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Polt lépett

A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben el-
követett költségvetési csalás bűntettének kísérlete és más bűn-
cselekmények miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt fo-
lyamatban lévő nyomozás eredményeként, dr. Polt Péter leg-
főbb ügyész az Országgyűlés elnökénél dr. Mengyi Roland or-
szággyűlési képviselő mentelmi jogának a felfüggesztésére tett 
indítványt. (A Voldemort-ügy újabb fejleményei és a Legfőbb 
Ügyészség közleménye lapunk 10. és 11. oldalán.)

Iskolai felújítások

Kétszázmillió két intézményre

2017. január elsejétől a mű-
ködtetés jogát is elveszi az ön-
kormányzatoktól az állam a 
fenntartásában lévő iskolák-
nál. Ennek ellenére Tiszaúj-
város önkormányzata - foly-
tatva eddigi gyakorlatát -  jó 
gazda módjára most is jelen-
tős összeget áldoz az intézmé-
nyi ingatlanok fejlesztésére. 

A Széchenyi iskolában tavaly tanévkez-
déskor adták át a megújult udvart, idén 
a másik állami általános iskolán, a Hu-
nyadin van a sor. Ennek udvarát az ön-
kormányzat mintegy 130 millió forintból 
modernizálja.
Felújítják a sportpályákat, a kézilabdapá-
lyát átköltöztetik az udvar Mátyás király 
út felé eső részére. Ez utóbbit lakossági 
kérésre teszik, hogy ne zavarják a szom-
szédos társasházban élőket. De nem csak 
a sportudvart öltöztetik új ruhába.
- A zsibongó és a rendezvénytér is nagyon 
szép térburkolatot kap - mondta lapunk-
nak Vismeg Monika, a Pénzügyi, Fejlesz-
tési és Városüzemeltetési Osztály osz-
tályvezető-helyettese. - Kültéri fitnesz 
eszközöket, ivókutat és a délutáni foglal-
kozásokra az alsó tagozatosoknak egy ját-
szókertet is kialakítunk.
A Hunyadi iskolához hasonló mértékű 
felújítás zajlik a Tiszaújvárosi Eötvös 

József Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégiumban is. A munkálatok a külső 
és belső terekre is kiterjednek.
- A gimnáziumban az étterem szinte tel-
jesen megújul - mondta Kósa-Tóth Zol-
tán, a Tiszaújvárosi Intézményműködte-
tő Központ igazgatója. - Az udvar is na-
gyon-nagyon szép lesz. 
Itt többek között kültéri kondicionáló 
eszközöket telepítettek, közösségi tereket 
alakítottak ki - egyet a Rózsa, egyet pedig 

a Teleki Blanka út felőli oldalon. A kerék-
pártárolók, a járdafelületek és a parkolók 
is megszépülnek tanévkezdésre. Épületen 
belüli feladat a nyelvi labor hőszigetelé-
se, műanyagra cserélik a fém nyílászáró-
kat és még sok kisebb-nagyobb rekonst-
rukciót is elvégeznek. A kollégium nyí-
lászáróinak és vizesblokkjainak felújítá-
sával együtt összességében 75 millió fo-
rintot költ az önkormányzat az intézmény 
fejlesztésére. 

Ünnepi tűzijáték

A hagyományoknak megfelelően tűzijátékkal zárult városunk-
ban is a Szent István-napi programsorozat augusztus 20-án. 
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A bárányok hallgatnak 
Kissé késő a bánat, az eke szarva már nincs a kezében. Mentelme 
menten elmegy, Mengyi (Mennyi?) Roland nagyúr gyanúsított lett.
Polt pont azt tette, amit Orbanisztán jogrendje diktál. Hogy ne 
vesszenek a vezérürük, s ne pusztuljon a nyáj egésze, áldozati bá-
rányt talált. A kéz, mely a táskavivőt voldemorti politikusi magas-
latra emelte, most intett az ebeknek. S azok terelnek. Kirekesztett 
lett a borsodi birge. Kiakolbólintanák az akolból is.
Nem vagyok Mengyi-fan, mégis. Mégis szeretném elhinni, amit a 
(még) képviselő állít. Hogy nevével visszaéltek, s ahogy a keze, úgy 
lelkiismerete is tiszta. Jó lenne, ha így lenne, mert akkor „csak” a 
tiszaújvárosi állami nevelési rendszer fideszesítését róhatnánk fel ne-
ki. Ami nem bűn. Sokkal több annál.
Szóval, szeretnék hinni Mengyi szavának. Mennyire? Nagyon. 
Szeretném, ha tisztázná magát. Szeretném, ha bebizonyosodna, 
hogy nem fekete, hanem ma született bárány. Makulátlan.
Szeretnék hinni ártatlanságában. De nem tudok.
Akkora birka nem vagyok.

                                        -efel-

A gimnázium udvarán mini kondipark létesült. 

Gyökeresen megváltozik a Hunyadi iskola udvarának arculata. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton 
18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor lesznek szentmisék temp-
lomunkban. 

Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye. 
Vasárnap 7:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, benne az isko-
lás gyerekek megáldása. 17:00 vecsernye. Szerdán 8:00 Szent 
Liturgia.
Sajószögedi templomunk ünnepét szeptember 4-én tartjuk. 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 11 órakor kezdődő 
Szent Liturgiára.

Református
Tiszaújvárosban augusztus 25-én és 26-án 18.00 órától, Tisza-
szederkényben 19.00 órától bűnbánati istentisztelet lesz. Au-
gusztus 28-án Tiszaszederkényben 9.30 órától, Tiszaújváros-
ban 11.00 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet 
lesz. 
Augusztus 28-án Sajószögeden 9.00 órakor kezdődik az úrva-
csoraosztással egybekötött istentisztelet.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Bacsinszki József 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy

kányási Béláné

szül.: csákó Mária
életének 71. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-

tása augusztus 30-án (kedden) 13 órakor lesz 
a tiszaszederkényi temetőben. 

A gyászoló család

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették 
és ismerték, hogy
kersch Péter 

okl. gépészmérnök, 
a VIBA-TVK Kft. nyugalmazott ügyvezetője

életének 74. évében elhunyt.
Utolsó útjára 2016. augusztus 26-án 14 órakor kísérjük a 

miskolci  Deszka temetőben.
Drága emléke a szívünkben él! Gyerekei, unokái 

 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SzűcS Imre

a Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. nyugdíjasa , az Áp-
rilis 4. Gépipari Művek és a Tiszai Erőmű volt dolgozója 

életének 74. évében 2016.augusztus 13-án elhunyt.
 Utolsó útjára családja kísérte el.

„Számunkra TE sosem leszel halott, örökké élni fogsz, 
mint a csillagok.”

Elfogták a magamutogatót

Nem riogat már a szatír
A rendőrök elfogták azt a helyi 
férfit, aki két alkalommal is sze-
méremsértően viselkedett Tisza-
újváros közterületein.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság szemé-
remsértés vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat büntetőeljárást R. Zoltán 
21 éves helyi lakossal szemben.
A gyanúsított 2016. július 29-én 17 óra körül 

és 2016. augusztus 17-én 9 órakor Tiszaújvá-
rosban az utcán szeméremsértően mutogatta 
magát az arra járóknak.
A nyomozók R. Zoltánt 2016. augusztus 17-
én a délutáni órákban elfogták, majd előállí-
tották a rendőrkapitányságra.
A gyanúsított a terhére rótt bűncselekmények-
ről részletes beismerő vallomást tett.

(Forrás: B-A-Z Megyei RFK)

Füzetcsomagot 
osztanak

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat iskolakezdés 
előtt idén is támogatni kívánja a rászoruló roma családokat 1-10. 
osztályig füzetcsomagokkal. A füzetcsomagok osztásának helyszí-
ne Tiszaújváros, Bocskai út 31. szám (irodahelyiség), időpontja: 
2016. augusztus 26-án (pénteken) 11,00 - 12,00 óra között.

Farkas Sándor
elnök

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola a 
következőkről tájékoztatja a kedves szülőket.

Tanévnyitó szentmise és ünnepély helye és ideje:
2016. augusztus 31. 16.00 óra, a Magyarok Nagyasszonya 

Római Katolikus Templomban.
Tankönyvosztás ideje:

 2016. augusztus 26. (péntek) 8.00-16-00, augusztus 29. 
(hétfő) 8.00-16.00

Gál Benjáminné
igazgató

Kedves Diákok!
Tájékoztatlak Benneteket, hogy az Eötvös József 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 

az első tanítási napon az óra 
7:30-kor kezdődik a kijelölt tantermekben.

A tanévnyitó ünnepségünket 2016. szeptember 1-jén, 
8 órakor tartjuk az iskola sportudvarán, 
ahová osztályfőnökötökkel vonultok le. 

Kérem, hogy mindenki ünnepi öltözetben jelenjen meg.
 Erdélyi Lajos intézményvezető

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy 

a Tiszaújvárosi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában 

az 5-8. évfolyamos tanulók tankönyvosztása az alábbi idő-
pontokban és helyszíneken történik.

Székhely (Hunyadi Mátyás Iskola):  
2016. augusztus 29. (hétfő) 14.00-18.00 óráig,
2016. augusztus 30. (kedd)  8.00 -12.00 óráig.

Deák téri telephely (Széchenyi István Iskola):  
2016. augusztus 29. (hétfő) 8.00 -12.00 óráig,
2016. augusztus 30. (kedd) 14.00-18.00 óráig.

Az 1-4. évfolyam tanulói mindkét épületben az első tanítási 
napon kapják meg tankönyveiket. 

Hok Csaba intézményvezető

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy 

a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola székhelyén 

(Alkotmány köz 2.) 
a tanévnyitó ünnepély 2016. augusztus 31-én (szerdán) 

16.00 órakor lesz.
a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 

ünnepélyes tanévnyitója az első tanítási napon
2016. szeptember 1-jén (csütörtökön) 8.00 órakor lesz.

Mindkét rendezvényre az alkalomhoz illő, ünneplő ruhában 
várjuk a tanulókat.

Hok Csaba
intézményvezető

Ruha, tanszer,
élelmiszer

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 
rászoruló roma családok részére új ruhákat, illetve is-
kolaszereket és élelmiszert oszt 2016. augusztus 27-én 
(szombaton) 10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rá-
kóczi utca 81. szám.

Farkas Sándor
                                                     elnök

Fűszer
Ezzel a rejtvénnyel véget ér augusz-

tusi sorozatunk. A megfejtéseket au-

gusztus 30-ig egyben várjuk e-mail-

ben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy 

postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent 

István út 16. címre.

2. oldal 2016. augusztus 25.Sokféle

(Illusztráció)

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 28-ig (vasárnapig)  
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688), majd augusztus 29-től (hétfőtől) 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.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19



Szent István-napi ünnepségek 

Kereszténység, függetlenség, európaiság, önkormányzatiság
A hagyományokhoz híven déle-
lőtt Tiszaszederkényben Lorántffy 
Zsuzsanna szobránál, késő délután 
pedig Tiszaújvárosban a Szent Ist-
ván szobornál ünnepelte Tiszaúj-
város lakossága államalapító kirá-
lyunk napját augusztus 20-án. 

A program délelőtt tíz órakor a tiszaszederké-
nyi református templomban kezdődött. Az ün-
nepi istentiszteleten dr. Varga István reformá-
tus lelkész hirdetett igét, az ünnepi alkalmat a 
Tiszaújvárosi Református Énekkar színesítette. 
Az ünneplők ezután a Lorántffy-szoborhoz vo-
nultak. 

A Szent István-i úton

Jézsó Gábor a városrész önkormányzati kép-
viselője mondott ünnepi beszédet. A szónok az 
államalapítás legfontosabb mozzanatait idézte 
fel, méltatva Szent István érdemeit, majd így 
folytatta: 
„Nekünk, a ma emberének az a feladatunk, 
hogy megvédelmezzük mindazt, amit Szent Ist-
ván-i útnak nevezhetünk. Tanuljunk más népek-

től, ugyanakkor őrizzük meg mindazt, ami a mi-
énk és adjuk tovább nemzedékről nemzedékre! 
Nekünk is vállalni kell, hogy teszünk valamit a 
közösségért, hogy megújítjuk azt, ami esetlege-
sen elromlott a történelem viharaiban, felvál-
lalunk új dolgokat, és azért keményen küzdünk. 
Igyekezzünk szebbé tenni mások életét, építsünk 
egy kiszámítható, szebb és biztonságosabb jö-
vőt, hogy újabb 1000 év múlva is itt álljon Ma-
gyarország! Ha ezt megtesszük, akkor együtt 
örülhetünk az anyaföld adta javaknak, magya-
rul fognak beszélni a Kárpát-medencében, ma-
gyar népdalokat énekelnek, magyar néptáncot 
táncolnak. (…) 
2016. augusztus 20-a azért is különleges Ti-
szaújvárosban, Tiszaszederkény városrészben,
mert idén ünnepeljük várossá nyilvánításunk 
ötvenedik évfordulóját.  Itt állunk abban a vá-
rosrészben, amely 1966-ban az új város nevét 
adta. Tiszaszederkény, majd 1991-től Tisza-
újváros mindig híres volt arról, hogy munkát 
és megélhetést biztosított az itt élőknek, békés 
egymás mellett élést ad a lakosságnak, szociá-
lisan érzékeny, fontosnak tartja, megbecsüli és 
fejleszti természeti, gazdasági, szellemi és kul-
turális értékeit, megbecsüli az elődöket, támo-
gatja a közösségek és a helyi egyházak életét, 
fejlődését, azaz a Szent István-i úton jár.”
                                            

A közösség ereje

A megemlékezés a Bokréta Citerazenekar és 
a Mezei Virág Népdalkör műsorával folytató-
dott, majd Bráz György polgármester szólt az 
ünneplőkhöz, ünnepeltekhez, egyebek mellet e 
gondolatát osztva meg hallgatóságával:
„Nagyon fontos, hogy tudjunk békességben 
élni, toleranciával, és engedjük munkálkod-
ni azokat, akik tenni szeretnének ezért a váro-
sért, tenni szeretnének azért, hogy tényleg jól 
érezzük magunkat ott, ahol vagyunk. Magyar-
országról beszélünk, mi itt éljük meg magyar-
ságunkat Tiszaújvárosban, Tiszaszederkény-

ben, a Tisza-parti városrészben. Büszkék lehe-
tünk arra, hogy olyan emberek vagyunk, olyan 
közösségek vagyunk, akik a kisebbre is odafi-
gyelnek. Az új városrész a legnagyobb, de nem 
hanyagoltuk el sem Tiszaszederkényt, mint vá-
rosrészt, sem a Tisza-parti városrészt. Én azt 
kívánom, hogy próbáljunk így dolgozni az el-
következő időszakban is, merítsünk erőt az ün-
nepnapokból és merítsünk abból is erőt, hogy 
olyan határon túli kapcsolatokat tudtunk építe-
ni az elmúlt évtizedekben, melyek nagyon-na-
gyon fontosak mindannyiunk számára, hiszen 
nagyon régóta megmozdult a magyarság és na-
gyon sokan jöttek például ide Tiszaújvárosba, 
Tiszaszederkénybe is, és mind, mind hozzáad-
tak valamit mindannyiunk életéhez.” 
A program folytatásaként az önkormányzati ki-
tüntetésben részesült szederkényieket köszön-
tötték, majd dr. Varga István lelkipásztor ál-
dotta meg az új kenyeret, melyet Bráz György 
polgármester szegett meg. A tiszaszederkényi 
program zárásaként koszorúkat helyeztek el 
Lorántffy Zsuzsanna szobránál. Ezt követően 
az ünneplő közönség a Villa Scederkyn Tájház 
udvarára vonult, ahol ebéd és a Bürkös zenekar 
várta a vendégeket.
Délután fél hatkor a Szent István szobornál 
folytatódott az ünnepi megemlékezés, a Him-
nusz közös eléneklése után dr. Fülöp György 
alpolgármester mondott ünnepi beszédet. 
                       

Kereszténység, függetlenség, 
európaiság

Milyen magyar államot teremtettek elődeink, 
és ezredév múltán mi, mai magyarok milyen ál-
lamot szeretnénk magunknak és gyermekeink-
nek? – tette fel a szónoki kérdést, melyre így 
válaszolt:
„Több mint ezer esztendővel ezelőtt eleink egy 
keresztény, független és európai államot terem-
tettek. Keresztényt, mert érezték, hogy csak a 
hitnek van teremtő ereje, és mert tudták, hogy a 
keresztény Európa talajába csak keresztény ál-
lam tud meggyökerezni. Független 
államot teremtettek, de olyat, amely független-
ségében is Európa integráns része volt.

Persze akkor Európa mai értelemben vett fo-
galma nem létezett, ez a dilemma Nyugat-Kelet 
kérdésként merült fel. Választani kellett Nyugat 
és Kelet, vagy ha úgy tekintjük, a keresztény és 
a pogány (koppányi) kultúra között és a jelen-
ből visszatekintve, Isten áldása, hogy Szent Ist-
ván a Nyugatot választotta és ez a döntése a 
mai napig érvényes.
Ez a mára vonatkoztatva azt jelenti, hogy la-
kóhelyünk, ahol igazi lokálpatriótaként kell él-
nünk Tiszaújváros, a hazánk Magyarország, 
otthonunk pedig Európa. Még akkor is így van, 
ha most néhány közéleti szereplő politikai ha-
szonszerzés céljából mást mond. Földrajzi és 
szellemi értelemben is otthonunk Európa és ezt 
Szent István jelölte ki számunkra.”
Az alpolgármester ezt követően az államalapí-
tás folyamatáról, eredményeiről, jelentőségéről 
beszélt, majd így folytatta:
                                                       

Önkormányzatiság

„Nyilvánvalóan fontos az állam sorsa, de szá-
munkra, tiszaújvárosiak számára a mi álla-
munkat a helyi önkormányzat jelenti. Hitem és 
meggyőződésem szerint, ahogy egy nemzet, egy 
társadalom életének alapegysége a család, úgy 
az állami élet, a közélet alapja az önkormány-
zat, az önkormányzatiság eszméje.
Politikai, ideológiai beállítódástól függetlenül 
egyre gyakrabban és egyre hangosabban kérik 
önkormányzati vezetők, hogy fejezze be a kor-
mány az önkormányzati jogkörök visszafejlesz-
tését. A helyi önkormányzat a helyben élő pol-
gárok érdekeinek képviseletére, ügyeiknek ki-
számítható, biztonságos módon való intézésére 
való, nem pedig felső politikai akarat kiszolgá-
lására. Szomorúan tapasztaltuk városunkban 
az elmúlt időszakban, hogy több olyan döntés 
is született, amely szembe ment a helyi közös-
ség akaratával, így békétlenséget és nyugtalan-
ságot idézett elő. Mi, a város vezetői ezeket nem 
fogjuk annyiban hagyni, mert a közösség bizal-
mából kell a helyi közösség ügyeit normálisan 
és tisztességesen intézni. (…)
Olyan településen élünk, melyet 50 évvel ez-
előtt szorgos, hozzáértő kezek építettek becsü-
letes és tisztességes munkával. Ez a városépí-
tő nemzedék Szent István példáját követve, ha 
nem is egy államot, de egy máig sikeres várost 
épített. 
Mi, a város jelenlegi vezetői, úgy gondoljuk, 
hogy a városépítő nemzedék által felépített, 
most már ránk bízott várost a legjobb belső 
meggyőződésünk, meghirdetett és vallott balol-
dali és keresztény alapértékeink mentén tisztes-
séggel és becsülettel kell tovább irányítani.

Lényeges alapelv: Ne lopj!

Meggyőződésünk, hogy a mai Magyarország 
működésének két legfontosabb problémája, 
mely megnehezíti  mindennapjainkat: a stabi-
litás hiánya és a korrupció. Szent István pedig 
jó példát mutatott utódainak, amikor az álta-
la meghozott törvényeket nem a saját szűk kö-
reire szabta és következetesen és igazságosan 
mindenkivel betartatta. Ismerte a különbséget 
az erő és az erőszakosság, a haza szolgálata és 

a magánérdekek között. 
Sajnos a helyi közéletet az elmúlt hetekben egy 
súlyos korrupciós ügy rázta meg. Sajnálom és 
szomorú vagyok, hogy egy képviselő és néhány 
társa városunkat rossz hírbe hozta. Ilyen hely-
zetben persze óvatosan, figyelemmel, de őszin-
tén és határozottan kell fogalmaznunk a tekin-
tetben, hogy ez elfogadhatatlan, felháborító, 
súlyosan rombolja hazánk erkölcseit. Mi, a vá-
ros vezetői azt szeretnénk, ha megszűnne a kö-
zösségi erőforrások indokolatlan magáncélok-
ra való elpazarlása és a keresztény, Szent Ist-
ván-i tanítás egyik lényeges alapelve a gyakor-
latban is megvalósulna, mely így szól: Ne lopj!
Mi, itt Tiszaújvárosban példát kívánunk mutat-
ni tisztességből, átláthatóságból és a közpén-
zek indokolt és valós közösségi célokra való el-
költéséből. 
Jóvátehetetlen bűnnek tartjuk a magánérdekek 
önös kiszolgálását, mert célunk egy élhető, ver-
senyképes és fenntartható Tiszaújváros és ezért 
kell minden nap dolgoznunk.”
Az ünnepi beszédet követően Kerezsiné Kul-
csár Annamária népdalénekes hangját élvezhet-
ték az ünnepség résztvevői, majd Bráz György 
polgármester szólt a hallgatósághoz, köszöntő-
jében folytatva az ünnepi szónok gondolatait:
„Nem kell letagadnunk, hogy Tiszaszederkény 
nevét örököltük, és aztán kaptunk egy másik ne-

vet, hangsúlyozom, kaptunk, és 1991-ben úgy 
gondolták az itt élők, hogy meg kell újulnunk. A 
megújulásnak nagyon fontos része volt, hogy az 
itt élők új nevet választottak, és elindult ennek 
a városnak nem csak a testi, hanem a lelki ér-
telemben vett megújulása is. Láthatjuk közterü-
leteinket, középületeinket, hogyan alakulnak át, 
hogyan szolgálják az itt élőket. A lelki megúju-
lásról az egyik egyházi méltóság, aki itt volt a 
város 50 éves évfordulós ünnepségén azt mond-
ta, hogy 1991 előtt ez a város templomok nélkü-
li város volt, és most azt lehet mondani, hogy a 
templomok városa. Ez azért érdekes, mert nem 
igaz, hogy azok a települések, melyeknek több 
száz éves előnye van a mi városunkkal szem-
ben, azok sokkal jobban keresztények, mint mi. 
Mert - ahogy elhangzott alpolgármester úr ün-
nepi beszédében – igen, ez a hitvallásunk: a 
közvagyon mindannyiunké, és erre vigyázni 
kell, ezt nem lehet magánvagyonba átmenteni. 
Azt gondolom, hogy amíg ez a város olyan lesz, 
hogy odafigyelünk a közös vagyonunkra, odafi-
gyelünk a közös pénzeinkre, ez a város fejlődni 
fog és sokkal értékesebb keresztények leszünk, 
mint azok, akik hirdetik magukról, hogy keresz-
tények és nap, mint nap nagyon súlyos bűnöket 
követnek el.” 
A köszöntő után önkormányzati kitüntetéseket 
adtak át. Idén 17 személy és 11 közösség része-
sült elismerésben augusztus 20-a alkalmából.
Az új kenyeret dr. Varga István református lel-
kész, dr. Mata István katolikus plébános és Je-
viczki Ferenc görög katolikus parókus áldot-
ta, illetve szentelte meg, majd a város, az intéz-
mények, gazdasági társaságok vezetői és test-
vérvárosaink képviselői koszorút helyeztek el 
Szent István szobránál. 

F.L.
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Kínálják az áldott, megszentelt új kenyeret. 

Jézsó Gábor

Bráz György

Dr. Fülöp György



Népi játszótér

Történelmi 
bemutatók

Szépkorúak
új kenyér ünnepe

Festett fajátékok, ügyességet, koncentrációt fejlesztő feladatok 
várták a legkisebbeket a népi játszóréten. Hagyomány már, hogy 
augusztus 20-án régi idők feledésbe merült  játékait hozzák el a 
gyerekeknek. Míg nekik az újdonság erejével hat, addig szüleik-
nek és az idősebb generációnak inkább nosztalgia újra átélni év-
tizedekkel ezelőtti emlékeit, élményeit.     

Lovas- és solymászbemutató korhű jelmezekben, különleges ál-
latokkal, ez is szerepelt az augusztus 20-ai ünnepet kísérő kul-
turális programpalettán. Őseink méltán kapták a  lovas nemzet 
nevet, de  az  íjjal is rendkívül ügyesen bántak, úgy, ahogy a be-
mutatóra érkezett csoport is. Látványos történelmi bemutatóju-
kat érdekes történetekkel fűszerezték.

Sok-sok éves hagyományt követve a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ idén is megszervezte a „Szépkorúak új kenyér 
ünnepe” elnevezésű rendezvényét augusztus 20-án.
A Központi étteremben felszolgált ünnepi ebéd töltött sertéska-
raj volt, melynek „beceneve” tehéntánc, de a résztvevőknek is 
alkalmuk nyílt táncra perdülni. Erről Tóth Attila, illetve a sztár-
vendégként fellépő Matyi és a Hegedűs gondoskodott.

Kiállítás, tánc, barátság

Testvérvárosi találkozó
Államalapító Szent István 
királyunk ünnepének prog-
ramsorozata augusztus 18-
án testvérvárosi találkozóval, 
Baráti esttel kezdődött.

Tiszaújváros nyolc testvérvárosa közül 
hét képviseltette magát az idei találko-
zón. Németországból Ludwigshafen-Fri-
esenheim, Romániából Csíkszereda, Len-
gyelországból Swietochlowice és Zawi-
ercie, Szlovákiából Rimaszombat, Uk-
rajnából Beregszász, illetve Polgár de-
legációit köszöntötte Bráz György pol-
gármester a Polgármesteri Hivatal ülés-
termében. Ezt követően a küldöttségek a 
Barátság kertjében szalagot kötöttek a te-
lepüléseiket jelképező kopjafákra, majd 
egy közös fotó után átsétáltak a Városi 
Kiállítóterembe, ahol rövid műsor és kö-
szöntés után a vendégek megtekintették 
a Tiszaújvárosi Képzőművészeti Gyűjte-
mény alkotásaiból nyílt tárlatot.
 A Derkovits Kulturális Központban ren-
dezett Baráti esten Bráz György ünne-
pi köszöntőjében elmondta, hogy az idei 
testvérvárosi találkozó különösen öröm-
teli esemény, hiszen a város barátaival 
együtt ünnepelheti 50. születésnapját.
- Nem csak gazdasági, hanem szellemi 
kapcsolat is összeköti a településeket, a 
keresztény gyökerek is közösek. Furcsa 
ilyet mondani nagy történelmi múltú vá-

rosok között, de nekünk is van olyan vá-
rosrészünk, Tiszaszederkény, ahol több 
száz éve élnek emberek és az írott emlé-
kek szerint 1641 óta jelen van a reformá-
tus egyház - mondta beszédében a polgár-
mester. 
A köszöntés után átadták a testvérvárosok 
képviselőinek Ábrók Angelika képzőmű-
vész kerámiából készített emlékplakett-
jét, Lorántffy Zsuzsanna bronzszobrát, il-
letve a város 50. jubileumára készített vá-
rosfilm „szinkronizált” változatát. A test-
vérvárosi delegációk vezetői a hagyo-
mányoknak megfelelően az esten „adtak 
számot” az elmúlt egy év történéseiről és 
szóltak a testvérvárosi kapcsolatok alaku-
lásáról is.
Beregszász polgármestere, Babják Zol-
tán tavaly szomorú eseményekről tudott 
beszámolni, mára már - elmondása sze-
rint - javult a helyzet, zsoldos katonasá-
got hoznak létre Ukrajnában, amely egy 
kis megkönnyebbülést hozott az ott élők-
nek. A tiszaújvárosi testvérbaráti kapcso-
lat nagyon gyümölcsöző. Tiszaújváros 
tudja, hogy a nehéz helyzetben lévő te-
lepülésnek nem csak vállveregetésre van 
szüksége, hanem lehetőségeikhez mérten 
finanszírozásra is - mondta a polgármes-
ter, aki bejelentette, hogy hálájuk jeléül 
meghívták Tiszaújváros képviselő-testü-
letét egy beregszászi kihelyezett önkor-
mányzati ülésre.
Günter Henkel, Ludwigshafen-Friesen-
heim elöljárója arról beszélt, hogy na-
gyon örül, hogy néhány év kimaradás 
után ismét itt lehetnek, hiszen a 25 éve lé-

tesült, legrégebbi baráti kapcsolatot ápol-
ni kell. A Lengyelországból érkezett Ma-
ria Milejska  Zawiercie képviseletében 
kiemelte, hogy bár erős a kapcsolat, pél-
dául működik a nyugdíjasok csereüdülte-
tése, bővíteni kellene a kapcsolatot az ok-
tatás, az egészségügy és a sport területén. 
A másik lengyel város, Swietochlowi-
ce polgármestere, Dawid Kostempski el-
mondta, hogy a két város vezetői között 

nagyon jó az együttműködés már 12 éve, 
és bízik abban, hogy a közös tevékenysé-
gek mentén még szorosabb, még gyümöl-
csözőbb lesz ez a kapcsolat. 
Tóth József, Polgár polgármestere ki-
emelte, hogy mindkét városnak az a cél-
ja, hogy helyben tartsa a fiatalokat, ehhez 
olyan munkahelyekre van szükség, ame-
lyek megélhetést biztosítanak.  Rima-
szombat alpolgármestere, Rigó László ar-
ról számolt be, hogy milyen tapasztalato-
kat szereztek itt, és ezeket hogyan tudták 
alkalmazni szülőföldjükön. 
Csíkszereda alpolgármestere, Szőke Do-
monkos hangsúlyozta a csereüdültetés 
fontosságát és népszerűségét, valamint 

a nagyon erős kulturális kapcsolatot, hi-
szen rendszeresen járnak ide fellépni, 
mint ahogy erre a találkozóra is elhozták 
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
Magyaroké című műsorát. 
- A 25 éve működő együttesünk bejárta 
már az egész világot. Felléptünk Német-
országban, Spanyolországban, Kínában, 
Dél-Koreában és minden alkalommal 
nagy szeretettel jövünk Magyarországra 
is - mondta lapunknak András Mihály, az 
együttes művészeti vezetője. - Örömmel 
teszünk eleget mindig a meghívásnak. 
Mondhatni úgy jövünk testvérvárosunk-
ba, mintha haza jönnénk. Bár elkényez-
tetnek minket a lehetőségek, hogy külön-
böző exponált helyeken léphetünk fel, de 
mégis a kedvenc helyünk az otthon. Né-
pi együttes vagyunk és legszívesebben 
az erdélyi falvakba szeretünk járni, mert 
azok a feldolgozások, melyeket színpad-
ra viszünk ebből a közegből vétetett. Pi-
ci falvakba is elmegyünk és ugyanolyan 
színvonalú műsorokat viszünk a szín-
padra, mint bármelyik nagy eseményen. 
Csíkszereda és Tiszaújváros két olyan vá-
ros, melyek nagyon sokat tesznek a kul-
túra működtetéséért, fennmaradásáért. 
Úgy néz ki, a két város között a kapcso-
lat működik. Egymásra találtunk és hál’ 
istennek van a háttérben egy olyan barát-
ság, ami önzetlen, szép és működőképes. 
A Magyaroké című műsorunk egy olyan 
dal- és táncválogatás, melyek más terü-
letekről származnak, máshol születtek, 
nem Magyarországon és nem Székelyföl-
dön. A legtöbb magyar ezen két területen 
él, de a magyarországiak és a székelyek 
figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy 
mennyi kallódó szellemi vagyonunk van, 
és ezeket más nemzetek tartják a sajátjuk-
nak. Azokat, melyeknek mi már hátat for-
dítottunk vagy nem foglalkozunk vele, 
nincs időnk rá, mert el vagyunk foglalva 
saját magunkkal. Ezzel az előadással lel-
kiismereti kérdést akarunk megpendíteni 
a magyarságban, hogy gondoljanak érté-
keinkre - tette hozzá a művészeti vezető.
                                                                                                                     -ema-

Újdonság, nosztalgia - fából

Lovasok, solymászok, íjászok

Ebéd, tánc, szórakozás
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Csoportkép a Barátság kertje székely kapus bejáratánál. 

Testvérvárosaink képviselői is koszorút helyeztek el Szent István szobránál. 

A Hargita együttes úgy jön városunkba, mintha haza jönne. 



Pro Urbe Életműdíj
Dr. Juhász Julianna
 pszichiáter főorvos

Dr. Juhász Julianna a városvezetés kérésére vállalta el 1989. július 1-től a Tiszaújváros Városi 
Rendelőintézet pszichiátriai szakorvosi feladatait, melyet a mai napig ellát. Az intézet munkatár-
saival kollegiális kapcsolata példaértékű. Betegeihez való viszonyát a humánum, nagyfokú empa-
tikus készség és etikus magatartás jellemzi. Ha szükséges nemcsak a betegeket, de a családjukat 
is mentorálja, életviteli tanácsokkal látja el. Nagy hangsúlyt fektet szakmai ismereteinek bővíté-
sére, a továbbképzések rendszeres résztvevője, tudományos konferenciák gyakori előadója, mo-
derátora. Kiemelkedő szakmai munkája mellett számos közérdekű feladatot vállal a lakosság és a 
fiatalok mentális és fizikai egészségének megtartása, javítása érdekében. A Tiszaújvárosi Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum alelnöke, mely funkciójában lehetősége nyílik a drogprevenciós tevé-
kenységben való aktív részvételre. 
Dr. Juhász Julianna Tiszaújváros pszichiátriai ellátása területén végzett közel három évtizedes ál-
dozatkész gyógyító tevékenysége, magas színvonalú szakmai munkája és emberi helytállásának 
elismeréseként  Pro Urbe Életműdíj kitüntetésben részesült.

Kopcsó Józsefné
 nyugalmazott vezetőedző

Kopcsó Józsefné 1967-ben alapozta meg Tiszaújvárosban a tornasportot. Munkája eredményeképpen Ti-
szaújváros leánytornászai kiemelkedő eredményeket értek el a diákolimpia megyei, területi, országos ver-
senyein. 1996-ban hozta létre a Tiszaújvárosi Gimnasztráda Csoportot. Sokat fáradozott azon, hogy ez 
a sportág tömegsport legyen, mely minden korosztály számára megfelelő mozgási lehetőséget biztosít. 
Több éves sikeres és eredményes vezetőedzői tevékenysége eredményeképpen a csoportot közel 100 fő 
alkotja, akik között óvodásoktól kezdve felnőttekig minden korosztály képviselteti magát. Agilis, a sport 
iránt elkötelezett, fáradhatatlan egyéniség. A gyerekek mellett szívesen foglalkozik felnőttekkel is, közel 
öt évtizede működik az általa alapított női torna. Hosszú ideig a B-A.-Z Megyei Mindenki Tornája Szakág 
vezetője, a Magyar Torna Szövetség Mindenki Tornája Szakág vezetőségi tagja volt. 
Kopcsó Józsefné a Tiszaújvárosi Gimnasztráda Csoport létrehozásáért és magas színvonalú, sporteredmé-
nyekben gazdag működtetéséért, a verseny- és tömegsport területén kifejtett közel fél évszázados edzői te-
vékenységéért, valamint az egészséges életmód népszerűsítésében szerzett elévülhetetlen érdemei elisme-
réseként Pro Urbe Életműdíj kitüntetésben részesült.

Fekete Béla
nyugalmazott újságíró

Fekete Béla 1961-ben kezdte az újságírást, mint külsős a Magyar Repülés szakfolyóiratnál. Hivatásos újságírói 
pályáját a Borsodi Vegyésznél kezdte munkatársként 1979-ben. 1983-tól a lap felelős szerkesztője, majd főszer-
kesztője lett. 1989-ben került az Észak-Magyarország megyei napilaphoz munkatársként, majd 1993-1995 kö-
zött a lap regionális szerkesztője egészen nyugdíjba vonulásáig. Töretlen munkaszeretete és energikus személyi-
sége mindig arra ösztönözte, hogy újabb és újabb sajtótermékekben publikáljon, így nyugdíjasként is folytatta az 
írást. Bedolgozott az Új Észak napilapba, a Déli Hírlapba. Rendszeresen publikált a Heti Új Hírnök hetilapban 
és a Népszabadság észak-magyarországi mellékletében, tudósította a Magyar Rádió miskolci szerkesztőségét is.
1980-tól tagja a Magyar Újságírók Országos Szövetségének, a szervezet 2011-ben életműve elismeréseként 
Aranytoll életműdíjjal jutalmazta több évtizedes újságírói pályafutását. Fiatal újságírók sokaságát nevelte, ok-
tatta az újságíró szakmára, annak tiszteletére. 
Fekete Béla az újságírás területén kifejtett fél évszázados kiemelkedő munkavégzése, Tiszaújváros értékeinek 
bemutatása, jó hírnevének széleskörű megismertetésében és terjesztésében nyújtott elévülhetetlen érdemei elis-
meréseként Pro Urbe Életműdíj kitüntetésben részesült.

Suba Péter
 nyugalmazott középiskolai igazgató-helyettes

Suba Péter pályakezdőként került 1970-ben Tiszaszederkénybe. Közel négy évtizedes tanári pálya-
futása alatt 17 évig volt osztályfőnök, és mintegy két évtizeden keresztül irányította a magyar nyelv 
és irodalom munkaközösséget, mint munkaközösség-vezető. 1993-tól a középiskola általános igaz-
gató-helyetteseként dolgozott. A diákok százaival szerettette meg a magyar nyelv- és irodalmat. 
Tanítványai kiválóan szerepeltek megyei és országos versenyeken. Munkájának eredményessé-
gét mutatja, hogy számos tanítványa ma már az iskola tanári karának oszlopos tagja, akikre kol-
légaként is nagy büszkeséggel és barátsággal tekint. Kiváló szakember, önmagával, a kollégáival 
és tanítványaival szemben is igényes, következetes, egyenes jellemű pedagógus. 2006-ban vonult 
nyugállományba, de továbbra is aktívan részt vesz az oktatási intézmény és a város kulturális életé-
ben, akár a beszédversenyek zsűritagjaként, akár ünnepi szónokként, irodalomtörténeti előadóként.
Suba Péter közel négy évtizedes kimagasló oktató-nevelő munkája, kiemelkedő vezetői tevékeny-
sége, a pedagógus élethivatás mellett elkötelezett életpályája és aktív közéleti tevékenysége elis-
meréseként Pro Urbe Életműdíj kitüntetésben részesült.

- Meglepetés volt számomra ez a díj, kö-
szönöm mindenkinek, akinek része volt 
benne. Ahhoz, hogy egy ilyen díjat kap-
jon az ember, ahhoz azért team-mun-
ka kell, ebben a munkatársaim is benne 
vannak és persze a családom is. Újra ezt 
a pályát választanám a nehézségei elle-
nére is. Azt szoktam mondani, hogy az 
emberek sok mindent szívesebben meg-
mutatnak, mint a lelküket, az igazi lel-
küket. Én úgy érzem, ha ki tudok ala-
kítani a páciensekkel egyfajta kapcso-
latot, az olyan jó érzés. Bízom benne, 
hogy ezt mások is így érzik.

- Százszor is elolvastam a levelet, nem 
akartam elhinni, hogy megkapom ezt a dí-
jat. Több mint negyven éve foglalkozom 
sporttal itt a városban, de sosem gondol-
tam volna, hogy ilyen neves kitüntetésben 
részesülök. Szerencsés vagyok, mert végig 
olyan közeg vett körül, ahol segítettük egy-
mást. Olyan jó edzők maradtak a gimnaszt-
rádánál, akik közül van, akit már 25 éve kí-
sérek a pályán. Sok-sok kellemes emlék 
adott és ad erőt. Most sem fordítottam há-
tat a gimnasztrádának, hiszen be fogok néz-
ni az edzésekre, és ha szükség van a segít-
ségemre, akkor segíteni fogok. 

- Jó érzés átvenni egy ilyen díjat. 
Az elmúlt 83 évben nagyon sok 
baráttal, kollégával ismerkedtem 
meg, sokukkal mai napig tartom a 
kapcsolatot. Nem gondoltam vol-
na, hogy ilyen kitüntetést fogok 
kapni. Úgy látszik, hogy utánajár-
tak annak, hogy 16 évig repültem, 
hivatásos pilóta voltam. Újságíró-
ként is sok helyen dolgoztam, az 
Észak-Magyarországtól kezdve a 
Népszabadságig, a helyi sajtón át 
nagyon sok helyen, sokáig fotóz-
tam a TVK-nak is. 

- Nyilván az ember örül egy ilyen 
kitüntetésnek, aki mást mond, az 
szerintem hazudik. A pályám 36 
évéből mindegyik más volt, min-
dig mások voltak a gyerekek, de 
én nagyon jól éreztem magam kö-
zöttük. Újra ezt a pályát választa-
nám, ezt most már biztosan mon-
dom. A pályám elején volt, hogy 
azt mondtam, hogy ezt azért még 
egyszer nem kezdeném el, de vé-
gül is annyi örömet, azt hiszem, 
hogy máshol nem kaphattam vol-
na, mint ezen a pályán. 

Posztumusz Szent István 
Emlékérem

id. Onder György
 volt üzletvezető

Id. Onder György 1964-ben került az akkori Ti-
szaszederkénybe, a Széchenyi úti ruházati bolt-
ba, mint boltvezető. Nem ismert lehetetlent, a 
nehéz beszerzési lehetőségek ellenére is meg-
teremtette a minden igényt kielégítő, emble-
matikus, megyeszerte ismert „Gyuri szalont”. 
Bármilyen vásárlói igényt, kívánságot igyeke-
zett teljesíteni. Élete a kereskedelemről szólt, 
ő volt mindenki „Gyuri bácsija”. Kimagas-
ló szakmai munkájával, vevőcentrikusságával, 
emberi tulajdonságaival hamar kivívta a város-
lakók tiszteletét, szeretetét. Az üzlet fennállá-
sáig, egészen 1988-as nyugállományba vonulá-
sáig itt dolgozott. Egy évig volt nyugdíjas, de 
nem tudott meglenni munka nélkül, ezért elvál-
lalta a Barcsay téren nyílt Piért papírbolt veze-
tését. Itt dolgozott egészen  2000-ben bekövet-
kezett haláláig.
Id. Onder György a város lakossága érdekében 
végzett közel négy évtizedes kereskedelmi te-
vékenysége, kiváló szakmai és vezetői mun-
kája, emberi helytállása elismeréseként Posz-
tumusz Szent István Emlékérem kitüntetésben 
részesült. 

Szent István Emlékérem

Szutor István
 amatőr csillagász

Szutor István 1975-ben a TVK olefingyárában 
kezdett dolgozni üzemmérnökként. Jó kapcso-
latot tartott a szakmai szervezetekkel, oktatási 
intézményekkel. Közreműködésükkel létreho-
zott egy biztonsági szerelvény laboratóriumot, 
illetve egy meghibásodási archívumot. Irányí-
tása alatt a biztonsági tevékenység kiemelke-
dően eredményes volt. Kimagasló szakértel-
méhez felelősségteljes, megbízható munkavég-
zés társult, amit munkatársai és felsőbb veze-
tői is elismertek. Aktívan részt vett a fiatalok 
utánpótlás nevelésében is. Tiszaújvárosba érke-
zésekor azonnal jelentkezett a csillagász szak-
körbe, ahol hamarosan szakkörvezető, majd a 
csillagvizsgáló vezetője lett. A csillagvizsgá-
ló megszűnését követően is rendszeresen  tart 
előadásokat, bemutatókat a csillagászati tudo-
mány témakörében. Megalakulása óta aktív 
tagja, frontembere, jelenleg elnöke a Tiszaúj-
városi Református Énekkarnak.
Szutor István a TVK olefingyár műszaki fel-
ügyeletén végzett felelősségteljes munkavég-
zése, a három évtizedes tiszaújvárosi amatőr 
csillagászati tevékenysége, közéleti munkája, 
önzetlensége elismeréseként Szent István Em-
lékérem kitüntetésben részesült.

                                                   
Pákh Endréné

 nyugalmazott banki ügyintéző
1977 májusában az OTP Bank Nyrt. tiszaúj-
városi fiókjánál helyezkedett el befektetési 
előadóként. Nem csak magánszemélyek és vál-
lalkozók, hanem intézmények és önkormány-
zatok részére is adott tanácsot a pénzintéze-
ti szabályok megismerésében, megértésében. 
A minőségi munkavégzés és a változások nyo-
mon követése érdekében folyamatosan képzé-
seken vett részt, ahol a banki szabályok válto-
zásait kísérte figyelemmel. Pozitív visszajelzés 
munkájával, személyével kapcsolatban nem 
csak az ügyfelektől, hanem a munkahelyétől 
is érkezett. Magas színvonalú és ügyfélorien-
tált munkavégzését több kitüntetéssel ismerték 
el. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg 
kapcsolata teljesen az ügyfelekkel, hiszen ma is 
sokan kérnek tőle pénzügyi tanácsot.
Pákh Endréné Tiszaújváros pénzintézeti tevé-
kenységében betöltött négy évtizedes kiemel-
kedő munkavégzése, elhivatottsága, emberi 
helytállása elismeréseként Szent István Emlé-
kérem kitüntetésben részesült.

Sass Szabolcsné
egészségügyi vállalkozó

Sass Szabolcsné 1984-ben kezdte meg tisza-
újvárosi egészségügyi tevékenységét. Kiváló 

szakmai tudásával, empatikus készségével ha-
mar kivívta mind szakmai közössége, mind a 
kis betegek és a szülők szeretetét és elismeré-
sét. Az otthoni szakápolási szolgálat megszer-
vezésében jelentős részt vállalt. Az ő munkájá-
nak köszönhető, hogy olyan szakdolgozói team 
állt össze, mely a tiszaújvárosi és a környező 
települések lakosságának kórházi bennfekvést 
kiváltó ellátását meg tudta oldani. Az otthoná-
polás végzése közben nyert bizonyságot, hogy 
nagy szükség mutatkozik a még kórházi ellá-
tást nem feltétlenül igénylő, de maximális oda-
figyelésre és gondoskodásra szoruló menthetet-
len betegek és hozzátartozóik segítésére. Ezért 
a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet kezde-
ményezésére az otthoni hospice szakápolási te-
vékenység megszervezésében és a feladat ellá-
tásában is kiemelkedő szerepet vállalt.
Jelenleg vállalkozóként gyógyászati központot 
működtet.
Sass Szabolcsné Tiszaújváros lakosságának 
egészségügyi ellátásában végzett több mint há-
rom évtizedes áldozatos munkavégzése, a kór-
házi bennfekvést kiváltó ellátás, és az otthoni 
hospice szakápolás megszervezésében szerzett 
elévülhetetlen érdemei elismeréseként Szent 
István Emlékérem kitüntetésben részesült.

5. oldal2016. augusztus 25. Önkormányzati kitüntetések



Jeviczki Ferenc
parókus

Jeviczki Ferenc 2010-ben került a Tiszaújváro-
si Görögkatolikus Egyházközség élére. Foly-
tatta a megkezdett hagyományt, melynek so-
rán nagy lelkesedéssel szervezi az egyházkö-
zösség életét. Fáradhatatlan munkája, kitartá-
sa eredményeként növekedett a görögkatolikus 
hívek száma. A hittanórák eredményeként a fi-
atalok is sikerrel kapcsolódtak be az egyházkö-
zösség életébe. Kirándulásokat szervez, köny-
nyedebb programokkal színesíti a hitéletet. A 
közösségi házban kiállításokat szervez, a temp-
lom pedig zenei eseményeknek ad otthont. Jó 
együttműködést alakított ki a város történelmi 
egyházainak vezetőivel, híveivel. Kiváló a kap-
csolata a város vezetésével, polgáraival. Állan-
dó szereplője az adventi gyertyagyújtás vallá-
si elmélkedésének, a Tisza Televízió „Egy ha-
jóban” című egyházi műsorának, egyéb városi 
rendezvényeknek. Minden rendelkezésére álló 
eszközzel segítette és támogatta a város katoli-
kus iskolájának létrejöttét.
Jeviczki Ferenc a Tiszaújvárosi Görögkatoli-
kus Egyházközségben végzett áldozatos és ki-
emelkedő szolgálatának, a keresztény érték-
rend megszilárdításában játszott szerepének el-
ismeréseként Szent István Emlékérem kitünte-
tésben részesült.
                                                         

 Lengyel József
 nyugalmazott rendőr alezredes

1982-ben az akkori Leninvárosi Rendőrkapi-
tányság állományába került, ahol többféle fel-
adatkört látott el. Munkáját mindig lelkiismere-
tesen, nagy hozzáértéssel, kiemelkedő szakmai 
tudással végezte. Elkötelezettségének, udvari-
as magatartásának, jó kommunikációs és kap-
csolatteremtő készségének köszönhetően ki-
váló együttműködést alakított ki kollégáival, 
vezetőivel, az állampolgárokkal. A kezdetek-
től fogva folyamatosan képezte magát, ennek 
eredményeképpen a Rendőrtiszti Főiskola bű-
nügyi szakán szerzett diplomát. 2004-ben ren-
dőr alezredesi rangban vonult nyugállomány-
ba. Nyugdíjasként is aktív közéleti tevékenysé-
get folytat. Tagja lett az FC Tiszaújváros egye-
sületnek, sokat tett a sport - azon belül a labda-
rúgás - népszerűsítéséért. Fontos feladata volt 
az utánpótlás korosztályok munkájának támo-
gatása, felügyelete. Elnökségi tagként 2015-ig 
segítette az egyesület munkáját.
Lengyel József Tiszaújváros közbiztonságáért 
végzett több évtizedes eredményes és példamu-
tató tevékenysége, a sport, azon belül is a lab-
darúgás népszerűsítésében végzett érdemei el-
ismeréseként Szent István Emlékérem kitünte-
tésben részesült.

Csorba Sándor
volt munkaügyi kirendeltségvezető

1981-ben költözött városunkba és kezdett el 
dolgozni az akkori 106. sz. Ipari Szakközép-
iskola és Szakmunkásképző Intézetben. 1986-
ban a Derkovits Művelődési Központban mű-
ködő Felnőttoktatási Stúdióban kezdett el tevé-
kenykedni, ebből alakult később a Leninvárosi 
Városi Televízió, melyet 1991-ig stúdióvezető-
ként és felelős szerkesztőként irányított. 1991-
től a megyei munkaügyi központ kirendeltség-
vezetőjeként folytatta pályafutását. Nevéhez 
köthető a szolgáltató jellegű munkaügyi kiren-
deltség működtetése, mely ösztönözte az érin-
tetteket a szolgáltatások (támogatások, képzé-

sek) igénybevételére. Munkája során kiváló 
kapcsolatot épített ki a helyi munkáltatókkal, 
az önkormányzati intézményekkel, a városve-
zetéssel, melynek eredményeként közös össze-
fogással próbálta megoldani a munkaerőpiaci 
nehézségeket. 2010. december 15-ig vezette a 
B-A-Z Megyei Munkaügyi Központ tiszaújvá-
rosi kirendeltségét.
Csorba Sándor a városi televízió vezetésében, a 
lakosság igényeit szolgáló és segítő munkaügyi 
kirendeltség működtetésében szerzett elévülhe-
tetlen érdemei elismeréseként Szent István Em-
lékérem kitüntetésben részesült.
                                                    

Balla Balázsné
nyugalmazott középiskolai tanár

1963. szeptember 1-jétől alapító tagja volt a 
mai Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégiumnak. Nyugdíja-
zásáig 32 évet töltött az intézményben mate-
matika-ábrázoló geometria szakos tanárként. 
Ő volt az osztályfőnöke a városban először 
érettségizett osztálynak. Tanítványai kiemel-
kedő eredményeket értek el tanulmányi verse-
nyeken. 1991-ben jelentős részt vállalt az in-
duló hat évfolyamos gimnázium helyi tanter-
vének és tanmeneteinek elkészítésében. Nyug-
díjba vonulása után férjével, Balla Balázs tanár 
úrral úgy határoztak, hogy létrehozzák az Eöt-
vös Alapítványt. Az alapítvány évente egy al-
kalommal anyagi támogatást nyújt azon eötvö-
sös diákoknak, akik tanulmányi és sportered-
ményeikkel kimagasló teljesítményt nyújtanak 
az adott tanévben.
Balla Balázsné a tiszaújvárosi középiskolai ok-
tatás megteremtésében nyújtott elévülhetetlen 
érdemei, kimagasló szakmai munkája, áldozat-
készsége, a pedagógus élethivatás melletti el-
kötelezettsége, emberi helytállása elismerése-
ként Szent István Emlékérem kitüntetésben ré-
szesült.

Barna Miklós
egyéni vállalkozó

Barna Miklós 1983-ban egyéni vállalkozóként 
takarító kisiparos lett, jelenlegi kölcsönző üz-
letét 1986-tól működteti. 2001-től a jégpálya 
bezárásáig korcsolya kölcsönzéssel is foglal-
kozott. Munkája mellett széleskörű társadalmi 
tevékenységet folytat. Alapító tagja a Tiszaúj-
városi Civil Szalon Városbarát Üzletemberek 
Klubjának, amely 2002-ben alakult, és mely-

nek azóta is oszlopos tagja. Aktívan részt vett 
az egyesület céljainak megfogalmazásában és 
ezek megvalósításán fáradozik. Fő szervezője 
a szalon évente megrendezett jótékonysági bál-
jának, melynek bevételét a városban működő 
szervezetek, intézmények javára ajánlják föl. 
Hobbija a gasztronómia. Nem csak családtag-
jainak, barátainak főz, de főzőversenyek több-
szörös győztese (Halászléfőző fesztivál, Bog-
ratlon). Elkötelezett lokálpatrióta és a kosárlab-
da sportág nagy rajongója. Kitüntetett, 58-szo-
ros véradó.
Barna Miklós a lakosság szolgálatában végzett 
több mint három évtizedes kiemelkedő munka-
végzése, aktív közéleti tevékenysége, emberi 
helytállása elismeréseként Szent István Emlé-
kérem kitüntetésben részesült.
                           
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola
Hunyadi Mátyás Iskolájának közössége

Az iskola tantestülete aktív részese az elmúlt 
40 év eredményeinek és sikereinek. A nevelő-
testület fontos feladatának tekinti az alapkész-
ségek elsajátíttatását és a tehetséges tanulók-
kal való magas szintű foglalkozást. Az isko-
la nevelői nyitottak az újra, felkészültek, lel-
kiismeretesen végzik munkájukat. Minden te-
vékenységüket áthatja a gyermekek iránti tisz-
telet és szeretet. A kezdetektől működő testne-
velés tagozat sok hírességet adott hazánknak. 
Az iskolában 2013-ban indult az angol nyel-
vi emelt szintű képzés, 2015-ben emelt óraszá-
mú dráma- és táncoktatás kezdődött az isko-
lában. 2014 óta „Akkreditált kiváló tehetség-
pont” címmel rendelkeznek. A pedagógusok 
sokszínű szabadidős programot kínálnak a di-
ákok számára, s a diákönkormányzat is érdekes 
rendezvényeket szervez a gyerekeknek táboro-
zások, túrák, kirándulások formájában. Szám-
talan városi rendezvény színvonalas előadása 
köszönhető a lelkes, kreatív hunyadis pedagó-
gusok és diákok munkájának.
A Hunyadi Mátyás Iskola közössége Tiszaúj-
város köznevelésében betöltött 40 éves megha-
tározó szerepe, kiemelkedő gyermekközpon-
tú szemlélete, kimagasló sport és tanulmányi 
eredményei alapján Szent István Emlékérem 
kitüntetésben részesült.
                                            

Ezüsthíd Gondozóház közössége
Az Ezüsthíd Gondozóház 1998 szeptemberé-
ben kezdte meg működését. A negyvennégy fé-
rőhelyes intézmény célja és feladata gondos-
kodni azokról az idős emberekről, akik beteg-
ség vagy egyéb ok miatt átmenetileg önmagu-
kat nem képesek ellátni. A szabadidő hasznos 
és kulturált eltöltését szabadidő-szervező biz-
tosítja, a legnépszerűbb programok a húsvét, 
a karácsony közös megünneplése, az óvodás 
gyerekek köszöntő műsorai. A történelmi egy-
házak rendszeresen misét, illetve istentiszte-
letet tartanak a gondozottaknak, így lehetőség 
van a lelki- és hitélet folyamatos gyakorlásá-
ra is.  Az ide érkező látogatók, hozzátartozók 
dicsérettel szólnak a dolgozók hivatástudatáról, 
emberszeretetéről, az intézmény tisztaságáról, 
modern felszereléséről. Az intézmény szakmai 
kollektívája kezdettől fogva magas szakmai 
színvonalon, elhivatottsággal, alázattal végzi 
munkáját. Az elesett, beteg emberek kiszolgá-
lása, segítése, folyamatos ellátása állandó ké-
szenlétet, lelkiismeretes munkát követel meg a 
dolgozóktól, akik feladataikat gyakran erőn fe-
lül teljesítik.

Az Ezüsthíd Gondozóház közössége Tiszaúj-
város szociális ellátó rendszerében betöltött ki-
emelkedő szerepe, az idős és beteg emberek el-
látásában végzett kimagasló szakmai munkája, 
elhivatottsága, emberi helytállása elismerése-
ként Szent István Emlékérem kitüntetésben ré-
szesült.

A „Tiszaújváros iparvállalatainak történe-
te” című könyv szerkesztőbizottsága

Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. év-
fordulója alkalmából jelent meg a Képes Kró-
nika és a Tiszaújváros iparvállalatainak törté-
netét bemutató két kiadvány egy díszdobozban. 
Külön felkérésre az iparvállalatok volt vezetői-
ből, munkatársaiból, önkormányzati intézmé-
nyek alkalmazottaiból alakult meg a szerkesz-
tőbizottság, melynek tagjai: dr. Fülöp György, 
dr. Kákóczki Balázs, Ferenczi János, Kiss 
László, Kiss III. László, Kovács Gyula, Kovács 
Tibor, Mátyás Zoltán, Schwardy Miklós, Sóvá-
gó Gábor, Szénási Tibor, ifj. Zagyvai Béla, Fo-
dor Petronella és Szűcs István. A közreműkö-
dő szakemberek kiemelten fontosnak tartották 
a könyv megjelenését, hiszen városunk 50 éves 
történetében még nem készült olyan jellegű írá-
sos értekezés, melyben összegezve lennének az 
ipar szempontjából jelentős történések.
A szerkesztőbizottság munkacsoportokat alkot-
va, rendszeres ülésein állította össze a gazda-
ságtörténeti áttekintést, olvasmányos, érzelme-
ket is kiváltó, de tényszerűen szubjektív vissza-
emlékezéseket, a korabeli fotók sokaságát tar-
talmazó kiadványt. A könyvben a „gyökereket” 
jelentő erőművek, a TVK és a TIFO mellett a 
jelenkor ipari szereplői is teret kaptak. A dísz-
dobozos kiadványt április 1-jén a városi dísz-
ünnepségen mutatták be.
A Tiszaújváros iparvállalatainak történetét be-
mutató könyv szerkesztőbizottsága kutatómun-
kája, szakértelme, elhivatott és önzetlen sze-
repvállalása elismeréseként Szent István Emlé-
kérem kitüntetésben részesült. (A szerkesztőbi-
zottság az emlékérmet a Helytörténeti Gyűjte-
ménynek adományozta.)
      

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
Bóbita óvodájának közössége 

A 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda 1965 őszén 
nyitotta meg kapuit városunk gyermekei előtt. 
2000-ig, az óvodai szakmai integráció bekö-
vetkeztéig több kiváló vezető állt az intézmény 
élén, a szakmai feladatellátás igazodva az igé-
nyekhez, létszámokhoz rugalmasan alakult. 
1998-ban a nevelőközösség döntése alapján, a 
Bóbita óvoda nevet vette fel. Az intézményben, 
megtartva a hagyományos magyar óvodapeda-
gógiai értékeket is, a reformpedagógiai irány-
zatok közül a Freinet és Waldorf pedagógiai tö-
rekvések jelentek meg és vertek gyökeret.  Pe-
dagógiai, módszertani szempontból lehetőség 
nyílt külföldi szakmai tanulmányutakra. Az in-
tézmény óvónői Németországban és Franciaor-
szágban szerezhettek értékes tapasztalatokat a 
külföldi óvodai nevelés mindennapi gyakorlati 
megvalósításáról, mely ismeretekre alapozva a 
’90-es évek közepén saját helyi nevelési prog-
ramot írtak. Szintén sajátosságuknak tekinthe-
tő, a népi kultúra, a népi értékek megőrzésének 
és átadásának igénye is. A néphagyományőrzés 
ügye iránt elhivatott pedagógusok több évtize-
de ismertetik meg az óvodásokat a magyar népi 
kultúra gyöngyszemeivel.
A Bóbita óvodát és nevelő közösségét Tiszaúj-
város óvodai életében betöltött öt évtizedes ki-
magasló munkavégzése, gyermekcentrikus ne-
velői tevékenysége, a népi hagyományok meg-
őrzésében és ápolásában szerzett elévülhetetlen 
érdemei elismeréseként Szent István Emléké-
rem kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
Tündérkert óvodájának közössége

Az egykori 5. sz. Óvodát 1975 márciusában 
alapították. Az intézmény mindenkori vezetői, 
szakemberei felkészülten, nagyfokú igényes-
séggel látták el feladataikat. A ’90-es évek ele-
jén a hagyományos óvodai értékek megőrzé-
se mellett a reformpedagógiai törekvések kö-
zül ebben az óvodai épületben, a Waldorf peda-
gógiai irányzat színesítette az óvodapedagógi-
ai palettát, ennek keretében lehetőség nyílt kül-
földi tanulmányutak szervezésére is. 1998-ban 
az óvoda szellemiségéhez, a gyermeki világhoz 
közel álló intézménynevet választott a nevelő-
közösség, így lett Tündérkert óvoda. 
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Városunk kitüntetettjei.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda három óvodája is elismerésben részesült. Felvé-
telünkön Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető a Bóbita emlékérmét veszi át. 



2003 óta ebben az óvodai épületben működik 
az úgynevezett Start csoport, ahol szoros szak-
mai együttműködéssel részképesség-zavarok-
kal bíró gyermekek intenzív iskola előtti segí-
tése, fejlesztése folyik. 2012 óta tehetségmű-
helyekben fejlesztik a tehetségjegyeket mutató 
5-7 éves óvodásokat. A Tündérkert óvoda ne-
velőközössége folyamatos önképzéssel és to-
vábbképzéssel segítette és segíti a hatékony 
és eredményes nevelőmunka megvalósulását. 
Nyitottak az új pedagógiai eljárások alkalma-
zására, megvalósítására.
A Tündérkert óvoda Tiszaújváros óvodai életé-
ben betöltött négy évtizedes kiemelkedő neve-
lői munkájának, közösségi szerepének, elhiva-
tottságának elismeréseként Szent István Emlé-
kérem kitüntetésben részesült. 

MAN Tiszaújvárosi Képviselete
A MAN Tiszaújvárosi Képviselete 2001-ben 
nyitotta meg kapuit, azóta Kelet-Magyarország 
legmeghatározóbb jelentőségű MAN szervi-
zévé nőtte ki magát. A folyamatos fejlődés ér-
dekében növelték vizsgáztatási kapacitásukat, 
partneri szerződést kötöttek egy pótkocsigyár-
tóval, a dolgozókat kiképezték új rendszerek 
diagnosztizálására, beszerezték  az ezekhez 
szükséges eszközöket. Széles raktárkészletük 
folyamatos optimalizálásával igyekeznek a fel-
merülő ügyféligényeket azonnal kielégíteni. A 
környékükön bajba jutott tehergépjárművek és 
buszok részére 24 órás segélyszolgálatot üze-
meltetnek. Az eltelt évek alatt képviseletükön 
kb. 300 új autóbuszt és 1200 új tehergépjármű-
vet adtak át ügyfeleiknek. Nagy volumenű át-
adás volt a 75 új CNG hajtású autóbusz, ezzel 
egy új technológia elterjedésében is jelentős 
szerepet vállaltak.
A képviselet működése során a helyi érdekelt-
ségek szolgáltatásait nagy arányban veszik 
igénybe, valamint a helyi munkaerő foglalkoz-
tatásában is növelik a részarányt. 2010 óta több 
mint 50%-al növelték létszámukat.
A MAN Tiszaújvárosi Képviselete a város ipa-
ri fejlődésében és a munkahelyteremtésben ját-
szott kiemelkedő szerepe, kimagasló szakmai 
munkája és szponzori tevékenysége elismeré-
seként Szent István Emlékérem kitüntetésben 
részesült.

TiszaTextil Kft.
Idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját a 
TiszaTextil Kft. A társaság folyamatosan nö-
velte kapacitását 2006-ban és 2007-ben, ami-
kor megvásárolta a legnagyobb vevőjének szá-
mító francia Nordénia céget. 2009-ben a vál-
ság jelentősen érintette a kft. is, melynek kö-
vetkeztében szükségszerű volt a belső átszerve-
zés. A nehézségek leküzdéséhez szükség volt a 
piac bővítésére, melyben segített az észtorszá-
gi OÜ Üritus cég 2010-es megvásárlása, ezzel 
vált lehetővé a Baltikum felé való piacnyitás. A 
tulajdonosok a társaságokat TiszaTextil néven 
cégcsoportba szervezték 2012-ben. A vállalat-
csoport több mint 400 főt foglalkoztat. A Tisza-
Textil Csoport Európában beszállítója a vegy-
iparnak, a gyógyszeriparnak, a mezőgazdaság-
nak, az élelmiszeriparnak és az építőiparnak 
is, világszinten vezető pozíciót tölt be a phar-
ma zsákok gyártásában, mely a gyógyszeripa-
ri tabletták üzemek közötti átmeneti csomago-
lóeszköze.
A TiszaTextil innovatív vállalat, ahol magasan 
kvalifikált munkaerővel és külső szakértőkkel 
dolgoznak együtt a jövőbeni siker eléréséért, 
összhangban a környezetvédelmi és egyéb ha-
tósági előírásokkal.
A TiszaTextil Kft. Tiszaújváros ipari életében 
és fejlődésében 25 éve meghatározó szerepet 
játszó, a munkahelyteremtést elősegítő tevé-
kenysége elismeréseként Szent István Emléké-
rem kitüntetésben részesült.

Lorántffy Zsuzsanna 
Emlékplakett

Kaló H. Tibor
 nyugalmazott üzemvezető

A Tiszai Vegyi Kombináthoz 1962. február 10-
én érkezett áthelyezéssel, ahol az új „kisoxi-
gén” és az oxigéntöltő üzemek építésénél előbb 
műszaki ellenőrként, majd vezetőként dolgo-
zott. Az ő nevéhez fűződik a TVK oxigénüze-
mének beindítása, mely az egész gyár fejlődé-
sének egyik alapköve volt. Munkája során ki-
emelt feladatának tekintette a gázokra, pa-

lackokra vonatkozó szigorú biztonságtechnikai 
(kezelési-felhasználási) szabályok ismertetését 
és az előírások betartatását. 1966-67-ben jelen-
tős szerepe volt az épülő város távfűtő rendsze-
rének kialakításában és annak bevezetésében. 
Igazi közösségi ember, vezetőivel és beosztott-
jaival példásnak mondható kapcsolatot alakí-
tott ki. Nyugdíjba vonulása óta tagja a Tisza-
újvárosi Nyugdíjasok Egyesületének, illetve a 
TVK Nyugdíjasok Baráti Körének.
Kaló H. Tibor Tiszaújváros ipari alapjainak le-
rakásában végzett közel három és fél évtizedes 
kimagasló szakmai és vezetői munkája, a tele-
pülés érdekeit szolgáló kivételes munkássága, 
emberi helytállása elismeréseként Lorántffy 
Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetésben része-
sült.

Sodrás Színtársulat
A Sodrás Színtársulat 2013-ban alakult, tagjai 
főként Tiszaszederkényben élő lelkes, színját-
szásra vállalkozó amatőrök, akiknek vezetője 
és rendezője Jézsó Éva. Eddigi munkásságuk 
alatt 2014-ben nagy sikert aratott a „Hyppolit a 
lakáj” című zenés vígjáték, 2015-ben az „Indul 
a bakterház”, 2016-ban pedig a „Mágnás Mis-
ka” című operettel arattak nagy sikert. Telthá-
zas előadásaikat a közönség nagy figyelemmel 
és tetszéssel kíséri. A Sodrás színtársulat szín-
játszó tevékenysége mellett fontosnak érzi a 
közösség építő, és megtartó szerepét.
A Sodrás Színtársulat Tiszaújváros kulturális 
életében végzett kiváló szakmai tevékenységé-
ért, az amatőr színjátszás hagyományainak fel-
élesztésében játszott kiemelkedő szerepe és kö-
zösség formáló ereje elismeréseként Lorántffy 
Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetésben része-
sült.

Sallai Ferencné
körzeti ápolónő

Sallai Ferencné 1980 óta dolgozik a Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézetben. A betegek-
kel nagy megértéssel, segítőkészséggel, empát-
iával foglalkozik. Csendes, halk szavú, önzet-
len, kiváló szakember. Rendkívül megnyerő, 
közvetlen egyéniség, odaadásával, szolgálat-
készségével kivívta a betegek és hozzátartozó-
ik szeretetét, megbecsülését. Tudásának szin-
ten tartására és fejlesztésére rendkívül igényes, 
rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzé-
seken. Élete középpontjában hivatása áll.
Sallai Ferencné Tiszaújváros betegellátása te-
rületén végzett több mint három és fél évtize-
des kiemelkedő szakmai munkája, betegköz-
pontú tevékenysége, emberi helytállása elisme-
réseként Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett ki-
tüntetésben részesült.

Rab József
MÁV nyugdíjas

Munkássága alatt végigjárta a Magyar Állam-
vasutak szakmai ranglétráját. Dolgozott for-
galomirányítóként és ellátta a megbízott állo-
másfőnök-helyettesi feladatkört is. Felelősség-
teljes munkáját mindig pontosan, lelkiismere-
tesen végezte. Kiváló kapcsolatot alakított ki 
kollégáival és az utazóközönséggel. Munká-
ja során mindig kiállt munkatársai érdekében, 
a vasúti dolgozók emblematikus személyisége 
lett. Nyugállományba vonulásakor a Közleke-
dés Kiváló dolgozója miniszteri kitüntetésben 
részesült a közel négy évtizedes balesetmen-
tes közlekedésirányításért. Lelkes lokálpatrió-
taként munkája mellett aktív társadalmi tevé-

kenységet is folytatott. Kiváló szónoki tehet-
ségének és hiteles személyiségének köszönhe-
tően húsz esztendőn keresztül elismert polgá-
ri búcsúztatóként végezte az elhunytak búcsúz-
tatását.
Rab József a város közéletében végzett aktív 
társadalmi tevékenysége, példamutató szakmai 
munkája, a polgári búcsúztatások elismert szó-
nokaként szerzett érdemei elismeréseként Lo-
rántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetésben 
részesült.

Alexa Country Band
Az Alexa Country Band a névadó Alexa Sán-
dor ötletéből jött létre Tiszaújvárosban 2013 ta-
vaszán. Állandó résztvevői a tiszaújvárosi Tri-
atlon Nagyhétnek, Sportfesztiválnak. Játszot-
tak a Miskolci Kocsonya Farsangon és az or-
szág számos helyén, főleg a keleti régióban, 
Budapesten, de egyre gyakrabban hívják őket 
az országhatáron túlra is. Itthoni fellépéseiken 
egyre több country slágert magyar nyelven ad-
nak elő, külön hangsúlyozva, hogy a magyar 
szövegek műfordítások és nem ráírt szövegek. 
Koncepciójuk, hogy átadják az eredeti ameri-
kai dalok hangulatát a hazai közönségnek. Ter-
veik között szerepel egy „Country világsláge-
rek magyarul” album összeállítása és saját da-
lok írása is.
Az Alexa Country Band Tiszaújváros zenei 
életében játszott kiemelkedő szerepe, kulturá-
lis értékeink gyarapítása és a város jó hírnevé-
nek öregbítése terén szerzett érdemei elismeré-
seként Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett ki-
tüntetésben részesült.

Zabos Géza Horgászegyesület
A Zabos Géza Horgászegyesület alapítója és 
névadója Dr. Zabos Géza állatorvos. Az egye-
sület megalapítása óta folyamatosan növekszik 
a tagok létszáma, mely 2015-ben már 2041 fő 
volt. A gyermekhorgászok száma mára megkö-
zelíti a 300 főt. Rendezvényeiken a gyermekek, 
ifik, felnőttek, nyugdíjasok egyaránt élhetnek a 
szabadidő hasznos eltöltésével, a környezet vé-
delmével. Tiszaújváros nagy rendezvényein 
rendszeresen részt vesznek, aktívan bekapcso-
lódnak a város közösségi életébe. Tiszaújvá-
ros önkormányzatának rendszeres támogatását 
többek között hagyományőrző rendezvények 
tartására, gyermek horgász napközi és a már 
hagyománnyá vált gyermeknapi horgászver-

seny szervezésére fordítják. Az előírt mennyi-
séget lényegesen meghaladó mértékben, rend-
szeresen telepítik a 430 hektárnyi saját és bé-
relt vízterületet, rendszeresen szerveznek ver-
senyeket a tagok számára.
A Zabos Géza Horgászegyesület a természet-
védelem és Tiszaújváros lakossága számára 
biztosított színvonalas szabadidős tevékeny-
ség szervezésében szerzett elévülhetetlen érde-
mei elismeréseként Lorántffy Zsuzsanna Em-
lékplakett kitüntetésben részesült.

Vincze Károly
kurátor, temetőgondnok

Vincze Károly forgalmi szolgálattevőként állt 
a MÁV alkalmazásában egészen nyugdíjazásá-
ig. A tanulás egész életében végigkísérte, célja 
mindig az volt, hogy munkáját az elvárásoknak 
megfelelően, legjobb tudása szerint teljesítse. 
Nyugdíjas éveit aktívan éli, a Tiszaszederkényi 
Református Egyházközösség megtisztelő pres-
biteri és nagy felelősséget jelentő kurátori tiszt-
ségét is betölti. Munkáját hittel, nagy szeretet-
tel, elhivatottsággal és közössége nagy megelé-
gedésére végzi. Tagja a Tiszaújvárosi Refor-
mátus Énekkarnak. A többségében a reformá-
tus egyház tulajdonában lévő temető gondnoki 
tisztségét is ellátja. Felügyeli a temetői épüle-
tek rendben tartását, a ravatalozó takarítását, a 
közlekedő járdák és a kutak állapotát. Áldoza-
tos munkavégzése jelentősen hozzájárult a te-
metői rend kialakításához és megszilárdításá-
hoz.
Vincze Károly a Tiszaszederkényi Református 
Egyházközösségben végzett áldozatos presbi-
teri és kurátori munkavégzése, a temetői rend 
kialakításában, és fenntartásában szerzett érde-
mei elismeréseként Lorántffy Zsuzsanna Em-
lékplakett kitüntetésben részesült.
                        

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda óvodájának közössége

Az óvodai ellátás Tiszaszederkényben 1970-
ben kezdődött, 1976-ban adták át az új óvoda 
épületét. 1987-ben létrejött az Általános Mű-
velődési Központ, melynek az Általános is-
kola és a Napközi Otthonos Óvoda is az egyik 
tagintézménye lett a Művelési ház és Könyv-
tár mellett. A városrészében működő Szederin-
da óvoda mind a múltban, mind a jelenben je-
lentős szerepet tölt be a városrész életében. Az 
itt dolgozó pedagógusok és a nevelőmunkát se-
gítő alkalmazottak mindent megtesznek azért, 
hogy a nevelésükre bízott óvodás gyermekek a 
lehető legfelkészültebben kezdhessék meg ál-
talános iskolai tanulmányaikat. Nagyon sokat 
tettek és tesznek azért, hogy a hátrányos és hal-
mozottan hátrányos helyzetű óvodások felzár-
kóztató nevelése minél szélesebb körben meg-
valósulhasson. Az intézmény jelentős szerepet 
tölt be Tiszaszederkény városrész közéletében 
is. Színvonalas műsorokkal gazdagítják az ün-
nepi- és hagyományőrző rendezvényeket. Ak-
tív kapcsolatot ápolnak az idősek klubjával is, 
akikkel kölcsönösen segítik egymás rendezvé-
nyeit. Az óvoda 2012 októberében vette fel a 
Szederinda nevet. 
A Szederinda óvoda Tiszaújváros óvodai éle-
tében betöltött négy évtizedes elhivatott és lel-
kiismeretes nevelőmunkájáért, a Tiszaszeder-
kény városrész közéletében betöltött aktív sze-
repének elismeréseként Lorántffy Zsuzsanna 
Emlékplakett kitüntetésben részesült.

7. oldal2016. augusztus 25. Önkormányzati kitüntetések

A Sodrás Színtársulat.

Az Alexa Country Band kitüntetését a szederkényi ünnepségen Alexa Sándor vette át. 



„Maradunk itt, neve is van…”

A hatvanhatodik város
Újabb jubileumi kiadvány je-
lenik meg rövidesen települé-
sünk várossá nyilvánításának 
50. évfordulója alkalmából. 
Stevanyik András - a Der-
kovits Művelődési Központ 
egykori munkatársa - „A hat-
vanhatodik város” címmel írt 
könyvet, feldolgozva Tisza-
szederkény, Leninváros, Ti-
szaújváros történetét a kez-
detektől 1995-ig. Az alábbi-
akban az október 4-én bemu-
tatandó kötet előszavát kö-
zöljük. 

„Itt van a város, vagyunk lakói. Mara-
dunk itt, neve is van…” énekelte Cseh 
Tamás valamikor az 1980-as évek köze-
pén a TIFO Szabadidő Központ nagyter-
mében. A jelenlévők vele dúdolták az is-
mert dallamot és elismerően nyugtázták a 
tiszteletbeli indián játékosságát. Hol Bu-
dapestet, hol Leninvárost említett a dal 
folytatásában.
Neve természetesen már akkor is volt a 
fiatal városnak. Nem is egy. Kikövezett 
út vezetett Szederkényből a gyár- és la-
kótelepeken át Tiszaszederkényig, majd 
az orosz forradalmár nevének felvételéig.
Itt van tehát a város, az ország 66. váro-
sának tömör története. Nem könnyű pár 
száz oldalba belegyömöszölni még a leg-
fontosabb eseményeket sem! Ráadásul 
nem csak felidézni akartuk a múltat, ha-
nem értelmezni is. Megismertetni vele a 
jelenlegi és az eljövendő generációkat. 
Elsősorban az ittenieket, az elszármazot-
takat, de más települések érdeklődő pol-
gárait is. Sok nehézséggel birkóztak meg 
elődeink és sok értéket teremtettek. Nem 
hagyhatjuk felőrölni ezeket a felgyorsult 
világ kíméletlen taposómalmában. Ismer-
jük meg jobban, szeressük ezt a közössé-
get, ha már voltunk-vagyunk lakói.
A könyv szerkezete az időrendet követi, 
így könnyű eligazodni a múlt idők dzsun-
gelében. Elkerülhetetlen volt a száraz té-
nyek, nevek gyakori felsorolása, hiszen a 
tárgyszerűség alapvető követelmény egy 
helytörténeti munkánál. Igyekeztünk a 
kor hangulatát, jellegzetes alakjait is fel-
idézni, hogy oldódjon a szöveg egyhan-
gúsága. Legalább ennyire fontosnak tar-
tottuk a helyi eseményeket beilleszteni az 
ország - egyes esetekben a világ - történé-

seinek fő sodrába. Elsősorban azért, hogy 
érthetőbbé váljon mi miért történt, milyen 
lehetőségek szabtak korlátot, illetve hol 
nyíltak lehetőségek az előrelépésre.
Tiszaszederkény (Leninváros) az ország 
66. városa. Megfelelt az akkor még jóval 
szigorúbb alapítási feltételeknek. Talán 
megfelelt a számmisztika sajátos követel-
ményeinek is. Tudjuk, hogy a 66 mester-
szám, kiemelt helyet foglal el a rendszer-
ben. Az egyetemes öröm, egyszerűbben 
fogalmazva az öröm általános kifejezője. 
Fordítottja, a 99 pedig az általános sze-
reteté. Hogy mennyire igaz ez városunk-
ra, azt ki-ki eldöntheti magában. Minden-
esetre érdekes ez a véletlen egybeesés. 
Már hogyha vannak egyáltalán véletle-
nek életünkben. Könyvtárunk névadója, 
Hamvas Béla – akinek kényszerű kötődé-
se volt a településhez – erről így írt:
„Kétségtelen, hogy a bolygók keringését 
az égen, az emberek sorsát a földön a szá-
mok irányítják. Minden testnek, alaknak, 
formának, ábrának végső fokon valamely 
számviszony felel meg.”
Bárhogy is van, bárhogy is volt, követ-
kezzen a lényeg: Tiszaújváros történeté-
nek leírása. Ebben a kötetben 1995-ig ju-
tottunk el és talán később lesz folytatása 
is a törekvésnek. Addig is itt van a Város. 
Voltunk, vagyunk lakói. Neve is van, egy-
re ismertebb neve, sőt jó hírneve. 
Szerzőként engedtessék meg egy kis sze-
mélyes kitekintés. Életemben tíz moz-
galmas év szorosan idekötött. Utána sem 
szakadtam el tőle, figyelemmel követtem 

minden változását. Családi, baráti szálak 
bonyolult érrendszere fűzött eltéphetet-
lenül a városhoz. Azt nem tudom meny-
nyire irányították sorsomat a számok, de 
a végén mégiscsak az öröm (66) kereke-
dett felül. Örülök, hogy valamit vissza-
adhatok ezzel a könyvvel abból, amit ez 
a város adott számomra. Egyúttal köszö-
netet szeretnék mondani Kolosai Katalin 
korábbi gyűjteményvezetőnek, aki figye-
lemmel kísérte a kézirat összeállítását.
Tiszaújváros, 1995. május 31. 

*
2016-ban jubileumot ülhet Tiszaújváros 
lakossága, hiszen elérkezett fennállásá-
nak 50. évfordulója. Ugyanolyan kerek 
szám, mint a 66, amely a települést egy-
koron a városok sorába emelte, és amely-
ről ezt a könyvet is elneveztem. Tavaly 
nagy örömmel fogadtam a Hamvas Béla 
Városi Könyvtár vezetőségének kez-
deményezését, amely a kéziratban ma-
radt szöveg kiadását tűzte ki célul. Külön 
öröm számomra, hogy A 66. város a ju-
bileum évében válhat könyvvé. Köszönet 
érte Tompáné Mészáros Hedvig könyv-
tárvezetőnek és természetesen a városi 
vezetőknek, akik elegyengették a meg-
jelentetés előtti akadályokat. Hálával tar-
tozom Urbán Anett segédmuzeológusnak 
és dr. Kákóczki Balázs tudományos mun-
katársnak a kézirat gondozásában nyújtott 
segítségért.
Tiszaújváros, 2016. május 31.

Stevanyik András 

Illem, protokoll

Az ajándékozás

Az ajándékozás sokszor gondot okoz annak, aki adja és csaló-
dást annak, aki kapja. Ezt a témát járjuk körbe több héten ke-
resztül. Hogyan, mit, mikor ajándékozzunk?
Az ajándékozási szokások kultúránként, országonként, társadal-
mi osztályonként különbözőek. Mégis fontos az emberi kapcso-
latokban, hiszen az odafigyelésről, az empátiáról árulkodik. Ter-
mészetesen a formális ajándék a kapcsolat jellegét is jelzi.
 Vannak hivatalos ajándékok, figyelmességi ajándékok, ezeket 
adhatják hivatalos rendezvényekre, vagy családi eseményekre. 
Az ajándék jellege függ a személyek kapcsolatától és az ese-
mény jellegétől.
Most a magánajándékokat vesszük górcső alá. Általános szabály, 
hogy mindig az ajándékoz, aki érkezik. Praktikus ajándékokat 
csak akkor adjunk, ha vagyunk olyan viszonyban az ajándéko-
zottal, hogy előre ezt meg tudjuk vele beszélni. Általában a na-
gyobb értékű használati tárgyakat, vagy a ruhaneműt kezeljük 
így. Fehérneműt kizárólag a legközelebbi családtagunknak ve-
gyünk! Mostanában elterjedt a pénz és a vásárlási utalvány is. 
Ezek nem figyelmességről, hanem kényelmességről tanúskod-
nak. (Persze a pénz, mint ajándék a családon belül jobban elfoga-
dott, ha például a gyermek valami nagyobb értékű tárgyra gyűjt.)
Amikor az ajándékozó nagy energiát fektet abba, hogy kitalálja és 
megvegye a szerinte ideális ajándékot, ami mégsem annyira nye-
ri el a tetszését annak, aki kapja, nem illik fagyos mosollyal vagy 
mogorván fogadni. Értékeljük azt a gesztust, hogy gondoltak ránk 
és megpróbálták kitalálni, mi is érdekelne bennünket. Lehet, hogy 
most nem sikerült, talán majd legközelebb. Ám ebben az esetben 
se ajándékozzuk tovább, amit mi kaptunk. Nem illik.
Amikor a megvásárolt tárgyat műanyag zacskóban „hozzávág-
juk” az ajándékozotthoz, annak is üzenet értéke van. A figyel-
messég értékét növeli, ha ízlésesen becsomagolva nyújtjuk át, 
amit vettünk.
A „nevelő” célzatú ajándék (például dezodor egy ápolatlan is-
merősnek) bármennyire jó szándékú,  sértő.
Még egy alapszabály: a drága ajándék kerülendő. Kínos hely-
zetbe hozhatjuk vele a megajándékozottat, lekötelezettnek érez-
heti magát.
Amikor megtörtént az ajándékozás, illik kibontani, megnézni és 
megköszönni, ami benne van. Az árcédulát illik eltüntetni. Az 
ajándékozó felajánlhatja - ha az ajándékozott cserélni szeretne - 
a blokkal szívesen elkíséri, és az anyagiakat koordinálja.
A kapott édességet, italt a megajándékozott felajánlja megkósto-
lásra, de az ajándékozó ezt el is háríthatja.
Ne feledjük, hogy az emberek érzékenyebbek, mint ahogyan 
mutatják és számos ajándékot sértésnek vesznek. Ilyenek példá-
ul a tréfás ajándékok is. Hacsak nem vagyunk egészen biztosak 
a jó fogadtatásban, kerüljük a bolondos ajándékokat.
Utolsó szabályként szólni kell azokról az ajándékokról, melyek-
ről gondoskodni kell. Ezek nem tartoznak a túl jó ajándékok kö-
zé, kivéve, ha az ajándékozott kifejezetten ilyesmit kíván. Pél-
dául egy kiskutyát csak akkor vegyünk, ha előtte egyeztettük.
A legtöbb ajándékhoz mellékeljünk egy kis kártyát. Ez azért is 
fontos, mert ha egyszerre több ajándékot bontanak ki, a kártya 
segít a félreértések elkerülésében. Emellett az ajándékozottak 
gyakran elteszik a kártyát emlékbe, és egy jól megfogalmazott 
kívánság az egyszerűbb ajándékot is értékké teszi.

                               Medina

Gyűjteményes kiállítás

Jubilart

Jubileumi válogatás-kiállítás is nyílt az augusztus 20-ai ünnep-
ségsorozat rendezvényei között. A gyűjteményben azok a művé-
szek mutatkoznak be alkotásaikkal, akik az  elmúlt évtizedekben 
Tiszaújvárosban állítottak ki. Legtöbbjüktől vásárolt is a szer-
vező Derkovits Kulturális Központ, de a képzőművészek közül 
nagyon sokan ajándékként hagyták itt egy-egy - vagy több - al-
kotásukat. 

HDPE-1, LDPE-2

Kettős gyárjubileum
Kettős jubileumot ünnepel-
tek augusztus 19-én a MOL 
Petrolkémia Zrt.-nél. A HD-
PE-1 üzem 30, az LDPE-2 
üzem 25 éve kezdte meg a ter-
melést.

Az üzemek jelenlegi és volt kollégáit a 
vezénylőkben köszöntötte az évfordulók 
alkalmából Huff Zsolt, a MOL Petrolké-
mia vezérigazgatója és Tamás Péter ter-
melés-üzemeltetés vezető. Huff Zsolt em-
lékeztetett arra, hogy a válság éveiben 

bizonytalan volt, meddig működtethe-
tő a HDPE-1, ma pedig jó esély van ar-
ra, hogy további 10-15 évig termelésben 
maradjon a gyár. Ezt szolgálja az idei re-
konstrukció, de elképzelhetőek olyan fej-
lesztések is, melyek révén az elkövetke-
zendő évtizedben új termékekkel is piac-
ra léphet az üzem.
A vezérigazgató az LDPE-2 üzemben azt 
emelte ki, hogy bár az nem a legnagyobb 
kapacitású egység a tiszaújvárosiak kö-

zött, az itt termelt kiemelkedő minőségű 
polietilének fontos elemei a társaság je-
lenlegi és jövőbeni működésének is.
A megjelenteket mindkét helyszínen Ré-
ti István, a PE-1 üzem vezetője is kö-
szöntötte. Az üzemek nevében átvette 
Huff Zsolttól az erre az alkalomra készí-
tett HDPE-1, illetve LDPE-2 tablót, majd 
a jubileum emlékéül az üzemek fotójával 
ellátott bögrét és pólót adott át vezetőtár-
saival a jelenlévő kollégáknak.

8. oldal 2016. augusztus 25.Mozaik

Huff Zsolt és Réti István az LDPE-2 
tablójával. 

A HDPE-1 vezénylőjében. 

1966-ban hatvanhatodikként lett várossá településünk. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem: JUBILART. Válogatás a Tiszaújváro-
si Képzőművészeti Gyűjtemény anyagából. Látogatható au-
gusztus 30-ig.
Derkó Minigaléria: Városképek című fotókiállítás. Helyszín: 
aula és félemelet.
Látogatható szeptember 4-ig

Központi Étterem
Reményi József: Kórházvonattal a Don-kanyarban fotókiál-
lítás
Helyszín: Tiszaújváros, Kazinczy út 3. Látogatható augusztus 
26-ig, hétköznapokon 10.00-18.00 óráig.
A Doni fotós – Reményi József főhadnagy életútja, háborús 
naplója és fényképei című könyv megvásárolható a Derkovits 
Kulturális Központban. Ára: 2500 Ft.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Írók, költők fürdőruhában – kamarakiállítás. Helyszín: a 
könyvtár aulája. 
A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg.

KÖZLEMÉNYEK

A Hamvas Béla Városi Könyvtár és a Tiszaszederkényi Fiók-
könyvtár  augusztus 27-én, szombaton zárva tart.
Az INTERNETTERASZ augusztus 26-ig látogatható.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Augusztus 30. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi 
játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

Helytörténeti Gyűjtemény
KÖZLEMÉNY
Az „Egy modern város született - Életmódváltás a dél-borso-
di térségben” című felújított, állandó várostörténeti kiállítás 
AUGUSZTUS 31-IG SZOMBATON és VASÁRNAP is 
NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

A Tisza TV műsora
Augusztus 25., csütörtök 

10.00 Az önkormányzati ülés közvetítése élőben

Utána: A szerdai adás ismétlése

Utána: Egy hajóban vallási műsor ismétlése 

Utána: Az önkormányzati ülés ismétlése 

Augusztus 31., szerda

18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Tanévkezdés - 

Munkák a szabadban - Sport

18:15 Hétről-Hétre: magazinműsor: Félmúlt

Újabb ugrás történelmi visszatekintőnkben, de nem az 
időt tekintve - hiszen szokásunkhoz híven újabb egy 
évvel megyünk vissza a múltba -, hanem amiatt, hogy 
már nem a Leninvárosi Krónikát, hanem a Borsodi 
Vegyészt vesszük górcső alá. Lapunk ugyanis 1983. 
november elsején kezdte meg regnálását, így annak 
az évnek augusztus végi eseményeiről érthető módon 
még nem tudott beszámolni.
A megye vegyipari cégeinek lapja azonban kevésbé a 
városi eseményekkel, mint inkább a gazdasági, céges 
dolgokkal foglalkozott. Persze azért találhatott az éles 
szemű olvasó olyan írásokat is, melyekben nem az öt-
éves terv aktuális állását taglalták, vagy ki és hogy tel-
jesített 100%-felett. Ilyen volt a szúnyogirtásról szóló 
cikk is 1983 augusztusában.
„Mi az? Nem aludtál az éjszaka? Hagyd el – szúnyog!”
Ezzel a felütéssel indul a korabeli cikk, mutatva, hogy 
a vérszívók már akkoriban is megkeserítették az itt 
élők életét. Igaz egyre kevesebbszer, mert a városban 
működő három nagyvállalat összefogott és együtt vo-
nultak hadba a rovarok ellen.
„A K-OTKIN nevű vegyszerrel elsősorban a vizes er-
dőterületeket támadjuk, hiszen ezek a szúnyogok meg-
szokott búvóhelyei. A méhészeket természetesen elő-
zetes figyelmeztetésben részesítettük, mert a permetlé 
a hasznos állatkákat is elpusztította volna.”
1983-ban négy alkalommal terveztek irtást, végül csak 
háromszor kellett.
A jövő héten 1982. 35. hetéből szemlézgetünk.

borza

Szúnyoginvázió
Hétről hétre évről évre

Experidance és cigányszólisták

Fergeteges szerelem a színpadon
A 100 tagú cigányzenekar 
szólistái és az Experidance 
Production a gyönyörű Sis-
si és Andrássy gróf be nem 
teljesült szerelmének törté-
netét fordította le a tánc és a 
zene nyelvére augusztus 20-
án. Monumentális díszletek-
kel, jelmezekkel, élő zenével 
érkeztek az előadók, akik - 
ahogy a darab címe is mutat-
ja - Fergeteges produkcióval 
léptek a Tiszaújvárosi közön-
ség elé. 

Erzsébet királyné, a leginkább Sissiként 
ismert császárné 16 éves korában lett az 
Osztrák Birodalom első asszonya I. Fe-
renc József feleségeként 1854-ben. A 
gyönyörű, érzékeny és vadóc nő egész 
életében a szerepével járó fullasztó kö-
töttségek elől menekült. A boldogságot és 
a szerelmet Magyarországon találta meg, 
ahol a nemesség rajongott érte, különösen 
az ország legszebb férfijának tartott Gróf 
Andrássy Gyula. Vonzalmuk azonban so-
ha nem teljesülhetett be. Ez a történet ih-
lette meg a a darab rendezőjét. 
- A gróf és Sissi császárnő titkos szerel-
mi életének szövődménye történelmileg 
nincs igazolva, van viszont rengeteg hí-
resztelés, ami ránk maradt, ebből csinált 

Román Sándor egy izgalmas darabot - 
mondja a szerelmes grófot alakító Pato-
nai Norbert. - A tánc és a muzsika mellé 
látványos korhű ruhákat öltünk magunkra 
és közvetlenül mögöttünk játszik majd a 
100 tagú cigányzenekar 40 szólistája, így 
táncoljuk el a jeleneteket kétszer ötven 
percben. A 13 egész estét betöltő dara-
bunk egyik legsikeresebbje ez, amit már 
külföldön is sokszor bemutattunk, azt ta-
pasztaljuk, mindenhol imádják, ahova el-
megyünk. 
A táncdráma hősei egy lázadó királyné, 
egy vakmerő gróf és egy csodaszép ci-
gánylány, akik eltáncolják a soha be nem 
teljesülő szenvedély hol felfokozott, hol 
gyötrelmes pillanatait. A helyszín egy bál, 
ahol a 100 tagú cigányzenekar szólistái 
húzzák a talpalávalót. A zenekar - amely 
2014 óta hungarikum - a táncosok mellett 
garancia a fergeteges színházi élményre.
- Három éve lesz októberben, hogy bemu-
tattuk először ezt a produkciót, ma pedig 
már túl vagyunk a 160-on is - nyilatkoz-
ta lapunknak Beke Farkas Nándor, a 100 
tagú cigányzenekar elnök-menedzsere. - 
Annak idején, amikor Vona Tibor produ-
cernek kezet adtam, azt mondtam, hogy a 
Brodway-ig nem fogunk megállni és leg-
alább 500 előadás lesz, igaz ehhez még 

azért „tornáznunk kell”, de ez a mennyi-
ség nem megy a minőség rovására, sőt 
még inkább inspiráló mindannyiunk szá-
mára. Mi a magyar kultúra utazó nagykö-
vetei vagyunk egy egyedülálló produk-
cióval. A rengeteg felkérés, meghívás is 
megmutatta azt, hogy a közönségnek na-
gyon beloptuk a szívébe magunkat. Jár-
juk vele az országot, de voltunk a Felvi-
déken is, szlovén földre is hívtak, és foly-
tathatnám a sort Lendvával, Dunaszer-
dahellyel és Németországgal, Brémá-
ban volt négy előadásunk, Berlinben és 
Hamburgban, ahová októberben újra uta-
zunk nyolc előadásra. Ezzel is megmutat-
juk, hogy két önálló produkció, amit tu-
lajdonképpen egybeömlesztve kap meg a 
közönség, micsoda nagyszerű dolog. Mi 
tulajdonképpen egy koncertet játszunk, 
a táncosok azt a koreográfiát táncolják, 
amit Román Sándor öltöztetett fel a mi 
muzsikánkra. A zenekar gerincét mindig 
is a Rajkó zenekar adta, 1985-ben amikor 
alakult a zenekar, akkor az Állami a Hon-
véd és sok más híres táncegyüttes zene-
karaiból alakult a 100 tagú, ezért nem fur-
csa, hogy tőlünk egy méterre dolgoznak a 
táncosok, hiszen mi mindig is ehhez vol-
tunk szokva, ezzel éltünk együtt.

bertaKorhű ruhákat öltöttek magukra. 

A helyszín egy bál, ahol a 100 tagú cigányzenekar szólistái húzták a talpalávalót.
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A Voldemort ügy folytatódik: Tállai vagy Polt segítette Mengyit?
A nyomozástól a leállított rajtaütésig

Egyre több jel utal arra, hogy valaki pozíciójánál fogva Men-
gyi Rolandnak, valamint minisztériumi kapcsolatrendszeré-
nek kedvezve befolyásolta a képviselőt is érintő korrupciós 
büntetőügy nyomozását. A belső jelentések hálójában kibo-
gozhatatlan, ki áll a háttérben: Tállai András NAV-vezető 
vagy Polt Péter legfőbb ügyész?
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat beosztottjai és a NAV bű-
nügyi nyomozói nem sejthették, hogy mibe tenyereltek be-
le, amikor több mint egy éve elkezdték lehallgatni és vizsgál-
ni a kecskeméti F. Márta üzleti ügyeit. A könyvelő specialistá-
nak számított a maga területén: a közreműködésével alakított 
szociális szövetkezeteket lényegében vállalkozások adó- és já-
rulékcsökkentésére használták fel. A modell szerint a különbö-
ző vállalkozásoknál megszüntették az alkalmazott munkaviszo-
nyát, őt azonnal felvette valamelyik, koordinálásában lévő szo-
ciális szövetkezet, és attól szerződéses formában visszabérelte a 
munkavállalót korábbi munkaadója. A dolgozó oldaláról semmi 
sem változott, de volt munkáltatójának ebben a konstrukcióban 
lényegesebben kevesebbet kellett utána fizetnie, mert a szövet-
kezeti foglalkoztatási forma kedvezőbb. Spekulációval kihasz-
nálni szövetkezeti foglalkoztatást adócsalásnak számít – főleg 
nagy tételben. E biznisz feltérképezése közben érkeztek a tele-
fonok Tiszaújvárosból F. Mártához, hogy számos szövetkezetre 
lenne szükség, mert pályázati pénz áll a házhoz egy országgyű-
lési képviselő segítségével.
A korrupciós ügy az adónyomozók előtt nőtte ki magát, és ami-
kor már a Parlament melletti kávézóban történő találkákat szer-
vezték a gyanúsítottak Mengyi Roland Borsod megyei képvise-
lő meghívására, egyértelművé vált: az ügynek erős politikai szá-
lai is vannak. Márpedig ezt a tényt – a belső protokoll szerint – 
a legmagasabb szinten kell jelenteni. A nyomozás mégsem tor-
pant meg, sőt az elfogulatlan munkavégzésbe vetett hitet erősít-
hette a nyomozókban egy másik, jobboldali kötődésű szereplő 
ügyének alakulása is.
Érdemes erre is kitérni. Tavaly április 27-én délután hallgatták 
ki a NAV nyomozói Gansperger Gyulát. A Fidesz egykori köny-
velőjét, az első Orbán-kormány alatt az Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Rt. elnök-vezérigazgatóját csődbűntett megala-
pozott gyanúja miatt találta meg a hatóság.
Az adónyomozók több mint tíz év után rekonstruálták a Haj-
dú-Bét Rt. felszámolásának és vagyonkimentésének menetét, 
és megindították a spekulációs terv kiötlőinek és végrehajtói-
nak büntetőjogi felelősségre vonását. Gansperger mellett – aki 
akkoriban a Hajdú-Bét Rt. igazgatósági tagja volt – kiküldték 
a gyanúsítotti idézést Nagy Györgynek is. Nagy tíz éve még a 
Hajdú-Bét igazgatóságának elnökeként dolgozott, ma már vi-
szont a Magyarországi Energiakereskedő (MET) cégben van tu-
lajdonrésze Garancsi Istvánnal együtt. Nagy ellen ugyanaz volt 
a gyanúsítás, mint Ganspergerrel szemben: közösen megszeg-
ték az ésszerű gazdálkodás követelményeit, és a hitelező bank-
nak kedvezve 2 173 000 000 forinttal csökkentették a csőd szé-
lére került debreceni székhelyű baromfi- és víziszárnyas-feldol-
gozó vagyonát.
Nagy György gyanúsított idézése kivágta a biztosítékot a szé-
kesfehérvári VIP-páholyban. Az ügyészség a legmagasabb szin-
ten lépett is, majd utasították a NAV-ot, hogy szüntesse meg a 
nyomozást. Ám az adóhatóságnál ellenszegültek, és több olda-
lon keresztül bizonygatták az igazukat, sorolták a terhelő bizo-
nyítékokat. Erre aztán az ügyészség elvette a NAV-tól a nyomo-
zást, visszavonták a gyanúsítást, Nagynak így aztán már el sem 
kellett mennie a gyanúsítotti kihallgatására. Az ügyészség egy 
tollvonással felülbírált mindent és mindenkit, aztán megszüntet-
te a büntetőeljárást.
Mindez persze már múlt év őszén történt, nyár elején azonban 
még nagy volt az optimizmus, ezért a Mengyi-ügyben is hason-
ló elánnal dolgoztak a fináncok.
A történet ugyanis addigra szépen kikerekedett: a magát Vol-
demort Nagyúrnak szólíttató képviselő már nemcsak üzengetett 
a kenőpénzzel kapcsolatban, hanem egyértelművé tette a hitet-
lenkedő gyanúsítottak előtt, hogy „most öt, ha lezárják, még öt, 
vagy így, vagy sehogy”. Az adónyomozók már készültek a raj-
taütésre a kenőpénz átadásakor, ez az egyetlen lehetőség ugyan-
is, amikor mentelmi joggal rendelkező személlyel szemben fel-
léphetnek.
A titkosítás alól feloldott telefonlehallgatási jegyzőkönyvek sze-
rint 2015. július 14-én, 13 óra 13 perckor Tiszaújvárosból hív-
ja B. Tibor gyanúsított E. Zsolt gyanúsítottat, hogy az összekö-
tő, a Mengyi-féle családi barát, az ügyben szintén gyanúsított K. 
Péter fél kettőre érkezik hozzá, rendezik az anyagiakat, vagy-
is az összekapart ötmillió forintos alkotmányos költséget kész-
pénzben átadják neki, illetve megírják hozzá a fiktív sikerdíjas 
szerződést. 
Ez jogalapot ad arra, hogy visszakövetelhessék a pénzt, ha még-
sem lesz kiírva a mutyipályázat. Elhangzik az is, hogy K. Péter 
holnap viszi Pestre a pénzt. Aztán az utolsó pillanatban változik 
a program, mert Mengyi Roland szűkebb pátriájába tart, a cso-
mag átadásának helyszíne ezért Tiszaújváros lesz, a főszerep-
lők kedvenc olasz étterme. A NAV nyomozói teljes körűen fel-
készülnek, megfigyelnek, jelentenek, videóznak, ám végül nem 
érkezik meg az engedély a rajtaütésre. K. Péter átad egy nejlon-
tasakos csomagot a képviselőnek – és mindenki megy a dolgára. 
Gondolkodhattak volna úgy is, hogy térképezzük fel az egész 

rendszert, lássuk, mely – a beszélgetések szerint szintén ötven-
százalékos visszaosztásra ítélt – cégek és milyen módon fognak 
részt venni a fiktív pályázatban. Ráadásul az egyik lehallgatott 
beszélgetésből az is kiderül, hogy egy másik pályázatra is ké-
szülnek a gyanúsítottak. (A lehallgatási jegyzőkönyvben olvas-
ható: „B. közli, hogy majd a következőnek is mondja a matek-
ját, mert az is összeállt már.”) Lehetséges, hogy egy másik rajta-
ütést terveztek, mert Mengyi Roland képviselő a tízmillió forin-
tos alkotmányos költség második felét a pályázati pénzek kifize-
tése előtt kéri, és annak összeszedése újabb gondot jelent a gya-
núsítottaknak.
Ha a nyomozó hatóságok vezetői a teljes rendszer feltérképe-
zése mellett döntenek, akkor hagyniuk kell dolgozni a gyanú-
sítotti stábot, minisztériumi kapcsolataikat, hagy menjenek ki 
a fiktív pályázat támogatásai. Az utolsó pillanatban azonban ez 
sem történik meg. A NAV jelzése miatt az elbíráláskor elutasít-
ják az ominózus fiktív szövetkezeti pályázatokat azzal az indok-
kal, hogy csak olyan szervezetek nyújthattak be igényt, amelyek 
már korábban is pályáztak támogatásért. Az F. Márta által létre-
hozott szövetkezeti háló azonban nem ilyen.
Rajtaütés nem volt, a támogatási összeget nem utalták el, vagyis 
nem befejezett korrupcióról, csak annak kísérletéről beszélünk. 
Ami komoly enyhítő körülmény. Vajon ki lépett? A NAV vagy 
az ügyészség? Egyáltalán mi volt a nyomozati terv, hová és mi-
lyen módon akartak eljutni a hatóságok, hogyan akartak még 

több bizonyítékot szerezni?
Nem árt felidézni, hogy ekkoriban átmeneti időszakot éltek át 
az adóhivatal beosztottjai: a Simicska-közeli Vida Ildikó már 
csak formálisan a NAV elnöke, májusban beadta felmondását, 
de még nem engedték lelépni, keresték helyére a megfelelő em-
bert. A hivatal berkein belül nyílt titok volt, hogy keményvo-
nalas politikus lesz a kiválasztott, ami jövőjük biztonságának 
szempontjából megingatta a döntéshozókat. És így is lett, múlt 
év szeptembere óta Tállai András miniszterhelyettesként fel-
ügyeli az adóügyeket. Az elbizonytalanodott NAV-os bűnügyi 
vezetést utasíthatta volna az ügyészség a rajtaütésre. Annak 
esetleges végre nem hajtását követően átvehette volna a nyomo-
zást. Végigvihette volna következetesen az eljárást a pályázati 
pénzek utalásáig és a szétszámlázásáig – ám ezen lehetőségek 
közül egyikkel sem élt.
 A nyomozók elbizonytalanodását tovább fokozta, amikor a 
múlt év őszén azzal szembesültek a lehallgatási jegyzőkönyvek-
ben, hogy az eddig egymás között magabiztosan kommuniká-
ló gyanúsítottak visszafogják magukat, majd F. Márta könyve-
lő 2015. december 17-én arra figyelmezteti E. Zsolt gyanúsítot-
tat, hogy „óvatosan beszéljen, mert ki van baszva operatívra”.
Egy másik beszélgetésben azt is kifejti, hogy valaki adott egy 
fülest a pályázatokkal kapcsolatban, a NAV nyomozói jártak a 
minisztériumban. 

E. Zsolt és B. Tibor gyanúsítottak a pályázati pénz elosztásáról. 
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A vallomások szerint ráadásul ennél a beszélgetésnél korábban, 
már december elején figyelmezteti Mengyi Roland kapcsolattar-
tója és családi jó barátja, K. Péter B. Tibor gyanúsítottat, hogy 
őt, F. Mártát, valamint E. Zsoltot lehallgatják. 
E. Zsolt rá is kérdezett, hogy honnan tudja ezt, mire K. Péter azt 
válaszolta, hogy nem Mengyi Rolandtól, hanem más kapcsola-
tai révén jutott az információhoz. K. Péter, látva aggódásukat, 
azt mondta, nyugodjanak meg, nem lesz az ügyből semmi, mert 
Tállai András jó viszonyban van Mengyi Rolanddal. 
A beszélgetések elemzése során a nyomozók azzal szembesül-
nek, hogy a felső vezetés elárulta őket, munkájuknak innentől 
kezdve semmi értelme, sőt az elhangzottak szerint az egész nyo-
mozást el fogják tussolni. Nem véletlenül kérdeznek rá ezekre 
a momentumokra a gyanúsítottak kihallgatásain, ők ebben a té-
mában a Mengyi-féle családi barátra, K. Péterre hivatkoznak, 
hogy tőle származnak az információk. 
Fentiek alapján egyértelműnek tűnik, hogy valaki vagy valakik 
államtitoksértést követtek el. Megkérdeztük a Központi Nyo-
mozó Főügyészséget, hogy indítottak-e eljárást minősített adat-
tal való visszaélés bűntette miatt, de nemleges választ kaptunk. 
Pedig a megfejtés ott van K. Péter azon lehallgatott telefonbe-
szélgetései között, amelyeknek a titkosítását még nem oldották 
fel.
Ahogy megírtuk, az ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt 
okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntet-
tének kísérlete és hivatali vesztegetés bűntette miatt folytat nyo-
mozást a Központi Nyomozó Főügyészség öt gyanúsított ellen. 
Az ügyészség ez idáig nem kezdeményezte az ügyben a men-
telmi jog felfüggesztését – mondta lapunknak Simon Richárd 
ügyészségi szóvivő.
Mint arról már beszámoltunk, Mengyi Roland országgyűlési 
képviselő tagadja, hogy a pályázatok érdekében tevőlegesen el-
járt volna és kenőpénzt fogadott volna el, közleménye szerint a 
gyanúsítottak – akiket ismer – visszaéltek a nevével.
Korábban nem sikerült megszólaltatnunk egyik gyanúsítottat, il-
letve védőjét sem. Makó Sándor, F. Márta védője elsőként törte 
meg a csendet Mengyi, valamint jogi képviselőjének fenti állás-
pontja miatt. Lapunknak kijelentette: védence nevében vissza-
utasítja azokat az állításokat, miszerint visszaéltek volna Men-
gyi Roland képviselő nevével. Állítja: védence áldozata az ügy-
nek.
Mengyi Roland tevőleges, projektmenedzseri szerepét jól érzé-
kelteti az egyik lehallgatott beszélgetés részlete, amely szerint 
a képviselő a hétvégén megy a pályázatíróhoz, B. Szilviához, 
tisztába teszik a dolgokat, és ő fogja megmondani, kinek meny-
nyi jár majd az ötszázmillió forintos fiktív pályázatból, amelyet, 
mint ismert, az Emmi – a szakmai szervezetek tiltakozása elle-
nére – 2015. október végén írt ki. A Modellprogram a szociális 
szövetkezetek hálózatosodása elnevezésű pályázatot december 
15-ig kellett lebonyolítani – ami fizikai képtelenség lett volna.
Az előző cikkünkben megírtuk, hogy a fiktív pályázat előkészí-
tését a Public Sector Consulting Kft. végezte. A cég alkalma-
zottja B. Szilvia gyanúsított pályázatíró. A vállalkozás többsé-
gi tulajdonosa Holbok Sándor, Szájer József egykori kabinet-
főnöke, aki 2006 óta a Fidesz kampányaiban dolgozik Habony 
Árpád csapatában. Cikkünk megjelenése előtt írásban kerestük 
Holbokot, de nem reagált. A múlt héten a Népszabadság elér-
te, elmondása szerint szabadságon van. Azt állítja, hogy csak 
akkor értesült az ügy bizonyos részleteiről, amikor munkatár-
suk, B. Szilvia előzetes letartóztatásba került. Arra, hogy meg-
szüntették-e a nő munkaviszonyát, úgy reagált: az ügy kellemet-
len a cég és a tulajdonosok számára is, de „nem lett volna sport-
szerű”, ha felmond az alkalmazottjának. A jövő héten beszélni 
fog a kft. ügyvezetőjével, Varga Zsigmonddal – aki szintén nem 
reagált lapunk megkeresésére –, és azután döntenek B. Szilvia 
munkaviszonyáról. Holbok azt is közölte a lap munkatársával: 
nem volt tudomása arról, hogy Mengyi Rolandnak köze van az 
ügyhöz.
Holbok fenti állítását árnyalja az egyik lehallgatott telefonbe-
szélgetés jegyzőkönyve, amelyben E. Zsolt és B. Tibor gyanú-
sítottak arról beszélnek, hogy a pályázati pénz elosztását, vagy-
is a „matekot” már nem B. Szilvia, hanem Mengyi Roland és a 
cég tulajdonosa végzi.
Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese be-
jelentette, hogy belső vizsgálatot rendelt el az Emminél, és téte-
lesen át fogják nézni a Public Sector Consulting Kft. uniós pá-
lyázati munkáit, azok teljesítéseit. Vajon mit szól ehhez a for-
dulathoz B. Szilvia, aki nemcsak Mengyi Rolanddal, hanem az 
Emmi-pályázatok szempontjából egyik kompetens, döntéshozó 
emberével is tartotta a kapcsolatot: rendszeresen hivatkozott rá a 
többi gyanúsított előtt, és aki volt annyira befolyásos, hogy min-
den ellenállás és szakmai tiltakozás ellenére átvitte a fiktív pá-
lyázat kiírását? Felfedi-e a nevét? Az előzetes letartóztatásban 
lévő és hallgatásba burkolózó, kisgyermekes B. Szilvia eddig 
tartotta a hátát és védte politikai kapcsolatrendszerét. Meddig?
Vajon ki fújhatott visszavonulót? A NAV vezetése? A nyomo-
zást felügyelő ügyészség? Ha ez utóbbi volt, a NAV most miért 
nem szegült ellen, mint a Hajdú-Bét-ügy nyomozásának meg-
szüntetése kapcsán? Dönthettek persze a rajtaütés elhagyása 
mellett azért, mert az eddigi bizonyítékokat és Mengyi maga-
tartását elegendőnek ítélték a politikus elleni vádemeléshez, és 
tovább akarták folytatni a nyomozást, mondván: ha lúd, legyen 
kövér.

                                                        Rajnai Attila
(A 168 Órában megjelent cikket a hetilap engedélyével közöl-
jük.)

Indítvány dr. Mengyi Roland 
országgyűlési képviselő 

mentelmi jogának felfüggesztésére 
A különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben 
elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérlete és más 
bűncselekmények miatt a Központi Nyomozó Főügyészség 
előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként, dr. Polt Pé-
ter legfőbb ügyész az Országgyűlés elnökénél dr. Mengyi Ro-
land országgyűlési képviselő mentelmi jogának a felfüggesz-
tésére tett indítványt. 
Az ügyben felmerült megalapozott gyanú lényege szerint dr. 
Mengyi Roland barátja - 2015 tavaszát követően, dr. Mengyi 
Roland révén - tudomást szerzett arról, hogy a közeljövőben a 
szociális szövetkezetek számára egy mintegy 800 millió forint 
összegű, Európai Uniós forrásból származó támogatás elnyeré-
sére szóló pályázatot fognak kiírni. 
Dr. Mengyi Roland a pályázat kiírásáért, valamint azért, hogy 
a pályázati összeget az érintettek által koordinált szövetkeze-
tek nyerhessék el, 5 millió forint un. „alkotmányos költséget” 
kért a dr. Mengyi Rolanddal kapcsolatban lévő döntéshozók 
részére, illetve további 5 millió forintot akkor, ha a pályáza-
tuk nyer. 
Az érintettek összegyűjtötték a kért 5 millió forintot, melyet dr. 
Mengyi Roland barátjának juttattak el. 
Az ügyben érintetteknek nem állt szándékában a végül 500 
millió forint összegre kiírt pályázati cél megvalósítása, a pá-
lyázat útján elnyert összegeknek a támogatási célnak megfe-
lelően történő felhasználása. Ezzel szemben szándékuk sze-
rint az elnyerni kívánt összegek meghatározott része a saját va-
gyongyarapodásukat szolgálta volna. 
A kidolgozott módszer alapján a szövetkezetek meghatáro-
zott vállalkozókkal kötöttek volna valótlan tartalmú, fiktív, il-
letve túlárazott szerződéseket a pályázati célok megvalósításá-
val kapcsolatos feladatok látszólagos elvégzésére, majd az így 
hozzájuk jutott összeg jelentős részét visszaosztották volna az 
elkövetői kör részére. Azt, hogy az egyes elkövetőkhöz a támo-
gatási összegből mekkora rész jutott volna, dr. Mengyi Roland 
az egyeztetések során többször módosította. A végleges meg-
állapodás szerint a támogatás mindössze 10 %-a maradhatott 
volna a szövetkezeteknél. 

A pályázati kérelmek benyújtása kapcsán az érintettek részé-
ről eljáró személy a megjelölt szövetkezetek közül egyes szö-
vetkezeti képviselőket tudatosan tévedésbe ejtett, míg más ese-
tekben a szövetkezeti képviselők aláírását a pályázati kérelmek 
benyújtása során meghamisította. 
A pályázatokat - a befogadási kritériumok nem teljesítése, il-
letve a pályázati kérelmek formai hibái miatt - elutasították, 
így azokat nem fizették ki. 
A sikertelen pályázatot követően az érintettek dr. Mengyi Ro-
landtól az 5 millió forintot visszakérték, aki azt a barátján ke-
resztül visszafizette. 
Dr. Mengyi Roland tisztában volt azzal, hogy a benyújtott pá-
lyázatok valótlan tartalmúak. Tisztában volt azzal is, hogy az 
elkövetőknek nem céljuk a pályázatok megvalósítása, hanem 
a fiktív számlákat kibocsátó cégek bevonásával a támogatá-
si összeg túlnyomó részét akarták jogtalanul megszerezni. Az 
összeg elosztását döntően dr. Mengyi Roland határozta volna 
meg, amelyből ő maga is részesült volna. 
Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő cselekménye 
vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntetté-
nek és bűnszövetségben és bűnsegédként elkövetett különösen 
nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette kí-
sérletének megalapozott gyanúja megállapítására alkalmas. 
A NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága 2016. jú-
lius 11-én az addig általa folytatott, majd a Bács-Kiskun Me-
gyei Főügyészség által fokozott ügyészi felügyelet mellett fo-
lyó nyomozást - mivel mentelmi joggal rendelkező személy 
érintettsége merült fel az ügyben - a Központi Nyomozó Fő-
ügyészséghez tette át. A Főügyészség az eddigi nyomozati 
anyagot átvizsgálva jutott a fenti megállapításokra. 
Az ügyben eddig öt személyt hallgattak ki gyanúsítottként, 
akik közül jelenleg ketten előzetes letartóztatásban, míg hár-
man házi őrizetben vannak. A mentelmi jog felfüggesztése ese-
tén nyílik lehetőség, dr. Mengyi Roland gyanúsítotti kihallha-
tására. 
A nyomozás határidejét a Legfőbb Ügyészség 2016. december 
12-ig hosszabbította meg. 

Legfőbb Ügyészség 
Kommunikációs és Sajtóosztály

11. oldal2016. augusztus 25. Közéletünk

Polt Péter és Tállai András is befolyásolhatta a nyomozást. 

A gyanúsítottak szerint Roland tisztába teszi a dolgokat. 

F. Márta könyvelő: Középvezetői szinten nyúlt bele valaki. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TóTh Sándor

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2016. augusztus 31-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

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

2016. augusztus 29-én (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: 

Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

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

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 
telefonszámra várjuk.
     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-
lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szüksé-

ges intézkedéseket. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-
gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Hirdetmény

Zöld növényi hulladék 
begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a következő héten, 
2016. augusztus 31-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola pá-
lyázatot hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére, munkavi-
szonyban.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Bérezés a fenntartó előírása szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• motivációs levelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.
Az állás betölthető: 2016. szeptember 1-től.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon, a pályázatokat benyúj-
tani a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 
Gál Benjáminné igazgató asszony címére postai úton, vagy 
személyesen lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
Telefon: 06-49/548-331

Álláspályázat

Szakács munkakör

Állás

Álláspályázat

Műtőssegéd-gipszmester munkakör

Kardiológus szakorvos munkakör

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet fel-
vételre keres munkavállalót műtőssegéd-
gipszmester munkakör betöltésére.
A munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
- büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság,
- műtőssegéd szakképesítés (OKJ 527-
250201003301, vagy OKJ 3272501).
Elbírálásnál előnyt jelent:
- műtéti területen szerzett szakmai tapasz-
talat.
Jelentkezési anyag tartalma:

- Részletes szakmai önéletrajz.
- Szakképesítést igazoló okiratok máso-
lata.
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány. 
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmát a bírálóbizottság min-
den tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Benyújtási határidő: 2016. szeptember 
26.
- Az elbírálás határideje 2016. október 5.

- Az állás betölthető: elbírálás után azon-
nal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet Tiszaújvá-
ros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati azonosító számát: 50227/4/2016, va-
lamint a munkakör megnevezését: műtős-
segéd/gipszmester. 

                 Nagyné Kántor Judit
 főigazgató 

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet pá-
lyázatot hirdet kardiológus szakorvos
 (teljes munkaidőben, határozatlan időre 
történő foglalkoztatásban) munkakör be-
töltésére.
A munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
- orvostudományi egyetem, kardiológia 
szakvizsga,
- büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság,
- működési nyilvántartási adatok érvé-
nyessége.
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz,

- végzettséget, szakképesítést igazoló ok-
iratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmát a bírálóbizottság min-
den tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2016.szeptember 
26.
- Az elbírálás határideje 2016. október 5.
- Az állás betölthető: elbírálás után azon-
nal.

- A jelentkezés benyújtása postán: Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet Tiszaújvá-
ros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- A tevékenység ellátására részmunka-
időben, illetve személyes közreműködői 
szerződés keretében is lehetőség van.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályáza-
ti azonosító számát: 50187/3/2016, vala-
mint a munkakör megnevezését: kardio-
lógus szakorvos.

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató

Pályázat

Takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit 
Kft. pályázatot hirdet 1 fő takarító mun-
kakör betöltésére határozatlan időtartam-
ra szóló munkaviszonnyal.
Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben 

szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai önéletrajzot
• Bizonyítvány-másolatokat
Feladatok:
• A kijelölt takarítási terület napi takarítá-
sa, tisztán tartása, fertőtlenítése.
A pályázat benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaúj-

város, Teleki Blanka út 6. sz) munkana-
pokon 8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sport-
park.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki 
Blanka út 6. szám alatti címre.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. augusztus 29.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.

Tudnivalók a népszavazásról
A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 
5.) KE határozatában országos népszava-
zást tűzött ki 2016. október 2. napjára. A 
népszavazáson a következő kérdésben le-
het szavazni: „Akarja-e, hogy az Európai 
Unió az Országgyűlés hozzájárulása nél-
kül is előírhassa nem magyar állampolgá-
rok Magyarországra történő kötelező be-
telepítését?”
Szavazóköri névjegyzék: Azt a választó-
polgárt, aki 2016. augusztus 5-ét követő-
en kerül a település szavazóköri névjegy-
zékébe, a helyi választási iroda értesítő 
átadásával, vagy megküldésével tájékoz-
tatja a névjegyzékbe történő felvételéről.
Az a választópolgár, aki nem kapja meg 
az értesítőt, azt elveszíti, vagy megsem-
misül, a helyi választási irodától új érte-
sítőt igényelhet.
Átjelentkezés: Ha a szavazás napján Ma-
gyarországon, azonban a lakóhelyétől el-
térő településen tartózkodik, átjelentke-
zéssel szavazhat. Az átjelentkezéssel kap-
csolatos kérelemnek legkésőbb 2016. 
szeptember 30-án 16.00 óráig kell meg-
érkeznie a magyarországi lakcíme szerin-
ti helyi választási irodához. 
A helyi választási iroda vezetője az átje-
lentkezéssel szavazó választópolgárt fel-
veszi az érintett település kijelölt szava-
zókörének névjegyzékébe, és törli a la-
kóhelye szerinti szavazókör névjegyzé-
kéből. Így a választópolgár kizárólag ab-
ban a szavazókörben adhatja le szavaza-
tát, ahova átjelentkezett. 
Mozgóurna igénylése: Az a választópol-
gár, aki a szavazóköri névjegyzékben sze-
repel, de egészségi állapota vagy fogya-
tékossága miatt nem tud elmenni a sza-
vazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet a 

lakcímére, átjelentkezés esetén a tartóz-
kodási helyére, vagy a lakóhelye, illetve 
tartózkodási helye szerinti szavazókör te-
rületén található egyéb címre.
A választópolgár mozgóurna iránti kérel-
mének legkésőbb 2016. szeptember 30-
án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a 
helyi választási irodához, amelynek sza-
vazóköri névjegyzékében szerepel vagy 
2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 órá-
ig kell megérkeznie a szavazatszámláló 
bizottsághoz. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a sza-
vazóhelyiségben „hagyományos módon” 
nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. 
Külképviseleti szavazás: Az a magyar-
országi lakcímmel rendelkező választó-
polgár, aki a szavazás napján külföldön 
szeretne élni a választójogával, külkép-
viseleten (nagykövetségen, főkonzulátu-
son) adhatja le szavazatát. A külképvise-
letek címéről, valamint a szavazás idejé-
ről a Nemzeti Választási Iroda honlapján 
tájékozódhat.
A külképviseleten való szavazáshoz a vá-
lasztópolgárnak kérelmeznie kell a kül-
képviseleti névjegyzékbe történő felvéte-
lét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 
óráig a magyarországi lakóhelye szerinti 
helyi választási irodától. 
A kérelem alapján a helyi választási iro-
da vezetője felveszi a választópolgárt a 
külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg 
törli a lakóhelye szerinti szavazók név-
jegyzékéből. Így a szavazás napján a vá-
lasztópolgár kizárólag a megjelölt kül-
képviseleten adhatja le szavazatát.
Az átjelentkezéssel, a mozgóurnával, il-
letve a külképviseleti szavazással kap-
csolatos kérelmet be lehet nyújtani sze-

mélyesen vagy levélben a magyarországi 
lakcím szerinti helyi választási irodához, 
illetve ügyfélkapun és a http://valasztas.
hu honlapon. A személyes ügyintézéshez 
szükséges nyomtatványok letölthetők a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlap-
ról, illetve beszerezhetők a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatalban is. 
A választási iroda a szavazóköri névjegy-
zékkel kapcsolatos döntéseiről értesíti a 
kérelmezőt. Amennyiben a választási iro-
da a kérelmet elutasítja, úgy az - az indo-
kolásban megjelölt ok kijavítását követő-
en - ismételten benyújtható. 
A népszavazással kapcsolatos részle-
tes tájékoztatásért kérjük, hogy látogassa 
meg a www.valasztas.hu weboldalt!
Választási információs szolgálat: A vá-
lasztási eljárásról szóló 2013. évi XXX-
VI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a választási irodák gondoskodnak 
a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő 
szervezetek tájékoztatásáról, ennek érde-
kében választási információs szolgálatot 
működtetnek. 
A Tiszaújvárosi Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Iroda Válasz-
tási Információs Szolgálatának elérhető-
ségei:
Címe: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
tal, 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Vezető neve: dr. Juhos Szabolcs OEVI 
vezető, jegyző
Telefonszám: (49) 548-014
e-mail: valasztas@tujvaros.hu
Az OEVI Választási Információs Szolgá-
lata folyamatosan a választópolgárok ren-
delkezésére áll a Polgármesteri Hivatal 
nyitvatartási ideje alatt.  
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Tájékoztatás

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények
A 2016/2017. tanítási/nevelési évre i-
génybe vehető normatív kedvezmény (in-
gyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés ese-
tén ingyenes étkezésre jogosult a gyer-
mek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyerme-
ket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező legki-
sebb munkabér (111.000 Ft) személyi jö-
vedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át 
(2016-ben 95.960 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés 
esetén az ingyenes étkezés megállapítása 
iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell 
benyújtania, amennyiben ugyanazon in-
tézménybe járó gyermekei után azo-
nos jogcímen igényli a normatív kedvez-
ményt.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű is-
kolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:

• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendsze-
rű iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, 
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a 
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású közneve-
lési intézményben étkezést vesz igénybe, 
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső ha-
vi nettó jövedelme nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó kérelmet kell kitöltenie minden 
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes 
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2016/2017. nevelési/ tanítási évben ét-
kezést igényel bölcsődében, óvodában, 
általános iskolában, középiskolai kollégi-
umban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-

szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. év-
folyamon felül nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanulónak, törvé-
nyes képviselőjének az ingyenes/kedvez-
ményes étkezés, a szociális alapú gyer-
mekétkeztetési térítési díjkedvezmény, 
valamint a személyi térítési díj megál-
lapítása iránt kérelmet kell benyújtania, 
melyhez csatolni szükséges a kérelemben 
megjelölt igazolásokat. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 
7.20 - 16.00-ig, szerdán 8.00 - 17.00-ig, 
pénteken 7.20 - 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu 
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan 
információ kérhető az alábbi telefonszá-
mokon:
49/548-382 illetve 49/548-328
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos, de a amennyiben a 2016/2017. 
nevelési/tanítási év szeptember hónapjá-
ban már igénybe kívánja venni az étke-
ző az ingyenes vagy kedvezményes étke-
zést, abban az esetben az étkezési kérel-
met 2016. augusztus 31-ig le kell adni.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központban (Kazinczy Közössé-
gi Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).

Tájékoztatás

Alkalmazottak, 
külsősök étkezése

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkal-
mazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2016/2017. nevelési/tanítási évre vonatko-
zóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormány-
zati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes 
írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe. 
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az élel-
mezési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa 
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu 
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Tájékoztatás

Diétás 
étkeztetés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ tájékoztatja az érintett szülő-
ket, törvényes gondviselőket, hogy a 
2016/2017. nevelési/tanítási évre vonat-
kozóan az eltérő táplálkozást igénylő ét-
kezés biztosításához minden régi és új 
diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell 
benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi iga-
zolás csatolása szükséges. 
A kérelem benyújtásának címzése: 
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Zsipi Imréné
Kazinczy Közösségi Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 
73/2. iroda

Érettségi utáni 
szakképzés

A Szerencsi SzC Brassai Sámuel Szakképző Iskolája érettségi 
utáni szakképzéseket indít a 2016/2017-es tanévben. A jelentke-
zés feltétele: sikeres érettségi vizsga, vagy 4 befejezett középis-
kolai évfolyam és az első szakképzési évfolyam félévének zárá-
sáig megszerzett érettségi bizonyítvány. Szívesen látjuk azok je-
lentkezését is, akiket nem vettek fel felsőoktatási intézménybe, 
de szeretnének továbbtanulni.
A következő területeken indítjuk képzéseinket:
1. Elektronikai technikus(OKJ-szám: 54 523 02).
2. Gépgyártástechnológiai technikus (OKJ-szám: 54 521 03).
3. Ügyviteli titkár (OKJ-szám: 54 346 02) vagy Irodai titkár 
(OKJ-szám: 54 346 03)
A pótjelentkezés határideje: 2016. augusztus 31.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az intézmény portáján, vagy 
letölthetőek az iskola honlapjáról, ahol bővebb információ is ta-
lálható az iskoláról, a benne folyó képzésekről, illetve a szak-
képzésben rejlő lehetőségekről.
A honlap elérhetősége: www.brassai-tiszaujvaros.hu 

Bukta Márta mb. igazgató

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2016.

 augusztus 25-én, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
2. Javaslat gazdasági társasággal kapcso-
latos tulajdonosi döntésre
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a víziközművek 15 éves gör-
dülő fejlesztési tervének elfogadására
2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
3. Javaslat Tiszaújváros Önkormányza-
ta Képviselő-testületének az útépítési 
és közműfejlesztési hozzájárulás mérté-

kének megállapításáról szóló 23/2004. 
(VII.01.) rendelet hatályon kívül helyezé-
sére, valamint javaslat a „Keleti lakóöve-
zet” kialakításának előkészítésére
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda 2016/2017. nevelési évre 
vonatkozó munkatervének véleményezé-
sére
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Nyugdíjas 
Parkban történő emléktáblák elhelyezé-
sére
6. Javaslat a „Zöldülő Tiszaújváros” 
Programmal összefüggő döntések meg-
hozatalára
7. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának mó-
dosítására
8. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft. Alapító Okiratának és 

Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ, a Derkovits Kulturális 
Központ és a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ alapító okiratának mó-
dosítására
10. Javaslat a kiemelt sportágak, sporte-
gyesületek 2015. évi önkormányzati tá-
mogatásának felhasználásáról szóló be-
számoló elfogadására, valamint a sporttá-
mogatási elvek meghatározására
11. Javaslat energiatakarékossági és gé-
pészeti beruházásokra, felújításokra be-
nyújtott pályázatok elbírálására 
12. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Tájékoztató

Erzsébet-utalványok 
átvétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a települési önkor-
mányzat jegyzője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódóan természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész 
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsé-
bet-utalvány formájában, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultsága 2016. augusztus 1-jén fennáll. 
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványokat 
személyesen az alábbi időpontokban és helyszíneken vehetik át:
Tiszaszederkény városrészben:
Az átvétel helye: Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai István 
utca 33.).
Időpontja: 2016. augusztus 30. (kedd) 9,00 órától 16,00 óráig.
Tiszaújvárosban:
Az átvétel helye: Polgármesteri Hivatal aulája ( Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.).
Időpontja: 2016. augusztus 29. (hétfő) 13,00 órától 16,00 óráig. 
2016. augusztus 31. (szerda) 8,00 órától 12,00 óráig és 13,00 
órától 18,00 óráig.
2016. szeptember 2. (péntek) 8,00 órától 12,00 óráig.
Kérjük a törvényes képviselőket és a nagykorúvá vált gyerme-
keket, hogy az Erzsébet-utalványok átvételéhez érvényes sze-
mélyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal. 
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben az utalvány-
ra jogosult szülő, törvényes képviselő, vagy fiatal felnőtt sze-
mélyesen nem tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány átvételéhez 
írásos – személyazonosító adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásá-
val ellátott – meghatalmazás szükséges. 

                                      Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Óvodás gyermekek 
szüleinek figyelmébe!

Tisztelt Szülők!
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2016.08.29-én 
(hétfőn) tartja nevelési évnyitó értekezletét.
Ezen a napon összevont csoportokban biztosítjuk a gyerme-
kek ellátását a Bóbita óvodában. (Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
Kérjük, amennyiben kérnek gyermekük számára ezen a na-
pon ellátást, a 341-080-as telefonszámon jelezzék.
Megértésüket köszönjük!

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető
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Labdarúgás

Pontveszteség nélkül az élen
Folytatódott a Tiszaújváros 
jó szereplése a bajnokság-
ban, a harmadik fordulóban 
a Tállya csapatát múlta fel-
ül két góllal, így a harmadik 
forduló után a tabella élére 
ugrott csapatunk.

TFCT- Tállya KSE 3-1 (1-0)
Tiszaújváros: 250 néző, V.: Nagy (Be-
recz, Szabó)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Dajka, Bodó, Bussy (Somogyi), Mol-
nár L. (Polényi), Viscsák, Hussein (Kere-
kes), Molnár F., Fabu, Balogh.
Tállya KSE: Tarr-Horváth N., Bihari, Né-
meth, Pataki, Subert, Horváth B. (Tóth 
T.), Irhás, Hutter (Ondó), Tóth Sz., Mi-
hálszki. 
28. perc: Fabu szerzett labdát a közép-
pályán, amit Molnár Lászlóval folytatott 
kényszerítője után Viscsákhoz játszott. Ő 
a 16-oson belül egy csel után a jobb al-
só sarokba lőtte a hálóőr mellett a labdát. 
(1-0)
48. perc: Molnár Ferenc szállt bele egy 
teljesen ártatlan helyzetben Irhásba. A 
megmozdulást Nagy játékvezető sárga 
lappal „jutalmazta”, és miután ebből már 

gyűjtött egyet a tiszaújvárosi játékos, így 
indulhatott zuhanyozni.
58. perc: Bussy Dávid 18 méterről végez-
hetett el szabadrúgást, amit a sorfal fölött 
a jobb alsó sarokba bombázott. (2-0)
61. perc: Ondó Jánost ugratták ki a kö-
zéppályán, aki higgadtan ívelte át a labdát 
Tóth fölött a hálóba. (2-1)
77. perc: Németh Dénes utolsó ember-
ként csak szabálytalanul tudta megállíta-
ni Balogh Gábort, amiért a játékvezető pi-
ros lapot adott, így 10-10 játékos maradt 
a pályán. 
95. perc: Viscsák tört kapura, a kimoz-
duló Tarr csak elkaszálni tudta a játékost. 

A megítélt büntetőt a sértett értékesítette. 
(3-1)
Bár az eredmény sima győzelmet sejtet, 
a játék képe egészen más volt. A harcos 
és agresszív Tállya játékában benne volt a 
gól, és a győzelem is. A zaklatott mérkő-
zésből -  4-4 sárga és 1-1 piros lap - azon-
ban a remek kapusteljesítménynek és a 
jobb helyzetkihasználásnak köszönhető-
en a Tiszaújváros jött ki jobban. 
Gerliczki Máté, vezetőedző: Hat ponttal 
a hátunk mögött ismét görcsösen játszot-
tunk. Talán meglepő, de lehet, hogy ezt 
a görcsöt én okozom, mert csak a győze-
lemről tudok beszélni. Jelen pillanatban 
csodásan néz ki a tabella. Ma két góllal 
többet szereztünk ellenfelünknél, ezért a 
győzelmünk teljesen megérdemelt.
Pachinger János, vezetőedző: Nyerhető 
mérkőzés volt, de sajnos a rossz helyzet-
kihasználásunk miatt ma is vesztettünk.
További eredmények

DVTK II. - Rákosmente 2-2  
Újpest  II. - REAC 1-4   
Monor - KBSC 2-0   
Salgótarján - Nyírbátor 1-1  
Jászberény - MTK II. 0-0  
Putnok - Hajdúböszörmény 3-0  
ESMTK - DVSC-DEAC II. 1-0 
BKV Előre - Hatvan 2-1
Következik a 4. forduló
2016.08.27., szombat, 17.30
Hajdúböszörmény - Jászberény  
Nyírbátor - BKV Előre   
Hatvan - Monor   
KBSC - Rákosmente   
2016.08.27., szombat, 19.00
REAC  - Salgótarján   
2016.08.28., vasárnap, 17.00
Tállya - Újpest II.    
2016.08.28. vasárnap, 17.30
MTK II. - Tiszaújváros    
ESMTK - DVTK II.    
DVSC-DEAC II. - Putnok 

Az NB III. Keleti csoportjának állása
1. Termálfürdő FC Tiszaújváros  3  3  0  0  6-2  9 
2. Rákosmente KSK    3  2  1  0 12-4  7 
3. Putnok FC     3  2  1  0  7-3  7 
4. Monori SE     3  2  0  1  5-3  6 
5. KBSC FC    3  2  0  1  4-2  6 
6. Jászberényi FC    3  1  2  0  6-1  5 
7. Nyírbátori FC     3  1  1  1  6-2  4 
8. REAC    3  1  1  1  6-4  4 
9. MTK Budapest II.   3  1  1  1  5-3  4 
10. STC Salgótarján    3  1  1  1  5-3  4 
11. DVTK II.    3  1  1  1  5-7  4 
12. Hajdúböszörményi TE   3  1  1  1  3-5  4 
13. FC Hatvan     3  1  0  2  5-8  3 
14. ESMTK    3  1  0  2  1-4  3
15. BKV Előre    3  1  0  2  4-11  3 
16. DVSC-DEAC II.   3  0  1  2  4-6  1 
17. Tállya KSE    3  0  1  2  2-9  1 
18. Újpest FC II.    3  0  0  3  3-12  0 

A Sportcentrum eseményei
Augusztus 25. (csütörtök)

Labdarúgás
16.00 TFCT - Borsod Volán U14 labdarúgó edzőmérkőzés 
    Füves edzőpálya

Augusztus 27. (szombat)
Nyitott kapuk: asztalitenisz Asztalitenisz-csarnok
Labdarúgás
10.00 TFCT - Hajdúböszörményi TE U19 bajnoki labdarúgó 
mérkőzés   Füves edzőpálya
12.00 TFCT - Hajdúböszörményi TE U17 bajnoki labdarúgó 
mérkőzés   Füves edzőpálya

Augusztus 30. (kedd)
Kosárlabda
18.00 Phoenix KK - MTK edzőmérkőzés   
    Játékcsarnok

Utcai futófesztivál 
Miskolcon

A Miskolci Barátság Maraton - 2016 elnevezésű nemzetközi fu-
tófesztivált  idén október 16-án, vasárnap rendezik meg a borso-
di megyeszékhely belvárosában. 
A rendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a társ-
rendező  Marathon Club SE által sorrendben már tizenötödik al-
kalommal életre hívandó erőpróba hazai és külföldi résztvevői 
egy 5,25 km-es körpályán búcsúztathatják az idei futószezont. 
A szervezők az amatőr és profi sportemberek, családok, iskolai 
csoportok, baráti társaságok számára is megmérettetési lehető-
séget kínálnak. 
A népkerti Miskolc Városi Szabadidőközpont (Generali Aréna) 
előtti téren kijelölt versenyközpontból október 16-án, vasárnap 
négy egyéni - maraton (42,2 km, félmaraton (21,1 km), kisma-
raton (10,5 km, minimaraton (5,25 km) és egy félmaratoni vál-
tószám résztvevői kezdhetik meg az aszfaltkoptatást. Az óvodá-
soknak és kisiskolásoknak 900 méteres, illetve 2,2 km-es De-
cathlon-futamokkal kedveskednek a házigazdák. A verseny hi-
vatalos időmérője az EvoChip Hungary Team Kft., míg a han-
gulatfelelős Péter Attila.
A tavaly hét nemzet - Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Bra-
zília, Marokkó, Kazahsztán, Szlovákia, Magyarország - spor-
tolóit felvonultató Barátság Maraton részletes versenykiírá-
sát a www.hegyimaraton.hu  és a www.maratonclubmiskolc.hu 
honlapokon lehet megtalálni, ahol az előnevezésre és a verseny 
egyedi pólójának megrendelésére is lehetőség kínálkozik. Ked-
vezményes előnevezés és pólórendelés október 7-én, 24 óráig. 

Kosárlabda

Új csapat az új szezonra
Megújult kerettel vág neki 
az NB I/B 2016/17-es szezon-
jába a Tiszaújvárosi Termál-
fürdő Phoenix KK. Az alapo-
zás javában folyik, a csapat-
ról Brunyánszky István veze-
tőedzőt kérdeztük.

- Kik távoztak a nyáron a keretből?
 - Régi kezdőemberünk, Varga Ádám el-
igazolt Debrecenbe. Azok a játékosok, 
akik az „A” csoportos Nyíregyházából 
voltak nálunk kölcsönbe - Vida Zoltán, 
Oláh Zoltán, és Czura Attila - az anyacsa-
pat kiesése után visszamennek oda játsza-
ni. Mohai Péter pedig az MTK-hoz iga-
zolt. Az ő távozása érint minket a legjob-
ban, hiszen meghatározó játékosa volt a 
csapatnak.
- Vannak érkezők?
- Igen. Madár András Salgótarjánból jött. 
Sokáig ő volt a B csoport legtöbb kosarat 

dobó játékosa. Ez 20 pont körüli átlagot 
jelentett, tehát ő igazán ponterős. Az 1-es 
és a 2-es poszton számítunk rá. A másik 
érkezőnk az A csoportos MAFC-ból Deb-
receni Dániel, aki a felsőbb osztálybeli ta-
pasztalatával segítheti a csapatot. Ő 4-es 
5-ös poszton vethető be, jó szellemi és fi-
zikai erőnlétben van, vele is erősödik a 
csapat. Továbbá Papp Bendegúz érkezett 
még, aki U-20-as válogatott kerettag is 
volt. Ő is ponterős játékos és az 1-es 2-es 
poszton bevethető.
- Összességében hogy érzed, hogy válto-
zott a csapat?
- Korai lenne még bármit is kijelenteni, 
hiszen alig másfél hete edzenek együtt a 
fiúk. Igaz, tegnap (augusztus 22-én) edző-
mérkőzést játszottunk az MTK-val és ott 
18 ponttal alul- maradtunk, de még na-
gyon az elején vagyunk a munkának. 
Mindenképp a védekezésünknek kell még 

javulnia. A játékunk nem volt olyan ke-
mény, mint amit én elvárok, a dobásaink 
sem voltak pontosak, de a második felé-
ben a mérkőzésnek már meg-megmutat-
kozott az, hogy mire is lehet képes ez a 
megújult társulat. Vannak bíztató jelek.
- Ezt az első mérkőzést hamarosan újabb 
követi. Mit vársz az augusztus 30-ai hazai 
találkozótól?
- Vendégszereplésünk után az MTK jön 
hozzánk edzőmecset játszani. Remélem 
akkor már újabb egy heti munkával a há-
tunk mögött sokkal jobban játszunk és 
örömet szerezhetünk közönségünknek. 
Aki kíváncsi a megújult csapatra, augusz-
tus 30-án 18 órától a Játékcsarnokban ta-
lálkozhat vele. A mérkőzésre a belépés 
díjtalan.

borza

Kajak-kenu

Kajak-kenu

Riói jelentés

Bragato Brandenburgban

Mint arról beszámoltunk, kicsit tiszaújvárosi vonatkozása is volt 
a riói olimpiának, hiszen Molnár Péter - aki 2016-ig a TVSE 
színeiben versennzett -, K-1 és K-2 - 200 méteren is rajthoz állt. 
Párosban mindössze 3 századmásodperccel maradtak le a dobo-
góról Tótka Sándorral, egyéniben csak a 15. lett. Ez utóbbi tel-
jesítményével önmaga sem volt elégedett..
- Mérhetetlenül dühös vagyok - nyilatkozta az M4-nek. - Mi-
nősíthetetlen körülmények uralkodtak. Nem akarom erre fog-
ni, mert mindenkinek ez volt a pálya, de annak ellenére, hogy 
síkvízinek hívják ezt a műfajt, tényleg csak a kapuk hiányoztak 
a szlalomhoz. Ráadásul az előfutam során eltört a lapátom, így 
azt is meg kellett szervizelni. Nem tudtam magamat kikajakoz-
ni, nem hoztam azt, amit tudok.
Az olimpia véget ért, ám hamarosan kezdődik a paralimpia, ahol 
„igazi” tiszaújvárosi sportolónak, Váczi Anitának szoríthatunk, 
aki a parakajakosok mezőnyében száll majd vízre.

borza

A Kaposvártól északra, festői környezetben fekvő Deseda tavon 
rendezték meg a felnőtt, U23 és ifjúsági kajak-kenu maraton vi-
lágbajnoki válogatóversenyt.
Tiszaújvárost ezúttal maroknyi, 2 fős versenyzői különítmény, 
a TKKSE két ifjúsági korú kenuversenyzője Bragato Giada és 
Kőszegi Milán képviselte. Giada újabb győzelmével kiharcolta 
a németországi Brandenburgban rendezendő világbajnokságon 
való részvétel jogát, míg Milán a párosban megszerzett negye-
dik helyével tette le névjegyét.
- Nagyon boldog vagyok, hiszen ezzel a győzelemmel világ-
bajnoki induló vagyok, így ebben az évben a gyorsasági Euró-
pa-bajnokság után a maratoni világbajnokságon is a nemzeti vá-
logatott tagjaként képviselhetem hazámat. Szeptember végén 
pedig Szegeden hazai közönség előtt ülhetek hajóba  az Olim-
piai Reménységek Versenyén. Így teljes az évem - lelkendezett 
Giada.
- A negyedik helyezés sajnos nem elegendő a világbajnoki rész-
vételhez, ennek ellenére elégedett vagyok. Számomra idén a fő 
cél az Olimpiai Reménységek Versenyén való indulás volt, amit 
sikerült elérnem - összegzett Milán.
- Gratulálok versenyzőimnek, az eredmények önmagukért be-
szélnek - értékelt Krucsay József, a TKKSE edzője, aki a bran-
denburgi világbajnokságon a válogatott női szakági kenus edző-
jeként képviseli majd Magyarországot.

Tóth bravúros védéseket mutatott be. 

Viscsák kezdte és fejezte be a gólgyár-
tást. 

15. oldal2016. augusztus 25. Sport



Önkormányzati tankönyvtámogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti ellátásokról, azok igénybevételé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rende-
lete alapján évente egyszeri alkalommal 
tankönyvtámogatásban részesülhet az az 
életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel 
rendelkező gyermek, illetve 23. életévét 
be nem töltött nagykorú személy, aki la-
kóhelyén él és alap- és középfokú közne-
velési intézmény nappali tagozatán tanul, 
és akinek a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egye-
dülálló szülő esetén az 500%-át (142.500 
Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra a-
zok a tanulók, akik normatív kedvez-
ményben (tartósan beteg; a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján moz-
gás-szervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság e-

gyüttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavar-
ral vagy egyéb pszichés fejlődési zavar-
ral küzd; három vagy több kiskorú, illetve 
eltartott gyermeket nevelő családban él; 
nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-
mogatásra jogosult; rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, vagy a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretében 
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-
ban részesül), illetve térítésmentes tan-
könyvellátásban (a 2016/2017. tanévben 
az általános iskola első évfolyamára be-
iratkozott tanulók, és a második, harma-
dik, negyedik évfolyamos tanulók) része-
sülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell 
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat, vala-
mint - annak megállapítása céljából, hogy 
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogo-
sult - a tankönyvek árát igazoló dokumen-
tumot (csekk, feladóvevény, számla). A 
tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérel-
mek elbírálása folyamatos. 

A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2016. 
augusztus 15-től 2016. szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási 
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György, polgármester

Pályázati felhívás

Villanyszerelő munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit 
Kft. pályázatot hirdet 1 fő villanyszerelői 
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• épületvillamossági szerelő képesítés 
(szakmunkás vagy szakközépiskolai vég-
zettség),
• szakmai gyakorlat, minimum 3 év,
• „B” kategóriás jogosítvány,
• számítógép felhasználói szintű ismere-
tek,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,

• önálló, precíz munkavégzésre való haj-
landóság.
Előnyt jelent:
• labdajátékok szabályismerete,
• informatikai képzettség,
• híradástechnikai ismeretek és szórakoz-
tató elektronikai készülékek üzemelteté-
sében való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatokat.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
augusztus 29.

Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaúj-
város, Teleki Blanka út 6. sz) munkana-
pokon 8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sport-
park.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki 
Blanka út 6. szám alatti címre.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.

60 ÉV FELETTIEK HORGÁSZVERSENYE
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2016. augusztus 27-én (szombaton) 

60 év felettieknek horgászversenyt szervez a sajószögedi Erdészeti tavon.
Program:

Gyülekezés: 6.00-tól
Sorsolás: 6.30-tól

Verseny: 7.00-10.00-ig 
Eredményhirdetés, tombola: 10.30-tól

Nevezési díj: 800,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Makó Zoltán
versenyfelelős

16. oldal 2016. augusztus 25.Mindenes
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