermeknapi rendezvényre 
100.000, roma karácsony rendezvényre 
100.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládo-
sok Szervezete: Családi napok prog-
ramra 100.000, a 2016. évi működéshez 
150.000 Ft.
- Tehetséges Gyermekeinkért Alapít-
vány: „Egészségünkért” napközis tábor 
programhoz 150.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Esélyegyenlőségért 
Ifjúságért és Gyermekekért Civil Szer-
vezet: a hátrányos gyermekek támogatá-
sához 100.000 Ft. 
- Cukorbetegek Tiszaújvárosi Egyesü-
lete: az egészséges életmód elterjeszté-
sére ösztönző akciók megvalósításához  
200.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Sport Club: a regioná-
lis újonc-, serdülő-, ifjúsági asztalitenisz 
versenysorozatra és a kapcsolódó edzőtá-
borozásra 150.000, a városi tájékozódási 
verseny, a Tiszaújvárosi Turista Triatlon, 
a Tisza gátak teljesítménytúrák megren-
dezéséhez 100.000, a XVI. Tiszaújváro-
si Nemzetközi Atlétikai verseny - Atléti-
kai világnap  megvalósításához 300.000, 
az Ördög István és a Kőszegi György 
súlyemelő országos emlékversenyekre 
300.000 Ft.
- Magyar Kempo Jujitsu Egyesület 
Közhasznú Szervezet: a működéshez 
szükséges eszközbeszerzéshez 100.000, 
az egyesületi táboroztatás során az egész-
séges életmód terjesztéséhez 100.000 Ft.
- Napraforgó Alapítvány a sajátos ne-
velési igényű gyermekekért: Makk Mar-
ci egészségmegőrzési programsorozathoz 
250.000, mozgáskultúra-fejlesztő prog-
ramsorozathoz 100.000 Ft.
- Tiszaújvárosi „Katica” Alapítvány: a 
Tehetséggondozás a Katicában program-
ra 70.000 Ft.
- A XXI. Század Ifjúságáért Alapít-
vány: a Tisza cserkészcsapat működési 
kiadásaira 300.000 Ft.
- Száraz Old-Boys SE: a tiszaújvárosi 
nemzetközi öregfiúk kosárlabda tornára, 
valamint a gyergyószentmiklósi kosárlab-
da tornán való részvételhez 250.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Köz-
hasznú Alapítvány: a csapat utazási költ-
ségeinek finanszírozásához 300.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület: Borsod-Aba-
új-Zemplén megye bajnoksága, III. Szi-
getkör bajnokság kajak-kenu verseny 
költségeihez 100.000 a „Sprint-Aréna” 
utánpótlás kajak-kenu versenyre 100.000, 
a VI. Sárkányhajó-Fieszta megrendezé-
séhez 100.000, a „Sulisárkányok” iskolai 
sárkányhajó bajnokság őszi fordulójához 
100.000 Ft.

- KreAktív Szabadidős és Kulturális 
Közhasznú Egyesületet: a KreAktív nap 
és az egyesület céljainak egész éves meg-
valósításához 200.000 Ft.
- Zabos Géza Horgász Egyesület: A ter-
mészetes környezet és az egészséges élet-
mód kapcsolata (horgászversenyek, Za-
bos Géza emléknap) programsorozat 
költségeihez 200.000,  A természetes kör-
nyezet és az egészséges életmód kapcso-
lata (gyermeknapi horgászverseny, hor-
gász napközi) költségeihez 100.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesüle-
te - Kaffka Margit Pedagógus Nyug-
díjas Klub: pedagógusnapi XVII. Hatá-
ron Túli Magyar Baráti Találkozó 4 na-
pos rendezvénysorozat megvalósításához 
250.000, a „Barangolás őseink nyomá-
ban” (autóbuszos kirándulás Parádra és 
környékére) programhoz 140.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesüle-
te: szépkorúak nemzetközi találkozójára 
250.000, a Balogh Sándor amatőr versíró, 
versmondó gálára 100.000, a „Retró- és 
Aranylakodalom” programra 200.000, az 
„50 év képekben” kiállításhoz 100.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesüle-
te, TIFO Baráti Klub: Határon túli ma-
gyar városok történelme nyomában prog-
ramon való részvételhez 150.000 Ft.
- Tisza-Szivárvány Alapítvány: A gyer-
mekek kreativitását fejlesztő alkotóműhe-
lyek működése a Szivárvány Óvodában 
programra 150.000, a Szivárvány Óvoda 
természethez és hagyományokhoz kapcso-
lódó rendezvénysorozatához 100.000 Ft.
- Napsugár Kulturális Egyesület: mű-
ködési költségekhez 250.000 Ft. 
- Wass Albert Kulturális Egyesület: a 
„Wass Albert napok” irodalmi és törté-
nelmi témájú előadásaira és a „Rendha-
gyó történelemóra” előadássorozathoz 
100.000 Ft. 
- Football Club Tiszaújváros: a VII. 
Dr. Alaitner István kispályás labdarúgó-
torna megrendezéséhez 100.000, labda-
rúgó napközis tábor megszervezéséhez 
200.000 Ft.
- Z-32. Postagalambsport Egyesület: a 
2016. évi magyar bajnokságon és külföl-
di postagalamb-versenyeken való részvé-
telhez és az egyesület működési költsége-
ire 200.000 Ft. 
- „Tücsökzene Alapítvány” a Tiszaúj-
városi gyermekek zenei fejlesztéséért: 
a sajátos nevelési igényű és egészséges 
gyermekek zenei nevelése-oktatása prog-
ramhoz 150.000 Ft.
- Kazinczy Gyermekei Alapítvány: hit-
tantáborhoz 100.000, az országos szak-
mai nap megvalósításához 100.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Fitness Sportklub: a ta-
vaszi és őszi erőemelő, fekvenyomó, test-
építő, fitness területi bajnokság és a moz-
gáskorlátozottak fekvenyomó bajnok-
sága rendezvénysorozatokhoz 250.000, 
a Tisza-kupa erősember tehetségkutató 
versenyre 100.000, a Tisza Magyar Ku-
pa női, férfi és gyermek fitness és test-
építő magyar bajnokság megrendezésé-
hez 300.000, a csúszókorong országos 
bajnokság V-VIII. kupasorozat döntőjé-
nek megrendezéséhez 100.000, a „PE-
teszt Tiszaújvárosi Kupa” erőállóképes-
ségi bajnokság rendezéséhez 100.000 Ft.

- 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyer-
mekeiért Alapítvány: „A Gilice énekes 
népi játékcsoport tehetséggondozó műhe-
lye” programra 80.000, a „Szőjünk, fon-
junk…” című családi kézműves délután 
megvalósításához 60.000, a Hétszínvirág 
tehetségműhely napok megrendezéséhez 
60.000 Ft. 
- Tisza Repülő Klub: a klub céljainak 
egész éves megvalósításához, a szom-
szédos országok hőlégballonos rendezvé-
nyein való részvételhez 200.000 Ft.
- Énekszó Baráti Kör: a XXVII. Mis-
kolci Nemzetközi Kamarakórus Feszti-
vál 2016. programon való részvételhez 
150.000, a Tiszaújvárosi Kórusfesztivál 
Tiszaújvárosi Kórusok koncertje megva-
lósításához 100.000, az „Ének és szó” el-
nevezésű koncerthez 100.000, A magyar 
dal napja alkalmából rendezendő magyar 
zenei koncerthez 100.000, a 2016. évi 
működési kiadásokhoz 400.000 Ft.
- Justitia Fuji-Yama Sportegyesület: az 
Egészséges életmódra törekvés program-
hoz kapcsolódó terembérleti díjhoz, ver-
senyekre, felkészüléshez, utazási költsé-
gekhez 150.000, karate edzőtábor meg-
szervezéséhez 200.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Református Énekkar 
Egyesület: a „Zene világnapja” alkalmá-
ból rendezett koncerthez 250.000 Ft.
- Hunyadi Mátyás Iskola Gyermeke-
inkért Alapítvány: az egészséges élet-
mód elterjesztésére ösztönző akcióhoz 
100.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Tündérkert Alapít-
vány: a „Tündérkerti vásár” - játékos 
családi sportdélután megszervezéséhez 
100.000, a „Kezek szárnyán” - vizuá-
lis tehetséggondozó műhely programhoz 
60.000 Ft.
- PeppeR Akrobatikus Rock and Roll 
Sportegyesület: a 20 éves egyesület év-
fordulós ünnepségére 100.000, a „Sum-
mer Camp” nyári edzőtáborozás megva-
lósításához és a 2016. évi működési ki-
adásokhoz 200.000 Ft.
- Karakter Alapítvány: a „Városi gye-
rek falusi élet” című nyári napközire 
200.000 Ft.
- Tiszaújváros Zenei Életéért Alapít-
vány: a zeneiskolás gyerekeknek a város 
és környéke zenei életében való részvéte-
léhez 150.000 Ft.
- Tiszaszederkény Kultúrájáért Egye-
sület: a Mágnás Miska zenés vígjáték 
megrendezéséhez 400.000, a Hősök nap-
ja megemlékezéshez 50.000, a Hagyo-
mányőrző lakodalmas program megvaló-
sításához 250.000, a fenntartási költségek 
csökkentésére 300.000 Ft.
- Rivalda Kulturális Egyesület: a Ko-
máromi Kultúr-Híd program megvalósí-
tásához 200.000, az egyesület 2016. évi 
működési kiadásaihoz 100.000 Ft.
- Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egye-
sület: a „Mozdulj az egészségedért az 50 
éves városban 50-en túl is” című program 
megvalósításához 250.000 Ft.
 A támogatási keret felosztása után fenn-
maradt 1.280 ezer forint odaítéléséről a 
polgármester a képviselő-testület szerve-
zeti és működési szabályzata alapján átru-
házott hatáskörben dönt, s erről tájékoz-
tatja a képviselő-testületet.

kronika@tiszatv.hu

Országos döntőkben

Az Eötvös gimnazistái ebben a tanévben is bebizonyították, 
hogy értő felhasználói a számítógépnek és a különböző szoft-
vereknek. 
A Nemes Tihamér országos informatikai tanulmányi versenyen 
programozás kategóriában Kiss Ádám 10.H osztályos tanuló 
(Felkészítő tanár: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna) február végén 
Debrecenben írta meg a harmadik, döntő fordulót.
Alkalmazások kategóriában március 12-én két diákunk utazha-
tott Budapestre az országos döntőre: Kanda Dániel 10.B (felké-
szítő tanár: Takácsné Pelles Erika) és Kiss Ádám 10.H osztályos 
(felkészítő tanár: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna) tanulók. 
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen alkalmazá-
sok kategóriában Nagy Máté 11.B osztályos tanuló (felkészítő 
tanár: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna) képviselte iskolánkat.

Pogonyi-Simon Edit
   intézményvezető

 kronika@tiszatv.hu

Tehetségek 
támogatása

Molnár Zalán vagyok, Junior Templeton Fellow. Szeretném az 
olvasókat megismertetni a Magyar Templeton Programmal, és 
néhány érdekes dolgot elmondani az ösztöndíjprogramról. A 
Templeton programot a Sir John Templeton hagyatékából létre-
jött alapítvány indította el világszerte, és egyik célja olyan kog-
nitív tehetségek támogatása, fejlesztése, akiknek gondolkodá-
si és megismerési képességei kivételesek. A Magyar Templeton 
Program 2015 őszén indult útjára, a világon egyedülálló módon 
azzal a céllal, hogy a fiatal tehetségeket azonosítsa, és 2016 már-
ciusától egy éven át személyre szabott tehetséggazdagító prog-
ramban részesítse. Több mint 20 000 lelkes pályázó jelentke-
zett a programra országszerte, sőt a határokon túlról is. A be-
válogatás folyamatában a megmérettetést több komplex kogni-
tív képességeket mérő online forduló, valamint pszichológus-
sal folytatott személyes interjú jelentette. A kiválasztás folya-
mata októbertől öt hónapon át zajlott, rendkívül nehéz, de érde-
kes fordulókon túljutva következett a várakozás az eredményre. 
Végül kiválasztották azt a 315 fiatalt a 10-29 éves korosztály-
ban, akik viselhetik a Junior Templeton Fellow címet egy éven 
át. A program keretében a fiatalokkal, azok egyéni szükségletei 
alapján mentorok foglalkoznak majd a következő egy éven át. 
Amikor megtudtam, hogy bejutottam, nagyon izgatott lettem, és 
már alig vártam 2016. március 12-ét, amikor a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián Junior Templeton Fellow-á avattak engem, és 
még 314 társamat. A közös munka máris elkezdődött, kis cso-
portokba osztottak minket, és tapasztalt csoportfacilitátor segít-
ségével máris együtt dolgozunk, gondolkodunk projekt ötlete-
ken, kommunikációs hálózaton munkálkodunk, de a jövő még 
sok titkot rejt. Célom az elkövetkező egy évben olyan ismer-
tekre szert tenni, amelyekkel jobban megértem a világ működé-
sét, hogy hová fejlődik a tudomány, és remélem a jövőben én is 
tevékeny alakítója lehetek változásoknak majd valamely tudo-
mányterületen. A Magyar Templeton Programról bővebb infor-
máció található a www.templetonprogram.hu weboldalon.

Molnár Zalán
5/7 osztályos tanuló

Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

6. oldal 2016. április 7.Mozaik

A TKKSE 400 ezer forint támogatást kapott a civil alapból. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria: Tiszaújváros fotós szemmel című fotóki-
állítás. Helyszín: aula és félemelet. Látogatható április 29-ig.
Városi Kiállítóterem
„50 év – 50 kép”. Szénási Tibor festményeinek kiállítása. Lá-
togatható április 26-ig.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Óvárosi KULT Galéria. Porcelánbabák Szabó Józsefné gyűj-
teményéből. Látogatható április 17-ig. Helyszín: folyosó.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Április 8. (péntek) 10.00 óra: „Ez a föld ez a táj, drága hű 
barát…”- településünk az elmúlt 50 év tükrében című pályá-
zatunk eredményhirdetése - kiállítás a pályázatra beadott al-
kotásokból. Helyszín:  a könyvtár előadóterme.
Április 11. (hétfő) 14.00 óra: A költészet napja - Városi sza-
valóverseny.
Kategóriák: általános iskola alsó tagozat, általános iskola fel-
ső tagozat, középiskolások, felnőtt korosztály, énekelt, meg-
zenésített vers.
A zsűri tagjai: Gulyás Hermann Sándor színművész, a zsű-
ri elnöke, Tokaji Edit pedagógus, önkormányzati képviselő, 
Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ igazgatója. A 
verseny helyszíne: a könyvtár aulája.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Helytörténeti Gyűjtemény
FIGYELEM! MEGÚJULT A VÁROSTÖRTÉNETI KIÁL-
LÍTÁS!
„Egy modern város született - Életmódváltás a dél-borsodi 
térségben” című felújított, állandó kiállítás.
Új látványelemek, interaktív eszközök segítségével, kibővült 
tartalommal ismerhetik meg látogatóink városunk történetét, 
az életmódban bekövetkezett változásokat kezdetektől napja-
inkig. Bepillantást nyerhetnek többek között egy szederkényi 
paraszti tisztaszobába, egy építőmunkás barakkjába, vagy a 
’90-es évek világába, valamint színes játékainkon keresztül 
akár tesztelhetik is megszerzett tudásukat.
Tárlatvezetés igényelhető a következő telefonszámon: 
49/542-006, 
e-mailben: a helytortenet@tujvaros.hu címen.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Április 12. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, kár-
tyajátékok tanulása felnőtteknek.
Április 14. (csütörtök) 14.00 óra: Könyvtári délután. „A 
költészet nem halt meg, csak más a neve” - beszélgetés a vers 
új útjairól. Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.

A Tisza TV műsora
Április 7., csütörtök

9:00 Héthatár: Díszünnepség - Ülésezett az önkormányzat - 
Nyílt nap a Jabilban - Jutalmazott tűzoltók - 50 év, 50 kép - 
Helytörténet - Ötven évünk képekben - Ez a hely - Sport
9:15 Hétről-hétre magazinműsor: Kitüntetettek - Félmúlt - 
Tisza-kupa
9:45 A Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. évfordulója 
alkalmából rendezett díszünnepség ismétlése
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Április 11., hétfő
18: 00 Sporthétfő: a TFCT - Ceglédi VSE NB III-as bajnoki 
labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

 Április 13., szerda
18:00 Héthatár: - 5vös 5ös - Városi szavalóverseny - Csütör-
töki töri  - A drog ellen a téren - Sport
18:15 Hétről-hétre: Mágnás Miska -Tiszaújvárosi tehetségek 
- 50 évünk képekben

Április 14., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Manapság is van elég hír, melyet a NAV - leánykori ne-
vén APEH - szolgáltat számunkra, legyen szó adócsa-
lásról, adótartozásról. Hogy nincs új a nap alatt, azt 
már számtalanszor bizonyították a korabeli újságok. 
Így van ez most is, amikor a 2003. április 3-i Tiszaúj-
városi Krónikát lapozgatva Lefoglalt gázolaj címmel 
találtam egy bejegyzést.
„Március 26-án az autópályát felügyelő rendőri egy-
ség járőrei igazoltattak egy Opel Astra személygépko-
csit és annak utasát. Mivel nagy mennyiségű ásványo-
laj származékot szállított, ezért előállították a Tiszaúj-
városi Vámhivatal hivatalos helyiségében.”
Szerintem meglehetősen kevés ember van, aki annak 
idején legalább egyszer - ha másért nem kalandvágy-
ból -, ne vételezett volna gépjárművébe tisztázatlan, 
valószínűleg ukrán eredetű üzemanyagot. Persze szól-
tak mendemondák, megcsapolt buszokról és kamio-
nokról is.
„Az eljárás alá vont személy a jövedéki termék erede-
tét hitelt érdemlő módon igazolni nem tudta. Az eljá-
rás során a járőrök lefoglalták az utastérben és a cso-
magtérben szállított 19 műanyag kannában talált - az 
előzetes vizsgálatok szerint nem magyar eredetű - 495 
liter gázolajat, valamint a kereskedelmi mennyiségre 
való tekintettel a szállításra használt Opel Astra gép-
kocsit.”
Ez a mennyiség mai áron olyan 150 ezer forint, ha a 
tényleges eladási árát tekintjük akkor körülbelül 100 
ezer forintról beszélhetünk. A „tiszta hasznot” néz-

ve jó ha 20-30 ezer forintnyi bevételért kockáztatott az 
elkapott illető.
Nem lebecsülni akarom a kárt és a hatóság munkáját, 
de valószínűleg ezzel az illetővel egy időben a „nagy 
halak” akár több ezerszeres tételben csempésztek gá-
zolajat, cigarettát, alkoholt. Akkor ez volt a „menő”.
A jövő héten 2002. tizenötödik hetébe kalandozunk.

  borza

Gázos gázolaj
Hétről hétre évről évre

Tisztelt Városlakók!
Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkal-
mából a Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi 
Könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény „Várostörténeti ka-
landtúra” címmel helytörténeti vetélkedősorozatot indít, mely-
hez várja játékos kedvű városlakók jelentkezését.
A versenyre egyéni indulók és 3-4 fős csapatok (iskolai osztá-
lyok, baráti társaságok, családok, intézményi, munkahelyi kö-
zösségek, civil szervezetek) jelentkezhetnek, korhatár nélkül.
A játéksorozat - mely áprilistól októberig tart -, az egyéni ver-
senyzők számára két írásbeli fordulóból áll, csapatok esetében 
pedig a két írásbeli fordulót követően szóbeli döntő lesz, mely 
zárja a játékot.

Nevezni és a feladatlapokat átvenni személyesen 2016. április 
30-ig lehet a Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, 
Széchenyi u. 37.).
Részvételi szándékukat e-mailben is jelezhetik a helytorte-
net@tujvaros.hu címen.
A játék végén a legjobb eredményt elérő egyéni indulók és csa-
patok értékes jutalomban részesülnek!
A vetélkedővel kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető 
Kitka Zsuzsa könyvtárostól és Urbán Anett muzeológustól az 
542-006-os telefonszámon.
Várjuk a jelentkezéseket! 
Jó játékot, jó versenyzést kívánunk!

Ez a hely

Útközben dallal, prózával, Kulkával
Kulka János elismert és ked-
velt színész. Számtalan film-
ben, színdarabban, szinkron-
szerepben, tévéjátékban bi-
zonyította már tehetségét. 

Prózai munkái mellett zenés tevékenysé-
ge sem elhanyagolható. Három lemeze is 
megjelent már és több olyan előadói est-
je van, melyeken muzikalitását bizonyít-
hatja.
 Ilyen az eredetileg a Belvárosi Színházba 
megálmodott „Ez a hely” is. Ebben ked-
velt dalai mellett a napi aktualitást sem 
nélkülöző prózai betétekkel szórakoztatja 
a közönséget. Önálló estjével most a szín-
házi világnap alkalmából lépett fel a Der-
kovits Kulturális Központban.
Cseh Tamás, Edith Piaf, Presser - Dusán 
dalok, és próza  Ady Endrétől Kerényi 
Imréig. A közös bennük az aktualitásuk, 
a témák, melyeket feszegetnek. 
- Eredetileg az volt a cél, hogy a 15 - 20 
dal között, amit elénekelek ezen az esten, 
megpróbálok röviden reflektálni is. Fő-
ként verseken és egyéb műveken, de akár 
aktuális híreken keresztül is - nyilatkozta 
lapunknak Kulka János. - Aztán rájöttem, 
hogy ez nagyon megnehezíti az előadást, 
és annyi minden történt, hogy azt gondol-
tam, ennek a borzalmas politikának nincs 
semmi keresnivalója a színpadon. Ezért 
most már inkább a nagyon szép dalokra 
koncentrálok, de azért maradt benne né-
hány közéleti írás, publicisztika is.
- Ön mindig vállalja elveit, és ha kell, 
vagy úgy érzi, ki is áll mellettük. Mennyi-
re nehezíti meg ez az ön dolgát?
- Semennyire! Nem tartom ezt egy hősi-

es dolognak, inkább azon csodálkozom, 
hogy ez ennyire különös. De lehet, hogy 
egy új kort élünk, vagy talán most élünk 
először egy olyan korban, amikor sza-
badon elmondhatja mindenki, amit gon-
dol, és talán az a politikai berendezke-
dés a furcsa, amiben élünk. Nyilván nem 
mondanék semmit, és boldogan üldögél-
nék, ha úgy érezném, hogy minden rend-
ben van körülöttünk, de úgy érzem, hogy 
nagyon is nincs minden rendben körülöt-
tünk. Nem személyes ambíció, vagy hi-
valkodás, büszkeség, hanem valamiféle 
igazságérzet hajt. Arra mindig nagyon vi-
gyázok, hogy senkit ne bántsak meg. At-
tól mindig nagyon irtózom, ha terhére va-
gyok valakinek, vagy megosztó leszek. 

Az nem jó, ha egy színész megosztja a sa-
ját közönségét.
- Kanyarodjunk vissza az est címéhez. Ez 
a hely. De hol van az a hely, ahol ön iga-
zán jól érzi magát?
- Útközben érzem magam igazán jól. Ez 
bután hangzik, de mégis. Amikor elindu-
lok Budapestről az nagyon jó, mert na-
gyon szeretek vidékre járni. Különben 
is vidéki fiú vagyok, amíg ideérek az na-
gyon jó. Aztán már tudom, hogy megyek 
vissza, az megint nagyon jó. Én nagyon 
szeretem ezt az országot, és igazán a ha-
zámnak érzem. Nyilván azért is próbálok 
meg bármit is tenni, hogy hasonlítson ar-
ra, amit én mindig is láttam, vagy ami-
lyennek gondolom, hogy lennie kellene.

borza

Várostörténeti vetélkedő
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A művész útközben érzi igazán jól magát. 



Projektnap a víz világnapján

Kék Duna keringő 
a Hunyadiban

A víz világnapját hagyományosan március 22-én projektnapon 
ünnepeljük intézményünkben. Idén sem volt ez másként. 
A reggeli iskolagyűlés után Tanyi Attila 5/1. osztályos tanuló ol-
vasta fel Szép Ernő Tisza-part című versét.
A programok az óraközi szünetek idejében zajlottak, de min-
den órán szó esett a víz fontosságáról, illetve védelméről. Zenei 
utazást tettünk Európa vizein (Moldva, Duna, Moszkva folyók), 
Amerika folyóin és az óceán partján (Ohio, Mississippi, Csen-
des-óceán) vittek minket a dallamok. Majd visszatértünk kisha-
zánkba, ahol a „víz és mesterségek a magyar népzenében” dala-
ira egy nagyszabású „flashmobot” adtak elő tanulóink. A tánc- 
produkció magját az első és második osztályosok adták, őket 
követte az összes alsós osztály, de többen bekapcsolódtak a fel-
sősök közül is. Nagyon szép látvány volt a sok kékbe öltözött 
gyerek, akik mint egy vízfolyam ereszkedtek le a lépcsőkön, 
majd köröket alkotva ellentétes forgással érzékeltetették a víz 
hullámzását, fodrozódását. A hangulatot tovább fokozta az utol-
só szünet zenei válogatása, „vízpart a magyar rock zenében”, 
ahol igazi diszkóhangulat alakult ki. A zene mellett odaillő ké-
peket is láthattunk. A kivetítést Visegrádi Marcell 8/1. osztályos 
tanulónak köszönjük.
A délutáni programok is nagy sikert arattak: a napközisek asz-
faltrajzokat készítettek, a nagyobbak filmvetítésen vettek részt, 
ahol a vízszennyezéstől a víztisztításig kaptak ismereteket, majd 
ezeket egy beszélgetésen megvitatták.
Összegezve: egy jó hangulatú, ismeretekben, zenei élmények-
ben gazdag napot könyvelhetünk el, ahol jól érezte magát fel-
nőtt és diák egyaránt.

Szepesi Béláné
 projektvezető tanár

Illemtan, protokoll

Magázás, tegezés
Folytatva a múlt heti témát, 
ma is a megszólítási formák-
kal foglalkozunk. Mi szabá-
lyozza, hogy kit magázzunk, 
kit tegezzünk? Hogyan adjuk 
meg a tiszteletet? 

A kapcsolatok mélységét fejezzük ki az-
zal, ha tegeződünk, vagy magázódunk. 
Magánéletünkben a legelterjedtebb a te-
geződés. A hivatali életben a magázás kü-
lönböző formáit kell használni. Sokszor 
azonban átfedés van a két szféra között. 
Mindennapjainkban számtalan találko-
zás lehetséges, ahol az egyik fél „hivata-
los személyként” van jelen, így a tegezés 
nem megengedett, hacsak ki nem alakult 
már az ismeretség. (A boltban, a postán, 
a benzinkúton, a rendelőintézetben, stb.).  
Hogyan tegeződjünk? A legfontosabb: 
ezzel a formával is meg kell adni a ma-
ximális tiszteletet. Ugyanis a tegezés leg-
nagyobb veszélye az, hogy hamarabb ki-
csúszik a szánkon néhány keresetlen szó. 
Néhány alapvető szabály, melyet, ha kö-
vetünk illendően viselkedünk. A tegező-

dés a protokoll hármas szabálya szerint 
ajánlható fel: nő a férfinek, idősebb a fi-
atalabbnak, magasabb rangú az alacso-
nyabb rangúnak. Az ajánlatot illik elfo-
gadni és megköszönni a megtiszteltetést. 
Azt is szem előtt kell tartani, hogy a te-
geződés nem egy alkalomra szól. Ha már 
egyszer letegeződtünk, akkor az életünk 
végéig tart.
A nagy rangkülönbség esetén sem illő a 
férfinek letegeznie egy nőt. 
Vannak olyan munkahelyek, ahol léte-
zik belső kommunikációs szabályzat, 
ahol saját szokásokat is lefektethetnek. A 
gyors munkavégzés szempontjából fon-
tos, hogy mindenki - nemtől és rangtól 
függetlenül - tegeződik a munkahelyen 
belül. Ilyenkor ez a mérvadó szabály, ezt 
kell követni.
A tegezést visszautasítani sértés. A félol-
dalas tegeződés-magázódás, vagyis az a 
helyzet, amikor az egyik fél tegez, a má-
sik pedig magázva reagál erre, mindig 
megalázó, mindkét fél számára zavaró.
Kiemelésre érdemes a fiatal felnőttek (17-

25 év közötti) korosztálya, mert tapaszta-
latom szerint nekik a legnehezebb meg-
találni az egyensúlyt. Az említett korosz-
tályt inkább magázzuk, mert számukra 
nehezebb visszategezni, viszont az önér-
zetüket bánthatja, ha gyermekként kezel-
jük őket. Ha mégis tegezzük őket, egyben 
ajánljuk fel nekik a visszategezés lehető-
ségét. 
Akiben még mindig felmerül a kérdés, 
hogy kit tegezzünk és kit magázzunk, az 
térjen vissza az alapokhoz. A már emlí-
tett tiszteletadás az alapja mindennek. Te-
hát férfi a nőt, fiatalabb az idősebbet, ala-
csonyabb rangú a magasabb rangút köte-
les tisztelni. (A felsorolás nem jelent sor-
rendiséget, mert mindig az adott szituá-
cióban való alkalmazás adja a fontossá-
gi sorrendet.) Amennyiben hivatali ese-
ményen, programon vagyunk, ott mindig 
a rangé a főszerep. A sorrendiséget min-
den más esetben az előtérbe lépő női tisz-
teletadás és az idősek megbecsülése adja. 

                  Medina

DÖK nap a Brassaiban

Egy iskola, 
egy család

A diákok vették át az irányítást a Brassaiban március 23-án. Úgy 
szervezték meg ezt a napot, hogy az iskola egy nagy közösségi 
térré alakuljon, ahol jól megfér egymás mellett a traktorhúzás, a 
szabadtéri sütés-főzés, a kortárs képzőművészet, a számítógépes 
játékverseny, az egészségügyi szűrés, a sport, a próza és az ének. 
A Brassai diáksága jelesre vizsgázott jókedvből, összetartozás-
ból és közösségépítésből. Megtudtuk ki a Brassai legerősebb, 
legjobb hangú, legegészségesebb diákja, és azt is, hogy ki a kár-
tya ördöge, a sakk nagymestere, az asztalitenisz bajnoka, a szá-
mítógépes játékok guruja és a konyha főnöke. Hogy melyik osz-
tály a BL, azaz a Brassai Liga legjobb focicsapata és kik a röp-
labda koronázatlan királyai és királynői. A napot az elmaradha-
tatlan tanár-diák futball- és röplabdameccs zárta. 
Egy nap, ami sokkal több annál. Egy iskola, egy család! 

                                                    Brassai DÖK 

Gimnasztrádás siker 

Nagy szombat Nagyszombaton
A Tiszaújvárosi DSE Gimnasztráda csa-
pata immár harmadik alkalommal vett 
részt Nagyszombaton a Szlovák Torna 
Szövetség által megrendezett 20. Festival 
of group performances nevű fesztiválon 
2016. március 12-én. 
Ötven koreográfiával több mint 500 részt-
vevő nevezett a sportág nemzeti verse-
nyére, ahol a zsűri tíz szempont alapján 
értékelt. A tiszaújvárosiak nyolc produk-
cióval neveztek, és igen sikeresen szere-
peltek. A serdülő csapat Frozen lírai tán-
ca és Movi it aerobikja ezüstérmes lett, 
a juniorok Turning Tables modern tán-
ca ezüst-, míg a James Bond aerobik és 
a Marry Me pompon gyakorlat aranyér-
mes és kategórianyertes lett. Felnőtt ka-
tegóriában mindhárom éremből kijutott a 
csapatnak, aranyérmet és kategória győz-
tes kupát adott át a zsűri a Batman című 
színpadi látványtánc előadóinak, hatal-
mas dicséret mellett, a Sinners modern-
tánc ezüstöt, míg az ülő kánkán bronzér-
met szerzett. A csapat köszöni főszponzo-
rainak, a Tiszaújváros Jövőjéért Alapít-

ványnak és Tiszaújváros önkormányzatá-
nak a támogatást.
A táncos lányokkal tavasszal sok helyen 
találkozhatunk a városi rendezvényeken. 
Elsőként a Városháztéren április 9-én a 

KEF által szervezendő Nyílt napon, majd 
a csapat által rendezett Táncolj, ne dro-
gozz! XVIII. Show Tánc Fesztiválon áp-
rilis 16-án a Sportcentrumban, ezt köve-
tően pedig a május 1-jei rendezvényeken.

kronika@tiszatv.hu

Minden hatalom a diákoké volt
Az idén is nagy izgalommal vártuk a di-
ákönkormányzati napot az Eötvösben. Az 
esemény sokak számára a kikapcsolódást 
jelenti, azt, hogy végre egy nap, amikor 
nem kell tanulni. Ám azoknak az osztá-
lyoknak, melyek diákigazgatót jelölnek, 
a kampányhéten is aktívnak kell lenniük.
Mindig a 11. évfolyam jelöl diákigaz-
gatót, idén ketten indultak a címért,Far-
kas Zsófia (11.A) és Farkas Simon (11.H) 
személyében. Mindketten tisztességesen, 
becsületesen dolgoztak azért, hogy nyer-
jenek, amiben persze osztálytársaik is se-
gítségükre voltak. Az egyenpóló viselé-
sétől kezdve a sütemény-, pogácsa-, és 
szendvicsosztásáig mindent megtettek a 
siker érdekében. 
A kampány a plakátok kiragasztásával 
kezdődött, melyek általában vicces for-
mában buzdítják az iskola tanárait és di-
ákjait, hogy szavazzanak. Később egy-
egy kampányfilmet is levetítettek, mely-
ben azt bizonyították a jelöltek, hogy ér-
demes rájuk szavazni. 
A szoros versenyben 2016 diákigazgató-
ja címét a mi osztálytársunk, Simon nyer-
te el.
A DÖK-nap megnyitóján intézményveze-
tőnk átadta az iskola kulcsát Simonnak, 
mellyel hivatalosan is ráruházta a „hatal-
mat”. A hagyományos tanár-diák meccse-
ken kívül szkander-, erőnléti-, kötélhú-

zó versenyen is részt vehettek az érdek-
lődők. Ha pedig a sok sport után megé-
heztek, akkor sem volt probléma, az ud-
varon paprikás krumpli várt mindenkit. 
A filmkedvelők egy közkedvelt sorozatot 
nézhettek minden szünetben, akik énekel-
ni szerettek volna, azokat a karaoke szoba 
fogadta. Egy videojátékokkal teli terem-
ben lehetett virtuálisan versenyezni egy-
mással, a védőnők különböző egészség-
ügyi méréseket végeztek. Forgalmas volt 
a rémszoba is, ahol mindenki kedvére si-

kíthatott az ijedtségtől. A visszajelzések 
alapján túlzás nélkül állíthatom, hogy is-
mét egy remek napot tudhatunk magunk 
mögött!
Ezúton is szeretném megköszönni a prog-
ram lebonyolításában nyújtott segítséget 
Szilágyi Szilvia és Luteránné Tóth Ágota 
tanárnőknek, osztályfőnökünknek, Sepsi 
Adriennek, valamint a diákönkormányzat 
tagjainak, akik nélkül ez a nap nem sike-
rült volna ilyen emlékezetesre.  

Koscsó Enikő 11.H
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Hullámzik, fodrozódik a „víz”. 

A szabadtéri főzésnek, sütésnek már hagyományai vannak 
a Brassaiban. 

Együtt kicsik és nagyok Nagyszombaton. 

Válogatott diákok, válogatott tanárok. 



Jubileumi díszünnepség

Közös otthonunk, a sikeres Tiszaújváros
Településünk várossá nyilvánítá-
sának 50. évfordulója alkalmá-
ból díszünnepséget tartott április 
1-jén Tiszaújváros önkormányza-
ta. 

A Derkovits Kulturális Központban rendezett 
eseményen - melyet a Tisza TV élőben közvetí-
tett - Bráz György polgármester mondott beszé-
det. A meghívottakat, a város lakóit köszöntöt-
te dr. Ternyák Csaba egri érsek, Csomós József 
református püspök, Huff Zsolt, a MOL Petrol-
kémia Zrt. vezérigazgatója és dr. Fülöp György 
alpolgármester is. Az ünnepségen adták át első 
alkalommal a közelmúltban alapított Tisztelet-
beli Városvezető és Tiszteletbeli Képviselő el-
ismerő címeket.
A nemzeti-, a városi- és az uniós zászló behoza-
talával kezdődött a jubileumi ünnepség, majd a 
Tiszaújvárosból elszármazott színművész, Ba-
konyi Csilla szavalta el Radnóti Miklós Nem 
tudhatom című versét. Ezt követően a Tisza TV 
által készített városfilmet tekinthették meg a 
résztvevők és a televíziós közvetítés nézői.
Az ünnepi megemlékezések, köszöntők sorát 
Bráz György polgármester nyitotta.

Van miért ünnepelni

„Tisztelt Ünneplő Tiszaújváros!
Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégeink!
Tiszaújváros képviselő-testülete megbízásából 
őszinte szívvel és tisztelettel köszöntöm Tisza-
újvárost, Tiszaújváros minden lakosát, az ün-
nepség minden résztvevőjét Tiszaújváros vá-
rossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepségünkön - kezdte beszédét 
a polgármester. - Nagyobb teremre lett volna 
szükségünk, hogy együtt lehessen a város, de a 
városi televízió és az internet segítségével pró-
báljuk pótolni a megoldhatatlant.
 Ünnepelni jöttünk össze. Az előbb láthattuk a 
városfilmet, a kezdetektől napjainkig. Igen, van 
okunk az ünneplésre, büszkék lehetünk a váro-
sunkra, az elért eredményekre.(…)
 Hölgyeim és Uraim!
Tiszaújvárost a központi, politikai akarat, az 
iparfejlesztés hozta létre, de a dolgozó emberek 
tudásával, szorgalmával épültek az ipari üze-
mek, a lakóterületek. Elődeink éltek a lehetős-
séggel, tisztesség, becsület, tenni akarás vezé-
relte az életüket. Sajnos sokan már nem lehet-
nek közöttünk. Köszönet és tisztelet az elődök-
nek. 
Ebben a városban mindig jobban éltek az em-
berek, mint az ország sok részén, de vannak en-
nek árnyoldalai is. Ezért foglalkozunk annyit 
a biztonsággal az iparban és a lakókörnyeze-
tünkben egyaránt.
 Az is tény, hogy a mi városunk Tiszaszeder-
kény, Leninváros, Tiszaújváros néven is sikeres 
tudott lenni.  Nyilvánvalóan az itt élő és dol-
gozó emberektől, a jókedvű, tiszta lelkű mun-
kásoktól, értelmiségiektől. Városunkat kezde-
tektől fogva olyan emberek lakják, akik minden 
helyen és minden helyzetben normálisak tudtak 
maradni. Az itt élők szeretik a várost, a nagy 

többség igazi lokálpatrióta, szívében tiszaújvá-
rosi.
Tisztelt Ünneplő Tiszaújváros!
1990 nagy fordulatot hozott Magyarországon 
a társadalom, a gazdaság és a kultúra terüle-
tén egyaránt. A helyi önkormányzatok létrejöt-
tével új fejezet kezdődött városunk életében is, 
előtérbe került a helyi akarat. Sok elemzés, sok 
értelmes, tudományos igényű dokumentum, sok 
időben meghozott döntés eredményeként min-
den területen újabb lendületet vett a város fej-
lődése. Bátran kijelenhető, hogy napjainkra 
Magyarország egyik legjobb városa lettünk.
Következetesen, tudatosan és egyenrangúan 
gondoztuk, fejlesztettük minden városrészün-
ket, benne Tiszaszederkényt és a Tisza-par-
ti városrészt. Képesek voltunk kezelni a szoci-
ális feszültségek jelentős részét is. Folyamato-
san nagy gondot fordítottunk a fiatalokra, az 
idősekre, a családokra, a rászorulókra, a be-
tegekre, olyan súlypontokkal, amit a város ko-
rösszetétele igényelt. A társadalmi béke meg-
őrzése mindenkor a legfontosabb céljaink kö-
zött szerepelt.
Meghatározó és éltető szerepünk volt, van és 
lesz a városkörnyék településein élők számára 
is. A döntéseinknél ez mindenkor fontos szem-
pont volt.  

Gyökerek, sikerek

A semmiből teremtett város stabil alapjaira 
építve jó eséllyel fejlődhetünk tovább. Nekünk 
is szükségünk lesz az Európai Unió által biz-
tosított támogatásokra, azonban következete-
sen csak olyan pályázatokon indultunk és indu-
lunk a jövőben is, amire valóban szüksége van 
a városnak. 
Az 1990 utáni fejlődésünk két meghatározó te-
lepüléstörténeti előzményét szeretném kiemel-
ni. Az egyik a tiszaszederkényi gyökerek. A vá-
rosrész mintegy 800 éves története tele volt a 
semmiből újrakezdeni erőfeszítésekkel, de több 
mint 400 éve a reformátusok, a református egy-
ház megjelenésével a keresztény gondolkodás 
új értelmet adott az itt élők életének. 
A másik az ipari üzemek privatizációja, mert 
erre olyan sikeres válaszokat kellett adni, ki-
emelten a Tiszai Vegyi Kombinát jövőjére, 
hogy legyen esélye a városnak és a környező 

településeknek a megmaradásra és a fejlődés-
re. Mindkettő jelentősen befolyásolta az elmúlt 
több mint két évtizedet, különösen az elmúlt né-
hány évet.
Önkormányzatunk a helyi gazdaság, az ipar 
fejlődését a rendezési tervek és a helyi adók 
szabályozási eszközeivel folyamatosan segítet-
te. Tettük azért, hogy legyen minél több mun-
kahely és minél több helyi adóbevétel, amit a 
közjó érdekében tudunk felhasználni. Mi is lét-
rehoztuk a város ipari parkját, ami nagyon jó 
döntés volt, mert egyre több vállalkozás tele-
pült be, élén a legnagyobb foglalkoztatóval, 
a Jabillal. Az ipari üzemekkel, a gazdaság-
gal történő együttműködésünk eredményeként, 
különösen a Tiszai Vegyi Kombináttal, megú-
jult nevén MOL Petrolkémia Zrt-vel, újabb és 
újabb befektetések, beruházások történtek és 
reményeink szerint történnek városunkban. Ön-
kormányzatunk részvétele a Tiszaújváros Jövő-
jéért Alapítványban, a Triatlon Nagyhét közös 
megrendezésében tovább erősíti a kapcsolata-
inkat a MOL Petrolkémia Zrt-vel.

Próbatétel és lendület

Tisztelt Ünneplő Tiszaújváros!
Sokféle jelzőt használnak városunkkal kapcso-

latban, és vannak címeink is: Dél-borsod ék-
szere, Idősbarát önkormányzat, Nemzeti sport-
város, fürdőváros, iparváros, közösségek vá-
rosa, a béke szigete. Igen, egy élhető várossá 
váltunk és folyamatosan azon dolgozunk, hogy 
működésünk, fejlődésünk, versenyképességünk 
fenntartható legyen.
Az utóbbi néhány év nehéz próbatételek elé ál-
lította városunkat is, szerencsére testi és lelki 
értelemben is újabb lendületet kaptunk. Azt mi 
is nehezen éljük meg, hogy az állam egyre több 
feladatot vesz el az önkormányzatoktól, egyre 
nagyobb a központosítás, ebből egyre több fe-
szültség keletkezik a helyi társadalmakban, így 
nálunk is. Én nem szeretném, ha ennek súlyos, 
sok áldozattal járó következménye lenne. Kö-
telességemnek érzem minden alkalommal szót 
emelni az önkormányzatiság érdekében. Rom-
bolni könnyebb, mint építeni. Nem szeretnék 
olyan településen élni, amelyik elveszíti öngon-
doskodó képességét, ahol szétesnek a közös-
ségek, ahol nem tudunk együttműködni, ahol 
nincs szeretet, ahol elfordulnak az emberek kö-
zös ügyeinktől, ahol az átláthatatlanság miatt 
nem ismerhetők fel a valós szükségletek, ahol 
mindenki arra vár, hogy majd az állam megold-
ja, majd az állam úgyis ad pénzt.  
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Bráz György fontos célként jelölte meg a társadalmi béke megőrzését. 

Bakonyi Csilla

Januári ülésén új kitüntetésekről határozott a képviselő-testület. Azoknak, akik legalább 8 éven keresztül a város vezetésében tanácsel-
nökként, polgármesterként, alpolgármesterként vettek részt, „Tiszteletbeli Városvezető”, akik legalább 4 teljes választási cikluson ke-
resztül a város legfőbb testületének képviselői voltak, „Tiszteletbeli Képviselő” cím adományozható. Tiszaújváros várossá nyilvánításá-
nak 50. évfordulója alkalmából 9 személyt tüntettek ki.  A díjazottak (képünkön balról jobbra): Kovács Tibor Tiszteletbeli Képviselő (1992-
2014), Kulcsár Albert Tiszteletbeli Képviselő (1993-2010), Boros József Tiszteletbeli Képviselő (1994-2010), Koscsó Lajos Tiszteletbeli Vá-
rosvezető (1998-2010) és Tiszteletbeli Képviselő (1990-2010), Farkas Zoltán Tiszteletbeli Városvezető (1990-2006), Árvai Julianna Tiszte-
letbeli Képviselő (1994-2014), Steinerné Vasvári Éva Tiszteletbeli Képviselő (1994-2006), Hegedűs György Tiszteletbeli Városvezető (1982-
1990), Lázár József Tiszteletbeli Képviselő (1990-2006).



Ezért féltjük az iskoláinkat is. Meggyőződé-
sünk, hogy jó város nincsen jó iskolák nélkül. A 
gyermekes családoknak, a társadalomnak fon-
tos, hogy a gyermekek jó iskolákba járjanak. 
Azért támogatjuk kiemelten a városban műkö-
dő iskolákat, hogy képesek legyenek ellátni fel-
adataikat.
A keresztény közösségek, a református és kato-
likus egyházak jelenléte, munkálkodása jó ha-
tással van városunk életére. Intézményeik va-
lós, helyi igényeket elégítenek ki, együtt élik 
mindennapjaikat a várossal, tevékenységükkel 
példát mutatnak a békés, szeretetteljes élethez.
Régóta élek itt, megváltozott a városunk. Tisza-
újváros világi városból világi és keresztény vá-
rossá vált.                
Testvérvárosi kapcsolataink is egyre tartalma-
sabbak, a határon túli magyar testvérvárosa-
inkba egyre többen jutnak el városunkból, egy-
re többen értik meg, hogy mennyire fontos az 
anyaország segítsége a magyarságuk megőrzé-
sében, boldogulásukban. Ebben komoly segít-
séget kapunk a helyi keresztény közösségektől 
és lelkipásztorainktól. Az önkormányzat képvi-
selő-testülete, a Polgármesteri Hivatal, intéz-
ményeink, cégeink tudják a dolgukat és min-
dent megtesznek a városban élőkért. Törvénye-
sen és etikusan végezzük feladatainkat. Minden 
szervezettel, közösséggel jó kapcsolatra törek-
szünk. 

Közös otthonunk

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az ünnepnapok hitelességét a hétköznapok ad-
ják. Amikor együttműködünk, amikor összefo-
gunk, amikor szeretettel, megértéssel fordulunk 
egymás felé. Mindannyian ilyen Tiszaújváros-
ban szeretünk élni. 
Sok helyről jöttünk, mára közös otthonunk lett 
Tiszaújváros. Ez a példa és ez az egyetlen út 
utódainknak is. Optimisták is vagyunk, bizako-
dunk, hogy a város jövője rendben lesz és bé-
kességben élhetjük az életünket. Vannak terve-
ink, mint elődeinknek is, ebben keresünk támo-
gatókat, ha kapunk, akkor gyorsabban érjük el 
céljainkat, ha nem, akkor lassabban, de nem 
mondunk le róluk. 
Életünket tisztesség, becsület, szeretet vezérli. 
Városunk élete, önkormányzatunk működése 
nyilvános és átlátható. Ezt biztosítja a helyi te-
levízió, a Tisza TV, a helyi újság, a Tiszaújváro-
si Krónika, az internetes felületek, fórumok, ci-
vil közösségek. Nincsenek titkaink, nincs takar-
gatni valónk.
Az 50 éves évfordulóra sok kiadvány készült, il-
letve készül. Ezek hűen tükrözik, amit az elő-
deinkkel közösen értünk el. Mindannyiunk ne-
vében köszönöm a kiadványok alkotóinak, író-
inak, készítőinek az önzetlen munkáját, melyek 
felsorolása is jó érzés:  Képes Krónika, Tisza-
újváros Iparvállalataink története, Tiszasze-
derkény története, A 66. város, 50 év 50 arc,  
Évkönyv.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tiszaújváros életének jelentős időszaka az ön-
kormányzati működés és az azt megelőző évti-
zed. Képviselő-testületünk arról döntött, hogy 
köszönetet kell mondanunk azoknak a városve-
zetőknek és képviselőknek, akik hosszú időn ke-
resztül munkájukkal jelentősen hozzájárultak 
ahhoz, hogy ilyen jó városban élhetünk.  Mind-
annyiunk nevében gratulálok a kitüntetettek-
nek, köszönöm a városunkért végzett munkát! 
Jó egészséget, sok boldogságot, hosszú életet 
kívánunk! 
Tisztelt Ünneplő Tiszaújváros!
Elért eredményeink töltsenek el mindannyi-
unkat büszkeséggel, erősítsen meg bennünket, 
hogy jó úton járunk! Dolgozzunk a jövőben is 
úgy, hogy utódaink is azt mondhassák: Tiszaúj-
városban élni jó!
Végezetül Tiszaújváros minden polgárának jó 
egészséget, boldog, sikeres életet kívánok! Bol-
dog születésnapot! Isten éltesse Tiszaújvárost!
Az ünnepi beszédet követően három meghívott 
vendég kapott szót. Elsőként dr. Ternyák Csaba 
egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia alelnöke mondott köszöntőt.

Megújulás és imádság

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt tiszaújvárosi 
ünneplő közönség! Tisztelt Vendégek!
Különleges öröm számomra, hogy ma önök-
kel együtt ünnepelhetem Tiszaújváros 50. szü-
letésnapját. Az 50. születésnap az emberek éle-
tében is jelentős ünnep, egy város életében is 
az. Ezért szívből gratulálok a kezdeményezés-

hez, hogy ilyen formában is úgy tervezték és va-
lósították meg, hogy közösen ünnepeljük Tisza-
újvárost - mondta az érsek.
Meg kell vallanom önöknek, hogy az első pil-
lanattól kezdve, amikor az Egri Főegyházme-
gyébe kerültem szimpatikus és lefegyverző volt 
számomra ennek a városnak a neve. Nekem na-
gyon tetszik ez a név, hogy Tiszaújváros. Ez az 
új város engem emlékeztet egy keresztény folyó-
iratra is, amelyik ezt a címet viseli. És valami-
képpen arról tanúskodik minden szám írásai-
ban, hogy az embernek szüksége van egy állan-
dó megújulásra. Ez a város már a nevében is 
hordozza saját programját, hogy állandó meg-
újulásra van szükség. Nem elégedhetünk meg a 
mai magunkkal, főleg nem a tegnapival, állan-
dóan új tervekre, új elképzelésekre van szüksé-
günk, azért, hogy a fejlődés dinamikus legyen, 

szünet nélküli legyen, hiszen a Teremtő azért hí-
vott életre bennünket, és arra választott ki min-
ket, hogy az ő munkatársai legyünk a világ te-
remtésének folytatásában, a megújulásban. 
Minden megújulás belülről kezdődik, a lélek-
ben indul. Ha valamit rosszul csináltunk és új 
életet akarunk kezdeni, akkor a szívünkben, a 
lelkünkben érezzük az indítást, hogy új lendüle-
tet kapjunk. Azért is örülök és azért is gratulá-
lok ennek a városnak, mert tud különbséget ten-
ni a hagyományok között. Vannak olyan hagyo-
mányai ennek a városnak, amelyeket nem szük-
séges tovább vinni és ezeket a hagyományokat 
elhagyta. És vannak olyan régi hagyományok, 
amelyekhez viszont van ereje, bátorsága ha-
tározott döntésekkel visszanyúlni. Visszanyúl-
ni azokhoz a gyökerekhez, melyek képesek ar-
ra, hogy tápláljanak, képesek arra, hogy új éle-
tet fakasszanak. 
Én azt kívánom a város minden polgárának, a 
város vezetőinek, hogy ez a megújulás továbbra 
is állandó programjuk maradjon, és hogy hoz-
za meg a mindennapokban is a maga gyümöl-
cseit, s ezen a megújuláson legyen Isten áldása.
Az egri érseket Csomós József, a Tiszáninne-
ni Református Egyházkerület püspöke követte 
a pulpituson.
Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Vendégek, ünneplő barátaim!
Az ember, ha elindul valahová, akkor az el-
ső, hogy úgy érzi megtisztelték azzal, hogy in-
dulhat. Így köszönöm a meghívást, megtisztel-
tetés, hogy itt lehetek. A másik, hogy önkénte-
lenül is emlékeiből előjön az, amikor azzal a 
hellyel először találkozott. Én szűk 40 évvel ez-
előtt találkoztam ezzel a névvel, hogy Lenin-
város – emlékezett a püspök. - Abaúji kis fal-
vakban szolgáltunk a feleségemmel együtt és a 
teológia utolsó évét Debrecenben úgy fejeztük 
be, hogy szolgálati kocsi nem lévén, akkor még 
busszal jártunk a Miskolc - Leninváros – Deb-
recen vonalon. Meg is említettem az évfolyam-
nak az első út után egy esti beszélgetésen, hogy 
én most már értem, hogy a Jelenések könyvé-
ben miről beszél János Patmosz szigetén, mert 
én is átéltem az élményt. El nem tudták képzel-
ni, hogy mi bajom van. Mondtam, hogy emlé-
kezzetek reá, hogy a Jelenések 21-ben azt ír-
ja János, hogy elvitt engem egy magas hely-
re, megmutatta nekem a várost, és nem láttam 
templomot a városban. Úgyhogy a nevek kö-
zött - hadd mondjam polgármester úr - a ’70-
es években, amikor még nem volt annyi neve, 
mi úgy emlegettük, hogy a templom nélküli vá-
ros. És láttuk a filmen, hogy ma már azt is le-
het mondani, hogy a templomok városa. Hogy 
ide jutott, abban szerintem van még egy dolog, 
amit én szeretnék hozzátenni ahhoz, amit pol-

gármester úr elmondott, hogy a munka, a ta-
nulmányok, a becsület, a lokálpatriotizmus. Én 
úgy gondolom, hogy az alapító nemzedéknek a 
magatartásában, életvitelében, gondolkodásá-
ban volt még egy, és ez az imádság. Az imád-
ság, aminek a rendszerváltás után házakat épí-
tettek. Meg vagyok róla győződve, hogy amikor 
itt a szántóföldön megtörtént az első kapavá-
gás, ahogy láttuk kiborították az első csillét, ta-
lán még vannak az akkori alapítók közül, akik 
megerősíthetik a gondolatomat, véleményemet. 
Szerintem indulataikban ott volt az a bibliai in-
tés, amikor Jeremiás levelet ír azoknak, akik a 
templomtól távolra kerültek. Azt írja nekik, azt 
kéri az Örökkévaló nevében, hogy fáradozzatok 
annak a városnak a békességén, ahová vitte-
lek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, 
mert annak a békességétől függ a ti békessége-
tek is. Úgy gondolom, hogy ez is ott van az 50 
évben, ott van az elért eredményekben. De ar-
ról szentül meggyőződtem és meg vagyok győ-
ződve ma is, hogy a jövendő is csak úgy épülhet 
fel embernek javára és Isten dicsőségére, ha ez 
a város jólétéért mondott imádság ott lesz ben-
nem, bennetek,  valamennyiünkben. Így legyen 
áldott a következő 50 esztendő! 
Az egyházi méltóságok után Huff Zsolt, a 
MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója szólt a 
tiszaújvárosiakhoz.

Együttműködés, 
közösségteremtés

Tisztelt Polgármester Úr, Kedves Vendégek, 
Tisztelt Ünneplő Tiszaújvárosiak!
Mivel is kezdhetném a köszöntőmet mással, 
mint hogy boldog ötvenedik születésnapot kívá-
nok Tiszaújváros!
Persze, ahogy azt a kis filmben is láthatták, vál-
lalatunk és a város közös története valamivel 
több, mint 60 évvel ezelőtt kezdődött - emlékez-
tetett a vezérigazgató. - Akkor született döntés 
arról, hogy itt Dél-Borsodban, a Tisza partján 
létrehoznak egy vegyipari vállalatot. Az erőmű, 
a vegyi kombinát, majd később a finomító meg-
építése és fejlődésük meghatározó szerepet ját-
szott egy új város megszületésében. És ezzel az 
új várossal egy büszke és összetartó közösség 
is született.
Nem lehet ma úgy végigsétálni Tiszaújváros ut-
cáin, hogy ne találkozzunk olyan épületekkel, 

intézményekkel, melyeknek a születésében a 
TVK ne bábáskodott volna. Vállalatunk itt volt 
50 évvel ezelőtt és itt vagyunk ma is. Igaz, a ne-
vünk megváltozott, mint ahogy a városé is, de a 
jövőbe vetett hit, a fejlődés vezérelte szellemi-
ség az továbbra is változatlan. A MOL Petrol-
kémia Zrt. lépést tart a világ változásaival, rea-
gál az újabb és újabb kihívásokra, együtt fejlő-
dik környezetével, figyel rá és reagál is rá. Né-
hány hónappal ezelőtt adtunk át egy új beruhá-
zást, a butadién üzemünket, ezzel egy időben le-
raktuk egy új gyár alapkövét, a műgumiét. Ami 
alapján büszkén állíthatom, hogy az Ipartele-
pen az elkövetkezendő években olyan beruhá-
zásokat fogunk megvalósítani, melyekből mind 
a város, mind a helyi vállalkozások, mind a he-
lyi lakosok profitálhatnak, hiszen új munkahe-
lyeket, új lehetőségeket hozunk létre. Az elmúlt 
ötven évben a város és a vállalatunk együtt-
működése nyugodtan mondhatom példaértékű 
volt, akár országos szinten is. Üzemelő gyára-
ink és a folyamatban lévő új beruházások pedig 
bizonyossá teszik, hogy itt leszünk az elkövet-
kezendő ötven évben is: nem hagyjuk el Tisza-
újvárost! Köszönjük az elődök munkáját, kö-
szönjük teljesítményüket! Mi most azért dolgo-
zunk, hogy néhány évtized múlva a mi utódaink 
ugyanilyen büszkék lehessenek ránk is.
A MOL Magyarország vezetése és a Mol Pet-
rolkémia Zrt. minden munkavállalója üzenetét 
közvetítve ismét mondom: Boldog születésna-
pot Tiszaújváros!
A köszöntők után Kéry Tamás zongoraművész 
adta elő Liszt Ferenc Spanyol rapszódiáját, 
majd Bráz György és dr. Fülöp György nyúj-
totta át a Tiszteletbeli Városvezető és a Tiszte-
letbeli Képviselő címeket. (Lásd külön írásun-
kat!)
A ceremóniát követően az Állami Népi Együt-
tes tagjaiból verbuválódott alkalmi tánccsoport 
ragadtatta vastapsra a közönséget. A beszédek 
sorát dr. Fülöp György köszöntője zárta.
Tisztelt Ünneplő Tiszaújvárosiak!
Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégeink!
Kedves Kitüntetettek!
Egy születésnapi ünnepség mindig jó alkalmat 
teremt annak végiggondolására, hogy a mögöt-
tünk hagyott időszakban mennyit változott a vi-
lág, a városunk, a mindennapi életünk – mond-
ta az alpolgármester. - Ezen változások hiteles 
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Dr. Ternyák Csaba egri érsek. 

Csomós József református püspök.

Huff Zsolt, a MOL Petrolkémia Zrt. vezér-
igazgatója. 

Kéry Tamás zongoraművész Liszt Ferenc Spanyol rapszódiáját adta elő. 



bemutatása céljából úgy döntöttünk, hogy ha-
sonlóan a 40., és a 45. évforduló alkalmából 
megjelent Képes Krónikához, városunk törté-
netét a történelmi krónikák mintájára egy dísz-
kiadványban, a Képes Krónikába foglaljuk ösz-
sze. 
A kötet hűen dokumentálja az itt dolgozó em-
berek munkájának eredményeit, azt, amilyen 
élhető emberi lakhely épült, melyre méltán le-
het büszke minden egykori és jelenlegi tiszaúj-
városi. Nem feledkeztünk meg az elődtelepülés 
múltjáról sem, bemutatva annak a Tisza-parti 
kis magyar településnek a történetét, amely va-
lószínűleg a magyar történelemben egyedülál-
ló módon 1953-tól 1966-ig 13 év alatt lett vá-
rossá.
Természetesen ebben a könyvben az összes ese-
mény sajnos nem kaphatott helyet, de célunk az 
volt, hogy minden városalapító, minden olyan 
ember, aki alkotott, tett városunkért, azok előtt 
tisztelegni tudjunk vele. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Megkérdőjelezhetetlen történelmi tény, hogy az 
50 évvel ezelőtt városi rangot kapott Tiszaúj-
város születése, fejlődése, fejlettsége egyaránt 
az iparnak köszönhető. Elődeink, az ipar kora-
beli szereplői olyan jelentőset alkottak, mely-
lyel megalapozták mindennapjainkat, lehető-
séget teremtettek arra, hogy gyermekeink, uno-
káink is településünkön tervezhessék jövőjüket, 
további életüket. 
Mindemellett iparvállalataink nem csak a he-
lyieknek, hanem a környező településeken élő 
családok döntő többségének is kenyeret adtak, 
adnak, munkalehetőséget kínálnak. Büszkén és 
tisztelettel kijelenthetjük, hogy nem lenne ez 
így a több ezer város- és iparépítő áldozatos, 
példaértékű tevékenysége nélkül. Az első nagy 
gazdasági szereplőket, az erőműveket, a Tiszai 
Vegyi Kombinátot és a Tiszai Finomítót meg-
alkotó, működtető dolgos, fáradhatatlan előde-
inkre ezúton is hálával és köszönettel gondol-
hatunk. És azokra is, akik napjainkban működ-
tetik azokat a cégeket, melyek értéket teremte-
nek, s évről-évre hozzájárulnak városunk ma-
gas színvonalú működéséhez, töretlen fejlődé-
séhez. E köszönet és hála egyik megnyilvánulá-
si formája másik jubileumi kiadványunk, mely 
a Tiszaújváros iparvállalatainak története cí-
met kapta.
Polgármester úr, Tiszaújváros képviselő-tes-
tülete és a magam nevében szeretném meg-
köszönni a könyvek létrejöttében közreműkö-
dő szerkesztők, a nélkülözhetetlen segítséget 
nyújtó szakmai munkacsoport tagjainak oda-
adó, lelkiismeretes munkáját, az egyes cégek-
nél több évtizedet eltöltött szerkesztőbizottsági 
tagok és a gazdasági társaságok mai vezetői-
nek konstruktív közreműködését. Név szerint le-
hetetlen most felsorolni őket, hiszen nagyon so-
kan vannak, akik szívügyüknek tekintették e két 

kötet elkészítését, megjelentetését.
Meggyőződésem, hogy a jubileumhoz méltó, 
maradandó munkát végeztek. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Jelenlévők!
Megnézve a városfilmet, meghallgatva Bráz 
György polgármester úr beszédét, azt gondo-
lom, hogy a mi városunk sikerének három pil-
lére van. Az első a tudatos ipar- és gazdaság-
fejlesztés, a második lakókörnyezetünk tudatos 
építése és szépítése a helyi emberekre jellem-
ző igényességgel, és a harmadik az a történel-
mi-szociológiai folyamat, ahogyan a helyi tár-
sadalomból közösség jött létre. Ez a három pil-
lér biztosította, biztosítja és fogja biztosítani te-
lepülésünk sikerességét, eredményességét, azt, 
hogy büszkén mondhassuk: Tiszaújváros a mi 
otthonunk!
Boldog születésnapot Tiszaújváros! Isten éltes-
sen valamennyi tiszaújvárosit és Tiszaújváros-
hoz kötődőt!
Az ünnepség zárásául meglepetés produkció-
val rukkolt elő az esemény alkalmából óvodá-
sokból, iskolásokból és a város világi és egyhá-
zi énekkarainak tagjaiból alakult kórus. A Cseh 
Katalin irányította kar Bakai Edina szólóének-
lésével Kovács Nóra és a Motiva együttes Szü-
letésnapodra című dalát adta elő.
A díszünnepséget díszvacsora követte a Sport-
centrumban. Ezt megelőzően a vendégek egy 
lézershowt tekinthettek meg, mely Tiszaújvá-
ros történelmét dolgozta fel, s itt köszöntötték 
városunkat, az itt élőket testvérvárosaink veze-
tői is.

  F. L.
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Az Állami Népi Együttes tagjai nagy sikert arattak. 

Az alkalmi városi kórus meglepetés dala zárta az ünnepséget. 

Dr. Fülöp György alpolgármester mondta a 
záróbeszédet. 

Testvérvárosaink vezetői a díszvacsora előtt mondtak pohárköszöntőt. 



Ötven évünk képekben 

Fotókon mesél a város múltja
Disznóvágás, szénnel tüzelés, 
víz melegítése a sparhelten - 
gyermekkorom falusi emlé-
kei ezek. És ugyanezek egy 
épülő város emlékei is, amit 
ma már talán nehezen tu-
dunk elképzelni. Erről, vá-
rosunk múltjáról mesélnek 
azok a régi fotók, melyeket 
a TVK Nyugdíjasok Baráti 
Köre kiállításán láthatunk a 
nyugdíjas egyesület nagyter-
mében. 

A kiállítást Bráz György polgármester nyi-
totta meg.
- Biztos vagyok abban, hogy még egyszer 
nem lesz egy ilyen összetartó korosztály 
Tiszaújvárosban. Nem is lehet, mert na-
gyon nagyot változott a világ - mondta.
 S valóban, látva az ötven évvel ezelőtti 
város képeit, sokat változott a világ, a vá-
ros, az emberek. A kezdetek sokakat ösz-
szekovácsoltak, az itt új életet kezdők kö-
zösséggé, egy nagy családdá váltak. Eb-
ből lett a mai Tiszaújváros. 

Egy dokumentum 1959 februárjából: 
„... kiutalom a lakást a T.V.K. Névtelen-
városban, melybe 5 napon belül köteles 
beköltözni.” Neve még nem volt a város-
nak, lakója is alig, valahogy így kezdő-
dött. 
 - Idehelyezték volna az udvarlómat - 
mondja a papír birtokosa, Herendi Bar-
nabásné -, de ő kikötötte, hogy csak ak-
kor, ha lakást is kapunk. Az erőmű tele-
fonközpontjába kellett volna postamű-
szerész, ezért a postának kiutalták a la-
kást. Az eljegyzésre bearanyozva kaptam 
meg a lakáskulcsot, aztán ideköltöztünk 
1959-ben. Akkor még utcák sem voltak, a 
sárban jártunk - emlékszik vissza a város-
építés kezdeteire. - A Lordok házánál volt 
egy hosszú épület, abban volt a tejbolt, a 
húsbolt és a posta is. Utána kezdtek épül-
ni a Liszt Ferenc út házai. 
Fodor Jánosné is 1959-ben költözött a 
városba. 
- Újtikosról jöttünk - mondja -, úgy gon-
doltam, milyen jó lesz végre városban 
lakni. Meg is kaptuk a kiutalást, és be-
költöztünk a szoba-konyhás lakásba. Ak-
kor még melegíteni kellett a vizet, elhoz-
tuk otthonról a mosófazekat és a sparhel-
ten melegítettük. Nyáron a rezsón, hogy 

ne legyen olyan meleg. A szobában pedig 
egy kályha volt, szénnel tüzeltünk. Em-
lékszem, Vass Jani bácsi volt a tüzépes, 
20 kilós zsákokat hordtunk haza. Aztán 
Tikosról fát is hoztunk, hogy legyen mi-
vel tüzelni. Akkor épültek a többemeletes 
házak, és ott már fűtöttek, hogy száradja-

nak a falak. Mi meg éjszaka oda jártunk 
kokszot lopni, hogy tudjunk mivel fűte-
ni. Olyan is volt, hogy az állomásra men-
tünk ki vízért, mert lezárták a házban, két 

vödörrel hoztunk, de mire hazaértünk a 
fele kilötyögött. Ez az időszak azonban 
így volt szép, a pénzünk annyi volt, hogy 
volt olyan, hogy csak 30 dkg húst tudtunk 
venni, akkor ennyire jutott. 
A falvakból beköltözők megtartották a 
vidéki hagyományokat, így a városban 

is rendszeresek voltak a disznóvágások, 
igaz, a körülmények miatt egy picit más-
képp zajlottak az események. Erről Nagy 
Aladárnéval beszélgettünk, akinek disz-
nóvágásos fotói szintén helyet kaptak a 
kiállításon.
- Az emeletes épületben laktunk az erőmű 
lakótelepen - mondja -, lent a ház előtt 
szúrtuk le a disznót, megperzseltük és 
utána cipeltük fel a tetőteraszra. Ott volt 
egy mosókonyha, ott tudtunk feldolgozni. 
Kaló Tiborné, Marika néni egykor a 
bölcsődében dolgozott. Egy 1963-ban ké-
szült csoportkép előtt állunk, szinte mind-
egyik gyerek nevére emlékszik, pedig ak-
kor nagyon sokan jártak az egyes bölcső-
débe és jó pár évtized telt el azóta. 
- Volt olyan, hogy 38 gyerek is volt a na-
gyobbak között - mondja Marika néni -, 
a csecsemők 10-12-en, aztán a tipegők is 
10-15-en. Minden nap felöltöztettük a na-
gyobbakat, kivittük az udvarra - sorolja. - 
Nehéz, de szép, nagyon hálás feladat volt. 
Valamennyien szép emlékeket őriznek a 
város első éveiből, legyen az akár meg-
örökítve fotón, akár nem. 
- Keresem magamat, hátha meglátom va-
lahol - mondja a fotókat nézegetve Ba-
dics István -, én is itt élek ’59-től. Ami-
kor idejöttünk, még csak egy pár ház állt, 

nem volt út, csak sár, és az erdőn keresz-
tül mentünk a TVK-ra. Először az erőmű-
nél dolgoztam, aztán jöttem át a TVK-
hoz. Fiatalok voltunk, mindent szerettünk 
csinálni. Dolgozni és persze szórakozni 
is. Volt mozi, ahova néha elmentünk, és 
akadt néha egy-egy bál is - idézi fel a kez-
deteket. 
A kiállítást a most hétéves TVK Nyugdí-
jasok Baráti Köre szervezte.
- Álmomban sem gondoltam volna, hogy 
ennyi kép érkezik - mondja büszkén Sóvá-
gó Gábor, az egyesület elnöke. - Öt-hat-
száz képet hoztak be hozzánk, volt, aki 
többet is, valamint kértünk a könyvtár ar-
chívumából is fotókat. Van olyan része a 
kiállításnak, ahol ugyanaz a városrészlet 
van megörökítve egykor és most, itt sok-
szor szembetűnő a változás. Sok olyan 
kép van, ahol gyerekek vannak, fiatalok, 
kértem is, hogy aki felismeri magát, barát-
ját, rokonát, szóljon, mert ezeket a képe-
ket oda fogjuk nekik adni. 
                                     Fodor Petronella

Jubileumi kiállítás

Egy modern város 
született

Tárlatvezetés és várostörténeti előadás kíséreté-
ben adták át Tiszaújváros felújított állandó város-
történeti kiállítását. Az ünnepélyes nyitány része 
volt annak a sorozatnak, melyet településünk 50. 
jubileumi évében tartanak a szervezők. 

1976-ban nyílt meg településünk első helytörténeti gyűjtemé-
nye. Sok épületben volt már otthona, miközben újabb és újabb 
relikviákkal, érdekességekkel bővült. A Hamvas Béla Városi 
Könyvtár épületében alakították ki végleges helyét, itt rendez-
ték be a gazdag gyűjteményt tíz évvel ezelőtt a város 40. évfor-
dulóján. Tíz esztendőt és több ezer látogatót a háta mögött hagy-
va újították fel, interaktív csodákkal is kiegészítve. 
- Egy hónapig dolgoztunk a kiállítás megújításán - mondja dr. 
Rémiás Tibor történész, muzeológus. -  A gyűjtemény gerince 
a település utolsó ötven éve, de persze a gyökereket is megem-
lítjük, így Szederkény történetét és a kezdeteket is beleszőttük a 
tárlat anyagába. 2000 óta az interaktivitásra helyezzük a hang-
súlyt a kiállítások berendezésénél, a megrendelőknek is ez a leg-
főbb igénye. Azt gondolom ennek maximálisan eleget tettünk, 
hiszen rengeteg olyan új elem került be, ami hanganyagot tartal-
maz, vagy mozgatható. Szeretik ezeket a kütyüket a látogatók, 
el vannak tőlük bűvölve, mindig ez a tapasztalatom. 
Mozgatható óriás puzzel, tudásfal kinyitható ablakokkal, te-
lefonkagylók, fülhallgatók várostörténeti információt árasztó 
hanganyaggal. A régi utcanévtáblán Gagarin neve mellett OR 
kód díszeleg, így mobiltelefonnal egy gombnyomásra a képer-
nyőnkön van a sorokba szedett múlt. 
- Örömmel tölt el, hogy több hónapos előkészítés és négyhetes 
helyszíni munka után ma átadhatjuk a gyűjteményt a nagykö-
zönségnek is - mondja Tompáné Mészáros Hedvig, a könyvtár 
vezetője. - A sok új elem érdekesebbé tette a kiállítást, sok a lát-
nivaló, éppen ezért sok idő kell hozzá, hogy valaki tüzetesen vé-
gignézze, minden részletében. Tárlatvezetést is tervezünk min-
den korosztálynak, már a tematikája is elkészült, reméljük sokan 
eljönnek ide szétnézni. 
A felújított, állandó várostörténeti kiállítás ünnepélyes átadá-
sán a város polgármestere, Bráz Görgy, alpolgármestere, dr. Fü-
löp György és a Derkovits Kulturális Központ igazgatója, Má-
tyás Zoltán és Tompáné Mészáros Hedvig közösen vágta át a 
szalagot a gyűjtemény bejáratánál. Előtte dr. Ispán Ágota Lídia, 
az MTA Néprajztudományi Intézet történész munkatársa tartott 
előadást múltunkról. Ágota Tiszaújvárosban élt, itt járt iskolá-
ba, nem véletlen hát, hogy fő kutatási területe a szocialista vá-
rosok, köztük a miénk. Interjúra nem az előadóterembe hívtam, 
hanem a gyűjtemény enteriőrjébe, ott néztünk körbe és beszél-
gettünk múltunkról.
 - Saját családi környezetem régi részletit is felfedezem itt, de 
nagyszüleim mindennapjainak tipikus bútorait, ágyterítőit is 
megtaláltam, sok emléket felidéznek ezek a berendezési tárgyak 
- mondja mosolyogva, s közben áttérünk kutatási területére. - 
Történeti jellegű kutatásokat végeztem a város 1989 előtti idő-
szakára vonatkozólag. Egész nagy irodalma és kutatottsága van 
már itthon a szocialista városoknak, hasonlóságokat, de egye-
di vonásokat is lehet felfedezni. Én azt vizsgáltam, hogy a vá-
ros milyen imázst közvetített akkoriban magáról, hiszen tudva-
lévő, hogy csodavidékként ábrázolták, amikor elkezdték építe-
ni a várost és a gyárakat. Ideális, modern városnak képzelték el 
a tervezők, azt gondolták, ez lesz az a hely, ahol boldogság és 
harmónia fog uralkodni. Építészetileg is modernként mutatták 
be, miközben virágos, parkos környezettel próbálták finomítani 
a szocialista építészeti stílust. A város fejlődése az urbanizálat-
lan térségre is hatott, kialakult és fejlődött a környék is - mond-
ja a néprajzkutató.
Az előadás után tárlatvezetéssel járták körbe a gyűjteményt a ki-
állítás első látogatói. 

berta
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A szalagátvágás pillanata.
Több évtizedes múlt élhető át újra a fotók láttán. 

A ház előtt leszúrt, megperzselt disznó a teraszon „várta” a feldolgozást. 

Hol is vagyok, kivel vagyok?

Az 1963-ban készült bölcsis csoportkép. 



Tiszaújváros fotós szemmel

Pillanatok, melyek sajátjaink
Kilenc Tiszaújvárosban élő fo-
tós képeiből nyílt tárlat a Der-
kó Minigalériában. A Tiszaúj-
város fotós szemmel című ki-
állítás településünk jubileumi 
rendezvénysorozatának egyik 
színfoltja. 

Bartók István, Bartók Gábor, Fróna Judit, 
Nagy Zoltán, Orbánné Pók Lívia, Páz-
mándi Sándor, Sávolyi György, Szabolcsi 
Miklós, Tóth László. Ismerős nevek és ar-
cok és a fotóik is sokunk számára. Lát-
tuk már netes felületen futó fotóposztjai-
kat, de többüknek is megjelent már képe 
a Krónikában, vagy a város évente meg-
jelenő kiadványaiban. Kedvtelésből fo-
tóznak, a maguk örömére, de ha munká-
juk lenne is hivatásként végeznék, hiszen 
sugárzik képeikből a „szeretek itt élni” 
érzés, a lokálpatriotizmus. Lencsevégre 
kapják a szomszédot, az utcán sietősen 
lépkedőket, a füstölgő gyárkéményeket 
vagy a ma már csak iparvárosunk kezdeti 
éveit idéző égbeszökő építményeket. 
Első kiválasztott kedvencem - a régi
erőmű egyik kazánjáról készült fotó - 
mellé hívom a kép készítőjét Tóth Lász-
lót. Sok képét ismerem, de ezt most látom 
először. Kitűnik a többi közül az erőmű-
ves kulisszatitok, egyszerre van benne 
múlt, jelen, jövő.
- Ez egy kazán belsejében készült, ép-
pen szétszerelés közben - mondja a fotós. 
- Nemrég készítettem, a kép közepén az 
ipari vashalom között áll egy barátom, aki 
még ott dolgozik. Nekem is ez az egyik 
kedvencem - mutatja mosolyogva. 
Sávolyi Györgyöt szólítom meg, aki év-
tizedekig Tiszaújvárosban élt és dolgo-
zott. Hivatása a fotózás, de hobbija is. Sa-
ját fényképészete volt, exponált, előhí-
vott, rendelésre fotózott diákoknak tab-

lóra, munkavállalóknak brigádkönyvbe, 
megörökített várostörténeti eseményeket 
és a „napi kötelezőkön” túl szívesen fotó-
zott minden mást, de legfőképp a Tiszát. 
- Ha jól emlékszem a hetvenes években 
kezdtem. Gyárakat, embereket, természe-
tet, eseményeket örökítettem meg, min-
dent, ami nekem tetszett. Az egyik nagy 
szerelmem a Tisza, rengeteget fotóztam 
partról, hídról - mondja, miközben rámu-
tat egyik kedvenc Tiszás képére, melynek 
hátterében a négy erőműves kémény ma-
gasodik.
Fróna Judit is saját keretbe illesztett vá-
logatását nézi a paravánokon. Őt inkább 
eseményfotósként tartom számon, hiszen 
mozgalmas fotói a helyi rendezvényeket 
dokumentálják.
- Én is most látom őket így ebben a for-
mában először - mondja Judit - nagyon 
szép lett a kiállítás. Én azt a témát szere-
tem, amit itt láttok tőlem. Tengernyi képet 
készítek, triatlonról, fesztiválokról, mint 
gondolom a többiek is, ez itt most csak 
néhány a sok közül. Ha hiszitek, ha nem, 
ezt például nem a profi digitális gépem-
mel készítettem, hanem mobiltelefonnal - 
mutatja egyik, a sürgő-forgó Városházté-
ren készült képét. 

Nem kell műértőnek, sem fotós trükkök 
tudójának lenni, hogy értsük a képeket. 
Csupán tiszaújvárosiként belenézni azok-
ba a pillanatokba, melyek mind a saját-
jaink.
- Emberek, épületek, köztéri alkotások 
vannak a képeim többségén, ahogy én lá-
tom, ahogy nekem kedves. Szeretem le-
fotózni, megörökíteni a pillanatot, s örü-
lök, ha ezzel másoknak is örömet szerzek 
- mondja a jubileumi tárlaton bemutatko-
zó Orbánné Pók Lívia. 
Analóg és digitális technika, fekete-fehér, 
színes képek, szűrők, az utómunkánál 
használt számítógépes szoftverek. Óriá-
si a mai fotósok tárháza, a technikát per-
sze az egyéni látásmód, a stílus határoz-
za meg. Mindenki másképp csinálja, min-
denki máshogy szereti. Szabolcsi Miklós 
különleges bolygóképeit magyarázza.
- Valójában magamra voltam kíváncsi, 
hogy mit, hogyan tudok megcsinálni, ön-
magamat, a tudásomat tesztelem. Mos-

tanában a kisbolygókkal kísérletezek, 
ez egy technika, ami a mániám lett. Tu-
lajdonképpen ez egy 360-szor 180 fo-
kos kép, gyakorlatilag egy pontból min-
den benne van körbe-körbe a képben. Ezt 
ki lehet teríteni lepedőként, vagy fel le-
het tekerni kisbolygónak. Ezt a techni-

kát szoftverrel lehet megcsinálni - mutat-
ja egyik képét. 
Látnivaló bőven akad, valamennyi kép 
különleges. Van hol a színek, a fények ra-
gadják magával a látogatót, s van, hogy 
az emlékek sűrűjébe visznek a gondola-
tok. Így ácsorogtam én is a félemelet fala-
ira kirakott portrék előtt. Türk Balázs bá-
csi, Lola a díszhalkereskedésből, a vala-
mikor súlyos tárcsákat emelő Száraz La-
ci, a vízen hajójával sikló Rakusz Éva, a 
képzőművész Zajácz Tamás. Feketén-fe-
héren festik színessé múltunkat. 
- Azért esett rájuk a választás, mert egy 
részüknek még sohasem volt Tiszaújvá-
rosban sem önálló, sem csoportos kiál-
lítása, de szakmai múltjuk és megörökí-
tett pillanataiknak archívuma megérdem-
li a nyilvánosság figyelmét - mondta kiál-
lításnyitó beszédében Makrai Marianna 
a Tiszaújváros Mecénás Közalapítvány 
kuratóriumi elnöke. - S bár ilyen címmel 
már volt néhány éve hasonló kiállítás vá-
rosunkban, most a jubileumra készülve, 
amikor felkerültek ezek a beszédes fotók 
a falra, újra aktuálissá vált a régi cím. Azt 
gondolom, hogy nagyon messzire kell 
visszamenni ahhoz az időben, hogy ilyen 
átfogó, csoportos kiállításra leljünk – tet-
te hozzá. 
A tárlat a jubileumi tévétörténeti kiállítás 
helyét vette át. Az alkotások április 29-ig 
láthatók a Derkó Minigalériában. 

 berta

50 év - 50 kép 

Utazások, élmények, 
emlékek

Szénási Tibor festményeiből, pasztellképeiből nyílt 
tárlat a Városi Kiállítóteremben. Tíz évvel ezelőtt 
a város 40. évfordulóján 40 képét állították ki. Ez-
úttal az alkotó a jubileum alkalmából  50 művel je-
lentkezett, s ezeket Tiszaújvárosnak ajándékozta.

A TVK és a város építésének meghatározó alakja Szénási Tibor, 
aki a ranglétrát végigjárva műszaki vezérigazgató-helyettesként 
vonult nyugdíjba a kombinátból. Azóta is aktív tagja városunk-
nak, sok-sok éve kuratóriumi tag a Tiszaújváros Jövőjéért Ala-
pitványban, a helyi nyugdíjas egyesület támogatója. 
- A várossal mindig jó volt a kapcsolat. A TVK az első tízezer 
lakosig részt vett a városépítésben, a mi feladatunk a műsza-
ki emberek összefogása volt. Nemzetközi szintű műszaki előa-
dásokat tartottunk a már megépült Derkovits Gyula Művelődé-
si Központban. Egy új gyár és egy új város születésénél vol-
tunk jelen. Belefolytam a város életébe, jó emlékeim vannak - 
mondta  Szénási Tibor, amikor a városhoz való kötödéséről kér-
deztük. Volt kollégái, nyugdíjas társai nagy tisztelettel emlékez-
nek munkásságára. Sóvágó Gábor, a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok 
Egyesületének elnöke a kiállítást megnyitó beszédében elmond-
ta, hogy Szénási Tibor egy évvel korábban került a TVK-hoz, 
mint a legendás vezérigazgató, Huszár Andor. Negyed évszáza-
don át olyan vezetőpárost alkottak, amely eredményesen szol-
gálta a kombinát és a város fejlődését. Az elnök elmesélte azt 
is, hogy Szénási Tiborhoz hasonlóan ő is a Tiszai Vegyi Kombi-
nát dolgozója volt, de nagy volt köztük a beosztásbeli különb-
ség, emiatt kapcsolatuk csak évtizedek múlva alakult ki és az idő 
múlásával az ismeretség barátsággá nemesült.  
Egy műszaki ember másik arca: Skócia, Esztergom, Bükk-hegy-
ség, utazások, emlékek, élmények köszönnek vissza a festmé-
nyekről. Szívesen utazott, akár a munkája miatt, akár turista-
ként, és ahol járt a világ minden szegletéből hozott emlékeket, 
melyek megjelennek a képeien. A rajzolás és az akvarellképek 
készítése gyermekkori hobbi. Az alapokat édesanyjától és rajz-
tanáraitól tanulta. Majd hosszú évtizedek teltek el a szenvedély 
gyakorlása nélkül. Unokái bíztatására 2000-ben kezdett újra a 
festészet felé fordulni. Nekik köszönhetően mára már több száz 
képet készített. Az alkotó szívesen mesél képeiről, élményeiről. 
Kedvence egy pasztellkép, amely naplementét ábrázol Glas-
gowhoz közel, a Clyde folyó öblében. A megnyitót követően a 
tárlatvezetést csodálattal hallgatták volt kollégái és a nyugdíjas 
klub tagjai.
 - Meglepődik az ember, hogy ilyen gyönyörű alkotások szület-
nek Szénási úr keze alatt - nyilatkozott lapunknak Kolozsi Er-
zsébet, aki szintén a TVK egykori dolgozója volt.
A pasztell és akril technikával készült képek április 26-ig lá-
togathatók, majd - a felajánlásnak köszönhetően - a Derkovits 
Kulturális Központ gyűjteményét gyarapítják.

                                                                                      ema

Szénási Tibor tárlatvezetést is rögtönzött. 

A művész mind az 50 képet a városnak ajándékozta. 

Az alkotókat és a látogatókat Mátyás Zoltán, a DKK igazgatója köszöntötte. 

Bartók István nem unokázik, utánpót-
lást nevel. 

A fotósok szemével látjuk a várost. 

Van mit nézegetni. 
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Közlemény
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban 2016. április 12-én felújítási, akadály-
mentesítési munkálatok kezdődnek, melyek miatt az intézmény május kö-
zepéig csökkentett szolgáltatásokkal tart nyitva.  A szolgáltatások közül az 
előadóteremben a folyóiratok olvasásán kívül az internethasználatra, fény-
másolásra lesz mód. A kölcsönzés szünetel. A bejárat az üzletsor felőli be-
járaton lesz. 
Mosdó igénybevétele a kulturális központ épületében lehetséges. Az építé-
si munkák függvényében teljes bezárásra is szükség lehet. A Helytörténeti 
Gyűjtemény várostörténeti kiállítása zavartalanul látogatható.
További információ a Tiszaújvárosi Krónikában, illetve honlapunkon és 
Facebook oldalunkon.

Megértésüket köszönjük!

Baba-Mama Klub

Fájdalomcsillapítás
Kedves Kisgyermekes Anyukák!
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata szeretettel meghívja Önöket és kisgyer-
mekeiket a Mocorgó Baba-Mama Klub következő foglalkozá-
sára, melynek helyszíne a Napsugár Bölcsőde 4. sz. pavilon-
ja. Időpontja: április 13. 16.00-18.00 óra között. Témája: Tá-

jékoztatás és beszélgetés a fájdalomcsillapításról kisgyermek-
korban. Vendég: Dr. Gyimes Zsófia házi gyermekorvos, aki 
szívesen válaszol az érdeklődők kérdéseire a megjelölt és az 
egyéb témában is.Várjuk a régi és új érdeklődőket! A meghí-
vott vendégre való tekintettel kérjük, hogy részvételi szándé-
kukat előre jelezzék Budai Réka és Kulcsár Edit családsegítők-
nél személyesen a Kazinczy út 3. szám alatt a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnál a 22-es és 24-es irodában, illetve telefo-
non a 49/548-189-es, illetve a 49/548-187-es számon.

                                                                  A családsegítők

Kajak-kenu

Szárazon és vízen 
edzettek

A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület EME-
RICUS csoportja 5 napon keresztül a tiszafüredi kajakbázison 
edzőtáborozott. Ughy Imre szakedző vezetésével a 18 fős kü-
lönítmény a Tisza magasabb vízállásának köszönhetően napon-
ta két alkalommal szállt vízre és tartott lapátos edzéseket. Ter-
mészetesen nem csak a vízen, hanem a szárazföldön is rótták a 
kilométereket és gyűjtötték az erőt a fiatal kajak reménységek. 
A jó hangulatú munka mellett jutott idő csapatépítésre és szóra-
kozásra is.

Kézilabda

Tart a jó sorozat 
A megyei női kézilabda bajnokságban már a harmadik tavaszi 
fordulónál járnak a csapatok. A második helyen álló Tiszaújvá-
rosi SC eddig kiválóan teljesít, két idegenbeli győzelmet köve-
tően a hazai közönség előtt is remek játékot produkálva maga-
biztosan győzte le a szerencsi lányokat.  
Tiszaújvárosi SC - Szerencs VSE 34-23
TSC: Tóth J.-Kiss, Bagdi Á. 3, Bagdi B. 1, Nagy 9, Tóth A. 12, 
Rónai 3. Csere: Kovács Á., Varga 1, Új 1, Jámbor 4., Kovács 
Sz., Bozsik, Béke. 

Triatlon

 Nagyhét: egy hónappal korábban
A jubileumokkal és kiemelt 
eseményekkel színesített 2016-
os szezonban - az augusztu-
si riói olimpia miatt - egy hó-
nappal korábban, júliusban 
lesz a Triatlon Nagyhét.

A rendezők, illetve házigazdák a július 
1-10. közötti versenyekkel és a progra-
mokkal méltó módon szeretnének hozzá-
járulni a várossá nyilvánításának 50. év-
fordulóját ünneplő Tiszaújváros esemé-
nyeihez. 
Már az első hétvégén nemzetközi ver-
sennyel indul a nagy menetelés, az Euró-
pai Triatlon Szövetség (ETU) döntése ér-
telmében itt rendezik meg az ifjúsági Eu-
rópa-bajnokságot, melyen a sportág törté-
netében először osztanak egyéni érmeket 
is. A magyar válogatott 6-6 sportolóval - 
köztük a tiszaújvárosi színeket képvise-
lő Putnóczki Dorkával és Lehmann Cson-
gorral - veszi fel a küzdelmet a kontinens 
legjobbjai ellen.
A második hétvégén, szombaton előfu-
tamoznak az ETU Triatlon Junior Euró-
pa-kupa, és a földkerekségen egyedülálló 
módon megszakítás nélkül 20. alkalom-
mal megrendezendő ITU Triatlon Világ-
kupa résztvevői. Vasárnap a legjobb ha-

zai gyermek- és serdülő sportolókat fel-
vonultató Magyar Utánpótlás Gála után 
kora délután jönnek a finálék, remélhe-
tően az utóbbi évekhez hasonló szép ma-
gyar sikerekkel.
Ami a kulturális kínálatot illeti, az elmúlt 
közel két évtized „húzó nevei”, például a 
Bikini, sorra jelennek meg visszatérőként 
a nagyszínpad kínálatában, természetesen 
az új, aktuális hírességek mellett. És lesz 

egy igazi „nagy durranás”, egy szuper-
koncert is a Sportcentrumban. A fellépő 
együttes kilétét a közeljövőben rendezen-
dő sajtótájékoztatón jelentik be.
A fentiek alapján már most elmondható: 
a szabadság ütemezése szempontjából is 
érdemes rákészülni a júliusi tiszaújvárosi 
Triatlon Nagyhétre!  

SZ.I.

Triatlon

Tiszaújvárosi 
a triatlonklub

A Tiszaújvárosi Sportcentrumban tartotta rendes évi közgyűlé-
sét a TVK-Mali Triatlon Klub. Az első napirendi pontokat a gaz-
dasági- és pénzügyi beszámolók, valamint tervek ismertetése és 
egyhangú szavazással történő elfogadása jelentette. Ezt követő-
en az eddigi névadó támogató TVK tavalyi névváltoztatása (Mol 
Petrolkémia Zrt.) okán az egyesület új nevének megválasztásá-
ról döntöttek egybehangzóan a jelenlevők. Ennek értelmében a 
közgyűlés napjától Tiszaújvárosi Triatlon Klub néven működik 
tovább.   

Jabil 3Próba

A sorozat ismét kerékpározással kezdődik
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub - az elmúlt 
évekhez hasonlóan - 2016-ban is megren-
dezi Tiszaújvárosban a JABIL 3próba el-
nevezésű szabadidősport eseménysoro-
zatát, mely április 24-én kerékpározással 
rajtol, majd júnisban az úszás, júliusban 
pedig a futás következik.
A szervezők az egészséges életmód, a 
rendszeres sportolás népszerűsítésével 
párhuzamosan, az egyes próbák teljesí-
tését követően egyedi ajándékokkal ked-
veskednek a résztvevőknek. A teljesítése-
kért idén is pontokat adnak. A sorozat vé-
gén megtartandó sorsoláson gazdára talá-
ló sportfelszerelések mellett a fődíj: 4 na-
pos utazás Európa egyik legnagyobb ut-
cai futóversenyére, a Berlin Maratonra.
Az első próbázási és pontgyűjtési lehető-
ség az április 24-én, vasárnap megrende-
zendő kerékpározás, melynek helyszíne 
a  JABIL Circuit Magyarország Kft. Par-
kolója. A 15 km-es kispróba (60 perc, 3 
pont) és a 38 km-es nagypróba (180 perc, 
6 pont) útvonalát a Kesznyéten felé veze-
tő országúton jelölik ki. 
Minden célba érkező és próbafüzettel 
rendelkező résztvevő egyedi emblémá-
zott kompressziós sportszárat kap aján-

dékba. A próbát teljesítő JABIL Circuit 
Magyarország Kft. dolgozói és a lakos-
ság között külön-külön, az alábbi kisor-
solnak a helyszínen 1-1 db Trekking ke-
rékpárt, 2-2 db kerékpáros sisakot, továb-
bá a JABIL dolgozóinak 5 db meglepe-
tés ajándékot.
Az úszás próba június 19-én, vasárnap 
lesz a Tiszaújvárosi Sportcentrum uszo-
dájában, ahol 400 m (20 perc, 3 pont) és 
1000 m (40 perc, 6 pont) teljesítése vár a 
sportemberekre.
A futás próba ideje július 8., péntek, helye  
Tiszaújváros Önkormányzata és a Phőnix 
Hotel közötti útszakasz. A kispróba 3,5 
km (30 perc, 3 pont), míg a nagypróba 14 
km (120 perc, 6 pont).
Az indulás feltétele a kerékpáros és úszás 
próba előtt, a helyszínen kiváltható, in-
gyenes próbafüzet, melyet természetesen 
minden próbára  el kel vinni.
A JABIL Circuit Magyarország Kft. dol-
gozóinak továbbá a belépőkártyájukat is 
magukkal kell vinniük, mellyel igazolják 
munkahelyüket.
A harmadik próbán (futás) már nem lehet 
próbafüzetet igényelni. 
Július 8-án, pénteken a harmadik próba 

után a 12, vagy annál több pontot teljesí-
tők között értékes sportszer ajándékcso-
magok találnak gazdára. A 15 pontot be-
gyűjtők vesznek részt a Fődíj sorsoláson. 
A sorsolás ez esetben két urnából törté-
nik majd. Az egyikben csak a JABIL Cir-
cuit Magyarország Kft. dolgozóinak neve 
lesz, amiből 1 db, 1 fő részére szóló berli-
ni utazást (szeptember 23-26. (3 éjszaka), 
repülőjegy, szállás fél panzióval) sorsol-
nak ki. A másikban minden más résztve-
vő neve szerepel, melyből szintén 1 db, 1 
fő részére szóló berlini utazásra jogosult 
sportember neve kerül majd ki. 
További információ:
www.tvkmalitriatlon.hu, Tel: 49/540-
094, fax: 49/540-095, e-mail: tvkmali@
triatlon.t-online.hu

Nyitott kapuk

Kikosarazták 
egymást

A Sport-Park Nonprofit által szervezett Nyitott kapuk szaba-
didősport rendezvénysorozat újabb állomásához érkezett. A 
márciusi fordulóban kosárra dobás és streetball mérkőzések sze-
repeltek a programban. A Városi Sportcentrum játékcsarnoká-
ban megrendezett eseményen az alábbi eredmények születtek: 
Dobóversenyek győztesei:
3 pontos: Lukács Gábor, Szálka időre: Hajdu Boldizsár, Bünte-
tő: Fedor Szabolcs, Király: Szabó Zalán
Streetball:
Felnőtt I. hely: Nekünk 8 (Lukács Gábor, Tóth Petra, Sávolyiné 
Rudolf Ildikó, Deli Sándor)
Utánpótlás I. helyezett csapatok: 
Ez nemsemmi (Hajdu Boldizsár, Ferencz Krisztofer, Lenke Ba-
lázs, Kondrák Bálint)
Chicago Bulls (Czimer Adrián, Nagy Balázs, Fedor Szabolcs, 
Szabó Zalán, Deli Benedek)
A szervezők a következő fordulókra is várják csapatokat, és 
egyéni jelentkezők nevezését. 
A következő fordulóban, április 30-án, szombaton tollaslabdá-
ban mérhetik össze tudásukat a résztvevők.

Teljes fegyverdíszben a Emericus különítmény.

Egy hónappal hamarabb rajtol a Triatlon Nagyhét. 
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A Sportcentrum eseményei
Április 9. szombat

Kézilabda
16.00 TSC - Alsózsolca KSC II. megyei női bajnoki mérkő-
zés    Játékcsarnok
Labdarúgás
16.30 TFCT - Ceglédi VSE NB III-as bajnoki mérkőzés 
    Labdarúgó stadion

Április 10. vasárnap
Labdarúgás
09.30 U11, U13 Bozsik torna Füves edzőpálya
    Műfüves edzőpálya

Április 12. kedd
Labdarúgás
10.00 I., II., III., és IV. kcs. diákolimpia megyei leány elődön-
tő    Füves edzőpálya

Írta és szerkesztette: Kiss Péter

Asztalitenisz

Zsebben az arany
Az NB III-as asztalitenisz bajnokság Észak-Magyarország „B” 
csoportjában legutóbbi két mérkőzését is megnyerte a TSC. Az 
utolsó fordulóban szabadnaposak a tiszaújvárosiak, de ettől füg-
getlenül már megnyerték a bajnokságot.  
Tiszaújváros SC - Miskolci EAFC 11-7
A győzelmeket szerezték: Temesvári 3, Hajdu 3, Gulyás 3, Vé-
csei 1 és a Temesvári-Gulyás páros. 
Tiszaújvárosi SC - Füzesabonyi SC 14-4
A győzelmeket szerezték: Gulyás 4, Temesvári 3, Vécsei 3, 
Koncsik 3 és a Temesvári-Gulyás páros.
A megyei „A” csoportban szereplő TSC II. nagy küzdelemben 
hazai pályán diadalmaskodott. 
TSC II. - DVTK Volán III. 10-8
A győzelmeket szerezték: Mag 4, Kavicsánszki 3, Dubéczi 2 és 
a Kavicsánszki-Mag páros.

Labdarúgás

Javuló játékkal is pont nélkül
Az NB III Keleti csoportjá-
nak 25. fordulójában az NB 
I-es Újpest FC tartalék csa-
patához látogatott a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros. A 
szokatlan időpontban, vasár-
nap délelőtt lejátszott mérkő-
zésen a hazai csapat otthon 
tartotta a három pontot. 

Újpest FC II. - Termálfürdő FC Tisza-
újváros 3-2 (2-0)

Budapest: 100 néző, V.: Horváth (Mak-
kosné, Lados)
Újpest FC II.: Banai-Szűcs, Kecskés 
(Knap), Fék, Cseke, Nyilas, Tóth, Gere, 
Balázs, Pávkovics, Sallay (Molnár).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Hajdu (Horváth), Angyal, Polényi, 
Czégel, Bussy, Katona, Kovács, Hussein 
(Papp), Molnár L. (Kerekes).
Gólszerzők: Gere, Pávkovics, Balázs, il-
letve Kovács, Katona. 
Méltó ellenfele volt a fővárosi csapatnak 
a tiszaújvárosi együttes. Dicséretes, hogy 
idegenben két gólt sikerült szerezni, de ez 
is kevés volt a pontszerzéshez. 
Vigh Péter, asszisztens, edző: Kimondot-
tan jó mérkőzést játszottunk. Az első fé-
lidőben mi, a másodikban pedig a Tisza-

újváros dominált. Szerencsére az első fé-
lidei kétgólos előny elég volt a győzelem-
hez.
Antal István, vezetőedző: A korai utazás 
és korai kezdés miatt az első félidőben 
bent maradtunk az öltözőben. A második 
félidőben viszont rúgtunk két gólt és há-
rom kapufát is. Nem érdemeltünk veresé-
get, gratulálok a fiúknak a hozzáálláshoz.
További eredmények
Ceglédi VSE - Jászberényi FC 2-1
Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry - Nyírbá-
tori FC 1-3
Putnok FC - Nyíregyháza SFC 0-2
Somos SE - FC Hatvan 0-2
Cigánd SE - KBSC FC 3-1
Tállya KSE - DVSC-DEAC II. 1-1
REAC - DVTK II. 0-3
Következik a 26. forduló
2016.04.09. szombat, 16:30
TFC Tiszaújváros - Ceglédi VSE
Nyíregyháza Spartacus FC - Tállya KSE
Nyírbátori FC - Putnok FC
Jászberényi FC - Felsőtárkány-M.kö-
vesd-Zsóry
Rákosmente KSK - REAC
FC Hatvan - Cigánd SE
2016.04.10. vasárnap, 16:30
DVSC-DEAC II. - Somos SE

DVTK II. - Újpest FC II.
Szabadnapos: KBSC FC

Egy pont a termés

Az elmúlt hétvégén teljes fordulót bonyo-
lítottak le a különböző korosztályú nagy-
pályás utánpótlás bajnokságokban. A ti-
szaújvárosi fiatalok közül mindössze az 
U19-es legénységnek sikerült egy pontot 
elcsípnie ellenfelétől.  
Az eredmények:
U19 TFCT - Debreceni SI 1-1
U17 TFCT - Debreceni SI 0-8
U15 TFCT - KBSC FC 1-3
U14 TFCT - KBSC FC 1-2

Érmek Alsózsolcáról

A tiszaújvárosiak U11-es korosztályának 
két csapata Alsózsolcán felkészülési tor-
nán vett részt a hétvégén. A fiatalok ta-
roltak a mezőnyben, az első és a máso-
dik helyen is ők végeztek, megelőzve az 
MVCS, az Alsózsolca és Sajóörös együt-
teseit.

Kosárlabda

Rájátszás a középmezőnyben
Az NB I/B Keleti csoport 
alapszakaszának utolsó for-
dulójában a remek erőkből 
álló Debreceni EAC együt-
tesét fogadta a Tiszaújváro-
si Termálfürdő-Phoenix KK. 

A mérkőzés első negyedében hiába vezet-
tek a tiszaújvárosiak 8 ponttal is, végül 12 
pontos vereséget szenvedtek. A gárda a 
22 lejátszott mérkőzésből 12 győzelem-
mel az 5. helyen végzett, így a rájátszást a 
középmezőnyben folytatja.  
T. Termálfürdő-Phoenix KK - DEAC 

81-93 (22-19, 19-31, 21-25, 19-18)
Tiszaújváros, 400 néző. V.: Goda, Győr-
ki, Mészáros.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Vida, Pöstényi (15/3), Mohay (11), Czu-
ra (25/3), Kilyén (7/3). Csere: Osnach 
(5), Benőcs (4), Varga (12/6), Kovács (2), 
Magyar.
DEAC: Nagy (15/3), Kovács (9), Kiss 
(10), Opre (2), Nagy (30/18). Csere: Pat-
kovic (10), Vas (10), Lippai, Gál (2), Pék 
(5/3). 
Brunyánszky István, vezetőedző: Sajnos 
nem sikerült az utolsó alapszakasz-mér-
kőzésen nyernünk. Gratulálok a csapat 
minden egyes tagjának a megszerzett 12 
győzelemhez, közel volt a felsőházi sze-

replés. Dolgozunk tovább, szeretnénk a 
középházban a legjobb pozíciót elérni, 
építjük a jövő Phoenix csapatát.

Döntőben a lányok

A tiszaújvárosiak U11-es korosztályú 

lány csapata, mely a DVTK utánpótlása-
ként működő ÉLKSK-Tiszaújváros né-
ven nevezett az országos régiós bajnok-
ságba, a második csoportban az élen vég-
zett. Sikerének köszönhetően kvalifikál-
ta magát a budapesti tizenhat csapatos or-
szágos döntőbe. 

Testépítés, fitnesz

Erősek és szépek voltak
170 fős mezőny gyűlt össze a 
Tavaszi „Tisza-Kupa” Erő-
emelő-, Fekvenyomó, Test-
építő- és Fitness Tehetségku-
tató verseny, PE-teszt Ma-
gyar Bajnokság versenyeire, 
melynek helyszíne ezúttal is 
az Eötvös gimnázium torna-
csarnoka volt. 

A rekord számú mezőnyben ott voltak a 
Tiszaújvárosi Fitness Sport Club sporto-
lói is, akik a hagyományoknak megfele-
lően ezúttal is kiválóan szerepeltek. 
„PE- teszt” versenyszámban, a férfi mas-
ters mezőnyben Varga István harmadik, a 
női masters kategóriában Szép-Tibád Má-
ria második, míg női felnőtt kategóriában 
Hajdú Anikó szintén a második, Szabó Pi-
roska pedig első helyezett lett.
Fekvenyomásban a tehetségkutató ifjúsá-
gi kategóriában Szabó Dávid ezüstérmet 

szerzett, akárcsak a felnőttek között indu-
ló Balogh Miklós. Ő egyébként a masters 
mezőnyben is második lett. 
A női fekvenyomók között a felnőtt me-
zőnyben Hajdú Anikó második, Szabó Pi-
roska harmadik, míg a masters mezőny-
ben Szép-Tibád Mária második helyen 
zárta a viadalt. 
A női tehetségkutató kategória junior-
jai között első, míg az ifjúsági mezőny-
ben két második helyezést ért el Harsányi 
Viktória junior és ifjúsági kategóriában. 
Az erőemelés férfi masters mezőnyében 
kategóriáikban Balogh Miklós és Bognár 
István aranyérmet szerzett. A nők között 
Szép-Tibád Mária és Hajdu Anikó vég-
zett az élen. 
A testépítők tehetségkutató számában Ko-
csis Gábor a harmadik lett, fitness model-
lek versenyében Hegedűs Éva nyert.  

Body és Power

Érmek Csárdaszállásról
Békés megyében rendezték meg a 20. Csárdaszállás Kupa erő-
emelő-, fekvenyomó és felhúzó versenyt. Az eseményen ott vol-
tak a Tiszaújvárosi Fitness Sportklub versenyzői is. A hölgyek 
mezőnyében Hajdú Anikó aranyérmet szerzett erőemelésben 
(guggolás 125 kg, fekvenyomás 65 kg, felhúzás 140 kg) és fel-
húzásban is. Az eredményhirdetéskor ezüstérmet vehetett át fek-
venyomásban. Varga István felhúzásban a 90 kg alattiak mező-
nyében harmadik lett. Az eggyel nagyobb kategóriában Nagy 
Róbert a 7. helyen végzett. 

Diáksport

Támogatás 
az ifjúságnak

Megújul 
a dicsőségtábla

Tiszaújváros képviselő-testülete legutóbbi ülésén döntött a diák-
sport 2016. évi támogatásának felosztásáról. 
A cél továbbra is az, hogy a városban működő köznevelési in-
tézményekben - függetlenül azok fenntartójától - az előző évek-
ben megszokott színvonalon biztosítottak legyenek a sportolási 
lehetőségek, azok feltételei javuljanak. 
Továbbra is fontos feladat a személyi, tárgyi feltételek megfe-
lelő szinten tartása, mivel azok meghatározó szerepet játszanak 
az utánpótlás-nevelésben, illetve a megyei és országos eredmé-
nyek elérésében. 
A támogatásra biztosított összeg 2016-ban 11.293.520 Ft, me-
lyet létszámarányosan az alábbiak szerint osztottak fel:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda: 400.000 Ft, Tiszaúj-
városi DSE: 4.485.040 Ft, Tiszaújvárosi Református Diáksport 
Egyesület: 1.940.680 Ft, TISZI Diáksport Egyesület: 1.430.280 
Ft, Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület: 2.737.520 Ft, Vá-
rosi Diáksport Bizottság: 300.000 Ft.

Tiszaújváros képviselő-testülete a Sportcentrum játékcsarnoká-
nak előterében elhelyezett dicsőségtáblák aktualizálásáról tár-
gyalva az alábbi döntést hozta.
 Új dicsőségtábla kihelyezésekor, illetve aktualizálásakor azon 
tiszaújvárosi sportegyesületekben versenyzők, valamint edzőik 
nevét, elért eredményét kell feltüntetni, akik olimpiai sportágak-
ban, felnőtt korosztályban, olimpián, világ- és Európa-bajnok-
ságon érmet szereztek. A dicsőségtáblák 2004. évi kihelyezését 
követően 2015. december 31-ig terjedő időszakot érintően ösz-
szeállították az új dicsőségtáblára felkerülők névsorát is. A ter-
vek szerint a táblát a Sportcentrum játékcsarnokának előterében 
található két gránittábla mellé helyezik majd el, és a június 18-
19-én megrendezendő IV.Városi Sportfesztiválon avatják fel. 

Egy nyomja, a többi figyeli, ügyeli. 

Az országos döntőbe jutott tiszaújvárosi csapat. Balról-jobbra: Benőcs Tibor 
edző, Nagy Noémi, Szemán Anna, Oláh Boglárka, Katlan Vivien, Lenke Adél, Ta-
kács Szabina, Benőcs Zoltán, edző. Középső sor: Csanálosi Dominika, Leniczki 
Alíz, Bartha Viola, Fodor Emma, Répási Anikó, Csirmaz Fanni, Sipos Adrienn, Ko-
vács Regina. Elől: Béres Jázmin. 
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