
Megtelik
az iskolatáska

Telekalakítás, 
támogatások

/3. oldal 

Megújul
a faállomány

/4. oldal/7. oldal

Szeptember 25-ig lesz kalandmedence

Strandidővel búcsúzik a nyár

Bár a hétvégére még 30 fokos meleget jeleznek az időjósok, vélhetően a mögöttünk lévő szombathoz és vasárnaphoz ha-
sonló roham már nem lesz az idén a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben. Hacsak a szeptember elsejei szlovákiai nem-
zeti ünnep be nem segít, és sokan ruccannak át hozzánk „hosszú hétvégézni”. A strand egyébként vasárnap üzemel utoljá-
ra teljes gőzzel, a kalandmedence azonban szeptember 25-ig használható. 

Allergia

Támadásban a pollenek
Újra tombol az allergiasze-
zon. A legjobban a pollen-, 
ezen belül is a parlagfű-aller-
giások szenvednek. 

Bár a korábbi csapadékos időjárás csök-
kentette a pollenterhelést, továbbra is ma-
gas a parlagfű, a csalánfélék, az üröm és a 
gombaspóra koncentrációja a levegőben. 
Magyarországon minden 10. embernek 
orvosi kezelésre van szüksége valamilyen 
allergiás tünet miatt. 
- Az unokám, az unokaöcsém allergiás, 
asztmás - mondta Báró Lászlóné, aki ma-
ga is küzd az allergiával. - Nem tudnak 
pihenni, nem tudnak aludni a köhögéstől, 
amíg a gyógyszereket nem használják, te-
hát romlik az életminőségük is.
Tavasztól őszig a pollenek keserítik meg 
az allergiások életét. A parlagfű is most 
virágzik, az allergén növények közül ez a 
legagresszívabb.
- Jelenleg a parlagfű koncentrációja na-
gyon magas - tudtuk meg Dr. Szabó Éva 
járási tisztifőorvostól. - Emellett a csalán- 
és kenderfélék pollenje, valamint a gom-
baspóra magas, az üröm pedig közepes 
szinten van jelen.

A lakosság 10%-a gyógyszert szed az al-
lergia szezonban. A tünetek kezelésé-
re számtalan vénymentes szer is kapha-
tó már.
- Korábban az allergia elleni szereknek 
a többsége vényköteles volt, ám felsza-
badították őket - mondta Dr. Laki Tibor 
gyógyszerész, az Arany Sas Patika veze-
tője. -  Nem véletlenül, hiszen kell a tüne-

ti kezelés is, melyet a beteg maga is végre 
tud hajtani. Fontos azonban tudni, hogy 
ezeket a gyógyszereket addig célszerű 
szedni ellenőrzés nélkül, amíg szakorvos-
hoz nem kerül a beteg.
A kötelező parlagfűirtást évekkel ezelőtt 
törvénybe foglalták. Ennek elmulasztását 
15 ezertől 5 millió forintig terjedő pénz-
bírsággal büntethetik.

Jubiláns a jubilálónál

Vendégségben 
Gödöllőn

Tiszaújváros lesz a vendégvárosa a szeptember 10-
11. között megrendezendő 29. Gödöllői Belvárosi 
Napok rendezvénysorozatnak.

Gödöllő és Tiszaújváros életében is kiemelkedő év 2016., mi-
vel mindkét település az idén ünnepli várossá nyilvánításának 
50. évfordulóját. Ennek apropóján érkezett a felkérés Gémesi 
Györgytől, Gödöllő polgármesterétől, melyet a képviselő-testü-
let elfogadott. 
Tiszaújváros a fesztivál első napján a nagyszínpadon mutatkoz-
hat be, illetve lehetőség lesz a város gasztronómiai, kulturális és 
turisztikai életének bemutatására is. Színpadi produkcióként vá-
rosunk amatőr művészeti csoportjai közül a Derkovits Fúvósze-
nekar és Majorette Csoport, a Pántlika Néptáncegyüttes, a Fitt 
Dance csoport, a Pepper Akrobatikus Rock and Roll Sportegye-
sület táncosai, illetve a Tiszaújvárosi Gimnasztráda lép fel. A ki-
egészítő programok között foltvarró kiállítás és kézműves mű-
hely, krumpli lángos kóstolás, illetve a TiszaSzolg 2004 Kft. tu-
risztikai standja szerepel. 
A csoportok gödöllői bemutatkozásának tervezett költsége 640 
ezer forint, mely tartalmazza a résztvevők számára biztosí-
tott menüebéd költségét, a szállítást és a kiegészítő programok 
anyagköltségeit. 
                                                                                                       f.l.
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A kutyafáját neki!
Bűnrészes vagyok. Nem, nem uniós pénzek lenyúlásában segédkez-
tem. Fát ültettem. Töredelmesen be kell vallanom, én is serényen ás-
tam a gödröket a ’70-es évek eleje fele, s tettem beléjük a csenevész 
csemetéket. Mentségemre, és sok száz - ezer? - bűntársam mentsé-
gére legyen mondva, jóhiszeműen követtük el a tettet. Hűs árnyat, 
bőséges oxigént adó zöldet akartunk magunk körül. Mihamarébb. 
Na, ez volt a baj. A mihamarébb.  Tudatlanok voltunk. Nem gon-
doltunk arra, hogy amilyen gyorsan fejlődik, olyan gyorsan öregszik 
is a nyárféle. Márpedig mi zömmel ezeknek ástunk fészkeket. Me-
lyek most sírjaik lesznek.
Nagy fába vágja fejszéjét a városvezetés. Pótolja, amit elődei elmu-
lasztottak. Pótolja persze a fákat is, de hogy a Zöldülő Tiszaújvá-
ros program szárba szökkenjen, elébb rombolni kell. Fáj kimonda-
ni, sok-sok elaggott, korhadt, beteg fát kell kivágni. Fáj, de tudo-
másul kell venni: ahogy a város lakossága, úgy faállománya is öre-
gedésnek indult. Hogy az öregkornak is vannak szépségei? Tudom. 
(Na, jó! Érzem is már időnként.) De vannak veszélyei is.
Tudomásom szerint eleddig nem történt tragédia, „csak” anyagi 
kárt okoztak a letört ágak, a kidőlt törzsek. Meg kell újítani a 
faállományt, hogy elmúljon a veszély, hogy a város utódainknak is 
zöld legyen - állítják egybehangzóan a szakértők. Hiszek nekik. 
Bízom bennük. Ahogy - ha hiszik, ha nem - a lakosság megértésé-
ben is. Képes lesz látni a fától az erdőt.
Fűrészt, baltát biztos nem ragad, de az ásót, majd ha kell, kéz-
be veszi újra.  
A kutyafáját neki!

 -efel-

A parlagfű irtását törvény írja elő. 
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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 
templomunkban.
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17 órától vecsernye 
és gyóntatás Sajószögeden. Vasárnap 8:30 utrenye, 9:30 Szent 
Liturgia (változás!), Sajószögeden az ünnepi Szent Liturgia 11 
órakor kezdődik.
Református
Csütörtökön 17.00 órától bibliaóra lesz a városban. Vasárnap 
Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órá-
tól lesz istentisztelet.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy

Görbedi Miklós
nyugalmazott tanár, volt tanfelügyelő

életének 94. évében 2016. augusztus 25-én elhunyt. 
Temetéséről végakaratának megfelelően a későbbiekben, 

szűk családi körben gondoskodunk. 
A gyászoló család

Értesítjük azokat, akik ismerték és szerették, hogy 
szeMerszki János 

80. életévében súlyos betegségek következtében 
2016. augusztus 26-án elhunyt.

Temetése 2016. szeptember 2-án (péntek) 16 órakor lesz 
Hejőbábán.

A gyászoló család

„Ha rám gondoltok, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyeteket.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Mert én már Istennél vagyok…”

Fájó szívvel emlékezünk

ViráGh Ferencné

szül. berkes Juliannára

halálának 5. évfordulóján.
Családja

Laborosok 
találkozója 

A TVK Központi Laboratórium volt dolgozói részére találkozót 
szervezünk 2016. október 21-én, pénteken 11 órától az Arany 
Holló étteremben. Jelentkezni lehet a volt csoportvezetőknél és 
Pápainénál a 70-398-7738-as telefonszámon. 

Lopás vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatott büntetőeljá-
rást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
K. Imre 28 éves hajdúböszörményi lakos-
sal szemben.
A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 
2016. május 4-én és az azt megelőző né-
hány hónapban egy tiszaújvárosi üzem - 
ahol dolgozott - irodájában lévő számí-
tógépekből több alkalommal szerelt ki és 

tulajdonított el különböző alkatrészeket.
A nyomozók az eltulajdonított tárgyakat 
is megtalálták, melyeket jogos tulajdono-
sának visszaszolgáltattak.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a K. 
Imrével szemben folytatott nyomozást 
augusztus 25-én lezárta és a keletkezett 
iratokat vádemelési javaslattal továbbí-
totta az illetékes járási ügyészségnek.

(Forrás: B-A-Z Megyei RFK)

Lezárt ügy

 Számítógép-alkatrészeket lopott

 Kell a körforgalom!

Két személyautó ütközött
Összeütközött két személya-
utó Tiszaújváros belterüle-
tén, a 35-ös főút és az Örösi 
út kereszteződésében augusz-
tus 27-én.

A balesetben két személy sérült meg, aki-
ket a mentőszolgálat munkatársai kórház-
ba szállítottak. A város hivatásos tűzol-
tói áramtalanították a járműveket, a ren-
dőrségi helyszínelés után megszüntették 
a forgalmi akadályt. A beavatkozás ideje 
alatt forgalomkorlátozás volt érvényben 
az érintett kereszteződésben.

*
Ez az újabb - ki tudja már hányadik - bal-
eset is igazolja, hogy indokolt a kereszte-
ződésben kiépíteni az önkormányzat által 
évek óta szorgalmazott körforgalmi cso-
mópontot. A döntés azonban nem az ön-
kormányzat hatásköre, mivel a 35-ös út 
kezelője a Magyar Közútkezelő Zrt. A fo-
lyamatos megkereséseknek, majd tárgya-

lásoknak köszönhetően azonban „meg-
tört a jég”. Megépül a körforgalom, és a 
35-ös út - Szent István út kereszteződé-

sében is lesz forgalomirányító jelzőlám-
pa. A beruházások teljes költségét Tisza-
újváros állja.

Felhívás
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyel-

mét, hogy az idén is szeretnénk meg-

rendezni az Idősek Hete programsoro-

zatban az 

ARANYLAKODALMAT!

Szeretettel várjuk minden olyan házas-

pár jelentkezését, akik ebben az évben 

ünneplik 50. házassági évfordulójukat 

és szeretnék közösségünk előtt meg-

erősíteni fogadalmukat.

A jelentkezés és a részletek megbeszé-

lése végett keressétek a Tiszaújvárosi 

Nyugdíjasok Egyesületét (Tiszaújvá-

ros, Kazinczy út 3.) a hétfői és keddi 

napokon. 

Telefon: 49/440-660

                  Sóvágó Gábor elnök

Szirénapróba lesz
2016. szeptember 05-én (hétfőn) 11.00 
órakor Tiszaújváros, Tiszapalkonya, Osz-
lár településeken szirénapróba lesz. A 
szirénák megszólaltatásával a veszélyes 
üzemek környezetében telepített Moni-
toring Lakossági Riasztó (MoLaRi) rend-
szer üzemképességét tesztelik. 
A szirénapróba úgynevezett hangos üze-
mű (teljes körű) próba lesz, szöveges tá-
jékoztatás mellett, melynek során először 
„Katasztrófariadó” jelzést (120 másod-

percig tartó, váltakozó hangmagasságú, 
folyamatos szirénahang), majd „Kataszt-
rófariadó elmúlt” jelzést (kétszer 30 má-
sodpercig tartó, egyenletes hangmagassá-
gú szirénahang, a jelzések közötti 30 má-
sodperces szünettel) adnak ki.
A lakosságnak a próbával kapcsolatban 
nincs teendője!

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség     

Tiszaújváros Város Önkormányzata

Lelkiismeret
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik szeptem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Tiszaújváros várossá nyilvánításának 
50. évfordulója tiszteletére megjelent

a Képes Krónika című kétkötetes kiadvány.
A díszdoboz a Képes Krónika 1966-2016 és a Tiszaújváros 

iparvállalatainak története című köteteket tartalmazza.
Ára: 5.000,- Ft

Megvásárolható a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

2. oldal 2016. szeptember 1.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 4-ig (vasárnapig)  
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd 
szeptember 5-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent 
István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  

A körforgalom jelentősen csökkenti majd a balesetveszélyt. 



Jogszerűtlen 
vagyonhasználat

Az önkormányzati vagyon állam által történő jog-
szerű használatáról, azaz éppen hogy jogszerűt-
len használatáról szólt a testületi ülésen dr. Fülöp 
György. A részletekről az ülést követően kérdeztük 
az alpolgármestert

- A dolgok jobb megértése végett mindenekelőtt nézzük az előz-
ményeket - mondja Fülöp György. - 2013. január 1-jével - ál-
lami fenntartás miatt - a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont vagyonhasználati és vagyonkezelési szerződést kötött Ti-
szaújváros önkormányzatával, mint a köznevelési feladatellátást 
szolgáló ingó- és ingatlan vagyon tulajdonosával. 2015. április 
1-jén intézményi átszervezések miatt - a katolikus iskola épüle-
tének átadása, a szakszolgálat kiválása, székhelyváltozása, majd 
a Brassai kiválása - a KLIK és az önkormányzat közötti haszná-
lati és vagyonkezelési szerződéseket módosítottuk. További fej-
lemény, hogy 2015. július 1-jével a Brassainál változott a fenn-
tartó - megalakultak a szakképzési centrumok - melynek során 
a KLIK a jogszabályban foglaltak szerint a Brassai tekintetében 
a feladatellátást szolgáló vagyon dokumentumait átadta az új 
fenntartónak. A szakképzési centrumnak a szakképzési törvény 
értelmében a tulajdonos önkormányzattal 2015. október 31-ig 
vagyonkezelési megállapodást kellett volna aláírnia, amennyi-
ben ez nem történik meg, akkor a jogszabály értelmében a szak-
képzésért és felnőttképzésért felelős miniszter közigazgatási ha-
tározattal intézkedik a vagyonkezelési jog ingatlan nyilvántar-
tásba történő bejegyzéséről.
- És mi történt?
- Semmi. Azaz részünkről nagyon sok minden. Ám a vagyonke-
zelési szerződés a Szerencsi Szakképzési Centrum és Tiszaújvá-
ros önkormányzata között többszöri - egészen pontosan ötszöri 
- kezdeményezésünk ellenére a mai napig nem jött létre, és nem 
módosult a KLIK-kel sem a 2013. január 1-jével hatályos és a 
2015 áprilisában módosított vagyonkezelési szerződés. 
- Mit jelent ez a gyakorlatban?
- Jelen állás szerint a köznevelési feladatellátás területén, an-
nak ellenére, hogy a szakképző iskolai feladatellátást szolgáló 
vagyonnak az állománya, gyakorlatilag a kezelése a Szerencsi 
Szakképzési Centrumnál van több mint egy éve, vagyonkezelé-
si szerződésben még mindig a KLIK-kel állunk. Ráadásul a TA-
KARNET Földhivatali Információs Rendszer adatai alapján a 
2016. augusztus 17-ei állapot szerint az ingatlannyilvántartás-
ban 2013. január 1-jétől nincs bejegyezve egyetlen állami fenn-
tartó vagyonhasználati, illetve vagyonkezelési joga sem.
- Ez valóban - mondjuk így - mulasztás, de vagyoni hátrány nem 
érte az önkormányzatot.
- Ezt nem jelenthetjük ki. Azt viszont igen, hogy a „Szemünk 
fénye” iskolavilágítási és fűtéskorszerűsítési program költsége 
a 2016. évi jogszabálymódosítás szerint a 2013. január 1-jétől 
2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a KLIK 
vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetében a KLIK-et terheli. 
Márpedig az iskolavilágítási program bérleti díját, más irányú 
megállapodás hiányában a vagyonkezelésbe adott intézmények-
nél is Tiszaújváros önkormányzata fizette 2013. január 1-jét kö-
vetően napjainkig is. Ez számításaink szerint meghaladja a 10 
millió forintot.
- Az ülésen elfogadtak egy határozatot is.
- Az általam beterjesztett határozat kimondja, figyelemmel ar-
ra, hogy a KLIK és az önkormányzat közötti vagyonkezelési 
szerződés jogszabályváltozásból eredő módosítása, valamint a 
Szerencsi Szakképzési Centrum és az önkormányzat közötti va-
gyonkezelési szerződés aláírása - Tiszaújváros polgármesteré-
nek többszöri kezdeményezése ellenére - a mai napig nem tör-
tént meg. Megállapítja továbbá, hogy jelenleg a köznevelési fel-
adatellátás tekintetében az állami feladatellátást szolgáló önkor-
mányzati vagyon használatát érintően valós, közhitelű nyilván-
tartás és jogszerű megállapodás nem áll rendelkezésünkre. Er-
re tekintettel a képviselő-testület, annak érdekében, hogy az ál-
lami fenntartású iskoláknál az operatív döntések megszülethes-
senek, a jogszerű állapot helyreállításáig felhatalmazta a polgár-
mestert arra, hogy az állami fenntartású iskolák egyedi kérelme-
iről - kivéve melyek kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe 
tartoznak - döntsön és erről a soron következő testületi ülésen 
tájékoztassa a testületet.
                                                                                                              F.L.

Ülésezett az önkormányzat

Telekalakítások, pénzügyi támogatások
Viszonylag kevés - ám több 
fontos - téma szerepelt Tisza-
újváros képvelő-testülete au-
gusztus 25-ei ülésének napi-
rendjén. A grémium építési 
telkek kialakításának előké-
szítéséről határozott, újabb 
pénzügyi tárgyú döntéseket 
hozott és társasházi pályáza-
tokat bírált el.

A testület elsőként a kiemelt sportágak, 
egyesületek önkormányzati támogatásá-
nak felhasználásáról szóló beszámolót fo-
gadta el (Lásd a 11. oldalon!), majd zárt 
üléssel folytatta munkáját. Ezen újabb há-
rom Tiszaújváros Szolgálatáért Díj ado-
mányozásáról határoztak a képviselők és 
egy ipari parki területvásárlás ügyében 
fogalmaztak meg tulajdonosi elvárásokat 
a TiszaSzolg 2004 Kft. számára.
                                                     

Építési telkek 
Az élénkülő lakóház-építési kedv miatt a 
képviselő-testület az elmúlt hónapokban 
több döntést is hozott annak érdekében, 
hogy önkormányzati beruházásban mi-
nél előbb építési telkeket alakítsanak ki 
és közművesítsenek. 
Az egyik ilyen terület a Vörösmarty úttól 
keletre fekvő „Keleti-lakóövezet”, ahol 
mintegy 56 ezer m2-es területen közel 50, 
átlagosan 700-800 m2 területű lakótelek 
és a hozzájuk tartozó közút, közterület 
alakítható ki, mely a Babits Mihály út, a 
Kosztolányi Dezső utca, valamint a Tom-
pa Mihály utca keleti irányú folytatásával 
valósítható meg. A Babits M. út északi 

oldalán lévő magántulajdonú ingatlanok 
(jelenleg még külterület) tulajdonosai is 
rákapcsolódhatnak a kiépített új közmű-
vekre a később megállapítandó közmű-
fejlesztési hozzájárulás megfizetését kö-
vetően. Az építési tömbök a kertvárosi-
as lakóterület övezethez tartoznak, ahol 
legfeljebb kétlakásos vagy két rendelteté-
si egységet tartalmazó épület helyezhető 
el egy telekingatlanra, melyek minimális 
méretének 700 m2-nek kell lennie.
A Polgármesteri Hivatal tárgyalásokat 
folytatott a tulajdonosokkal és ennek 
eredményeként - egy korábban hozott ha-
tározatnak megfelelő adásvételek és cse-
re után - a teljes területen elkezdhető a te-
lekalakítás, valamint az útépítés és köz-
művesítés terveztetése, engedélyeztetése.
A geodéziai munkarészek elkészítésére a 
Polgármesteri Hivatal, a pályáztatási el-
járást követően a vállalkozási szerződés 
megkötésére a polgármester kapott felha-
talmazást. Ennek határideje 2017. márci-
us 31.
Az eljárást követően megkezdődik az út-
építés és a közművesítés tervezése is. A 
műszaki tartalom: aszfaltburkolatú köz-
utak (Babits M. út, Kosztolányi D. ut-
ca, valamint a Tompa M. utca) és jár-
da megépítése, közvilágítás kialakítása, 
zárt, elválasztott rendszerű csapadékvíz- 
és szennyvízelvezetés, amennyiben szük-
séges átemelő és nyomott szennyvíz ve-
zetékrendszer létesítése, telekbekötések-
kel, ivóvízhálózat kiépítése, telekbeköté-
sekkel, villamos-energia hálózat létesíté-

se, gázhálózat létesítése, telekbekötések. 
 A közművesítési hozzájárulás mértékét 
a beruházási költségek ismeretében hatá-
rozza meg a képviselő-testület.
                                                    

Támogatások, vásárlás 
Legutóbb júniusban, a nyári tanácskozási 
szünet előtt hozott pénzügyi tárgyú dön-
téseket a képviselő-testület. Azóta újabb 
kérelmek érkeztek az önkormányzati in-
tézmények, valamint egyéb szervezetek 
részéről, illetve felmerültek olyan felada-
tok, melyek megvalósításához forrás biz-
tosítása szükséges. Ezért a testület újabb 
támogatásokról döntött. Az alábbiakban a 
legjelentősebb tételeket ismertetjük.
A képviselő-testület korábban 10 millió 
forint működési és 15 millió forint felhal-
mozási célú  támogatást biztosított a Ti-

szaújvárosi Református Egyházközség 
részére. Varga István lelkipásztor jelez-
te, hogy az összeget az egyházközség tu-
lajdonában lévő épületek karbantartásá-
ra és működésre fordítják, azonban vá-
ratlan kiadások is jelentkeztek. A Niko-
démus Idősek Otthonában szükséges volt 
háztartási eszközöket beszerezni, a tisza-
szederkényi beruházás munkálatai köz-
ben is előre nem látható többletkiadások 
adódtak. A tiszaújvárosi templom és ima-
ház tervezett renoválására már nem ma-
radt elég fedezet. Ezért a képviselő-tes-
tület további 13 millió forint támogatást 
nyújtott az épületek felújítására.
 A testület ugyancsak korábban 5 millió 
forint működési és 5 millió forint felhal-
mozási célú támogatást biztosított a Ti-
szaújvárosi Görögkatolikus Egyházköz-
ség részére.
Jeviczki Ferenc parókus levélben jelezte, 
hogy a templom és a parókia előtti terü-
leten tervezett parkolóhelyek kialakításá-
hoz kapcsolódóan - a környezet szebbé, 
komfortosabbá tétele érdekében - kéri az 
önkormányzat támogatását a templomud-
varon végzendő beruházások, felújítások 
megvalósításához. A templomudvar bur-
kolására, illetve a bejárati kapuk felújítá-
sára a támogatást további 3 millió forint-
tal egészítette ki a testület. 
A Magyar Posta Zrt. és az MK Tiszaújvá-
ros Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonában 
van a posta épületét részben körülvevő 

két ingatlan, melyek a rendezési terv sze-
rint nem beépíthetőek, azonban a város 
számára fontos területek (közpark, járda). 
Ezek folyamatos karbantartása, fenntartá-
sa indokolja, hogy az ingatlanok a város 
tulajdonában legyenek. A testület, elfo-
gadva a tulajdonosok értékbecslésen ala-
puló ajánlatát, összesen bruttó 9.994.880 
forint vételárat hagyott jóvá az ingatlanok 
megvásárlására.
Tiszaszederkény városrész további fej-
lesztése érdekében a testület júniusban 
határozott az Ady Endre utca 4. szám alat-
ti lakóépület, melléképület, udvar megvá-
sárlásáról. Az adásvétel létrejött, a birtok-
bavétel július 22-én megtörtént, most az 
ingatlan rendbetételének első ütemére 8 
millió forintos keretösszeget különítettek 
el a képviselők.
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
2016-ban négy, széles körben használt 
szoftver - új ügyfélterminál, új képvise-
lő-testületi program, új szerződéstár, új 
pályázati rendszer - elkészítését, moder-
nizálását tervezi. Ezek végrehajtása érde-
kében a testület az informatikai hardver 
beszerzésekre biztosított előirányzatot 11 
millió forinttal egészítette ki. 
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 
a Sportcentrumban megrendezendő nagy-
rendezvények sikeres és zökkenőmentes 
lebonyolításához 500 konferenciaszéket 
és 50 körasztalt vásárolhat - határozott a 
testület. A 6 millió forintból megvásáro-
landó bútorzat a kiegészítő berendezések-
kel együtt (székszállító kocsik, asztalszál-
lító kocsik, stb.) más városi rendezvénye-
ken is felhasználható, illetve bérbeadá-
sukra is lehetőség nyílhat.
                                                

Társasházi pályázatok
Augusztus 10-ig újabb 6 társasház 7 pá-
lyázatot nyújtott be az energiatakarékos-
ságot célzó és gépészeti beruházásokat, 
felújításokat támogató pályázati kiírásra. 
A lakóközösségek összesen 3.184.751 fo-
rintra nyújtottak be kérelmet, energiata-
karékossági beruházásokra, felújítások-
ra 456.400 forint, gépészeti beruházások-
ra, felújításokra 2.728.351 forint összeg-
ben. A testület támogatta a kérelmeket. 
A II. sz. Lakásfenntartó- és Karbantartó 
Szövetkezet Munkácsy út 7-11. sz. épüle-
te gázhálózat felújítását tervezi. Az alap-
vezeték cseréjére konkrét árajánlatot ka-
pott, azonban a felszálló vezeték cseréjére 
óra/fő+anyagköltségben kapott ajánlatot, 
a teljes költséget a kivitelezés után tudja 
megmondani a vállalkozó. Ezen épület te-
kintetében a testület most csak arról dön-
tött, hogy támogatja a felújítást, és a ki-
vitelezést követően a számla végösszegé-
nek ismeretében határoz a támogatás ösz-
szegéről.
Az önkormányzat 2016. évi költségveté-
sében az energiatakarékossági pályáza-
tok támogatására 10 millió forintot hagy-
tak jóvá a képviselők, ami az élénk pályá-
zati érdeklődésnek köszönhetően most ki-
merült, ezért a testület az előirányzatot 2 
millió forinttal megemelte.

  Ferenczi László
(További önkormányzati tudósítások la-
punk 4., 5., 11. oldalán.)
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A Brassaira vonatkozóan nincs vagyonkezelési szerződés a 
szakképzési centrummal. 

A „Keleti-lakóövezetben” mintegy 50 építési telek alakítható ki a Babits, Kosz-
tolányi és Tompa utca folytatásával.

Több fontos kérdésben is döntött a testület. 



Zöldülő Tiszaújváros program 

Megújítják a város faállományát
Tiszaújváros képviselő-testü-
lete tudomásul vette a „Zöl-
dülő Tiszaújváros” tanul-
mánytervben, illetve az Ifjú-
sági parkra vonatkozó igaz-
ságügyi szakértői vélemé-
nyekben megfogalmazott ja-
vaslatokat. A szeptembe-
ri ülésre ütemterv készül a 
2016-ban és 2017-ben vég-
rehajtandó feladatokról. Az 
egyes városrészekben találha-
tó faállományt érintő intézke-
désekről lakossági fórumokat 
tartanak.

A testület 2015 novemberében döntött ar-
ról, hogy a „Zöldülő Tiszaújváros” prog-
ram megvalósítása érdekében a Polgár-
mesteri Hivatal készíttesse el a 2016-
2020-ig terjedő időszakra a zöldterü-
let-fejlesztési és fásítási koncepciót. 
A tanulmányterv idén tavasszal készült 
el. Ebben bemutatják mindhárom város-
részben utcánként a beépítés jellegét, a 
zöldsávban jellemzően előforduló fa- és 
cserjefajokat, valamint a feltárt problé-
mákat, melyekre vonatkozóan részletes 
javaslatokat fogalmazott meg a tervező. 
                                       

Terhes örökség
A fás szárú növényzet jelenlegi állapo-
tának értékeléséhez néhány gondolat-
ban vissza kell tekinteni a múltba, a vá-
ros alapításának időszakára - áll az elő-
terjesztésben. A növényzettelepítés so-
rán elért eredmények alapján el kell is-
merni elődeink azon törekvését, miszerint 
nagy gondot fordítottak arra, hogy élhető, 
zöldfelületekben gazdag városi környe-
zetet hagyjanak maguk után. Az örökség 
további fenntartása, fejlesztése, az idő-
közben jelentkező problémák korrekció-
ja már a jelenlegi városvezetés feladata, 
amely során új kihívásokkal, többek kö-
zött a klímaváltozás már érezhető hatása-
ival és következményeivel is szembe kell 
nézni. Kiemelt feladat az elöregedett fa-
állomány cseréje, megújítása, amire mind 
a „Zöldülő Tiszaújváros” tanulmányterv, 
mind a szakértői vizsgálatok is rámutat-
tak. Tudatosabban kell megválasztani az 
olykor szélsőséges városi klimatikus vi-

szonyokat elviselni képes fa- és cserjefa-
jokat, melyek hosszú távon és konfliktus-
mentesen tudják szolgálni az itt élő em-
berek igényeit, elvárásait, és ezzel egyide-
jűleg esztétikus városképi megjelenést is 
biztosítanak. 
A tanulmánytervben megfogalmazott la-
kótömbök, utcák növényzetének megújí-
tását érintő szakmai javaslatok lehetősé-
get teremtenek a múlt jóhiszeműen el-
követett hibáinak orvoslására, az olykor 
ember és növényzet közötti konfliktuso-
kat előidéző helyzetek megnyugtató ren-
dezésére. 
A sürgős beavatkozást igénylő problé-
mák megoldásával egyidejűleg - a szak-
értői javaslatok figyelembevételével - le-
hetőség lesz a tudatos, tervszerű építke-
zésre. Ennek érdekében a Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft. szakemberei-
nek bevonásával el kell készíteni a 2020-
ig terjedő időszakra a koncepcióban fog-
laltak végrehajtására egy ütemtervet.

Az elképzelések megvalósításához szük-
ség van arra, hogy a város lakói támogas-
sák a célkitűzéseket, megértsék, hogy a 
gyakorlati végrehajtás nem ellenük, ha-
nem értük, a testi épségük, az anyagi ja-
vaik biztonsága érdekében történik.
A „Zöldülő Tiszaújváros” címen elké-
szült tanulmánytervet és az Ifjúsági park-
ra készített szakértői anyagokat a közvé-
lemény tájékoztatása érdekében külön la-
kossági fórumokon mutatják be a közel-
jövőben.

Elöregedett ifipark
A „Zöldülő Tiszaújváros” tanulmányterv 
kiemelten foglalkozott a rekonstrukcióra 
tervezett Ifjúsági parkkal, melyben a leg-
nagyobb és a legsürgősebben kezelendő 
problémaként a park elöregedett nemes-
nyár állományának felülvizsgálatát fogal-
mazták meg. 
Tekintettel a faállomány egészségi álla-
potára, egymástól függetlenül két igaz-
ságügyi szakértőt kértek fel szakvéle-
mény készítésére és szakmai javasla-
tok megtételére. A szakértői vélemények 
egyes fontosabb megállapításait, javasla-
tait a testületi ülésre készített előterjesz-
tés is tartalmazta.
Tiszaújváros rendkívül gyorsan, gyakor-
latilag az 1961-1970 közötti években 
épült ki, és az iskolák és egyéb szociá-
lis intézmények mellett tervszerű telepü-

lésvédelmi fásításokat hajtottak végre. A 
lehető leggyorsabb fejlődés érdekében 
gyorsan növő fafajokat, illetve fafajtákat 
is alkalmaztak, tekintettel az erdők, illet-
ve fásítások gazdasági és településvédel-
mi szerepére. Az Ifjúsági park faállomá-
nyának kora átlagosan 47 év, ami jelen-
tősen meghaladja a véderdő rendeltetés 
miatti megemelt, 40 éves tervezett vég-
használati kort. A fafaj megnevezése ne-
mesnyár, ami az erdészeti gyakorlatban a 
vegetatív szaporítású, egy klónú, rövid, 
vagy igen rövid - 20, 30 év - vágáskorú 
nyárfák gyűjtőfogalma, esetünkben a ma 
már nem telepített óriás nyárfát jelenti.
A faállomány jelenleg nem szerepel az 
Országos Erdőállomány Adattárban, nem 
tartozik az erdőről, az erdő védelméről, 
és az erdőgazdálkodásról szóló törvény 
hatálya alá, az erdőterv sem vonatkozik 
rá. 
A helyszíni szemlék és a légifelvétel 
alapján egyértelműen megállapítható, 

hogy a faállomány kiritkult, egészségi ál-
lapota nem megfelelő, a kora miatt túltar-
tottá vált. A fák elöregedtek, növekedési 
erélyük, visszaszerző képességük, állóké-
pességük lecsökkent. A klón genetikai tu-
lajdonsága, illetve a túltartottság eredmé-
nyezte azt, hogy a szakértő a tételes fel-
mérés során nem talált olyan fát, amelyik 
mentes lett volna kártevőktől. A fákon el-
sősorban darázslepke, valamint a nagy 
nyárfacincér röpnyílásai találhatók.
1995-ben 1748 faegyed állt a terüle-
ten, mely összehasonlítva a jelenlegi 246 
egyedszámmal jól mutatja, hogy az el-
telt 21 év alatt a fák nagy része elpusztult, 
vagy kivágták őket.
                                      

Balesetveszélyes fák
A parkot közlekedési utak, parkolóhe-
lyek, gyalogjárók veszik körül, a park 
belső területén sétautak, közösségi terek, 
sporteszközök, játszótér található. Ezek a 
területhasználati adottságok kiemelkedő 
jelentőségűek a nyárfák fenntarthatóságá-
nak elbírálásakor. Az esetleg korhadásnak 
indult tövű, töredezett koronájú, fagy-
léces, vagy statikailag bizonytalan álla-
potú - megdőlt - egyedek balesetveszé-
lyességét ugyanis fokozottabban kell fi-
gyelembe venni a lakosság által erősen 
használt területen, mint egy lakosság ál-
tal nem használt, félreeső, esetleg látoga-
tók elől elzárt területen, vagy egyszerű er-
dőrészletben.
A klímaváltozással járó időjárási szél-
sőségek - viharos szél, zivatarok - egy-
re gyakoribbá válnak, a látszólag egész-
séges ágak is leszakadnak, súlyos anyagi 
károkat, esetleg személyi sérülést okozva.
A szakvéleményekben foglaltakat össze-
gezve megállapítható, hogy a kérdéses fa-
egyedek kisebb-nagyobb mértékben ká-
rosítottak, károsodottak, folyamatos, egy-
re gyorsuló pusztulásuk várható. Végkö-
vetkeztetésként az fogalmazódott meg, 
hogy az Ifjúsági park óriásnyár fái egyér-
telműen túlkorosak, biológiailag kiörege-
dettek, mindezek alapján egybehangzóan 
balesetveszélyesnek ítélik az igazságügyi 
szakértők.
Az állománnyal kapcsolatos további te-
endők szakmai megalapozottságának alá-
támasztására a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. a  FAKOPP műszerrel 
végrehajtotta minden egyes nyárfán a bel-
ső favizsgálatot. Az Ifjúsági park terüle-
tén felmért 246 óriásnyár egyed 64%-án 
20%, vagy azt meghaladó mértékű korha-
dást, illetve kívülről nem látható kiürege-
lődést mutatott ki a vizsgálat, mely alá-
támasztja a szakértők által megfogalma-
zottakat.
Mindezek alapján döntött úgy a testü-
let, hogy a „Zöldülő Tiszaújváros” tanul-
mánytervben és az igazságügyi szakértői 
véleményekben megfogalmazott javasla-
tok figyelembevételével a képviselő-tes-
tület szeptemberi ülésére elkészítendő 
ütemterv szerint végre kell hajtani a vá-
rosi zöldterületek, a fa- és cserjeállomány 
felújítási programját. 

                F.L.
(Az előterjesztés, a tanulmányterv és a 
szakértő vélemények elérhetők: onkor-
manyzat.tujvaros.hu; Testületi ülések; 
2016. augusztus 25. 6. napirendi pont)

Tisztelgés az elődöknek

Emléktáblák 
a Nyugdíjas parkban 

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének kezdeményezésé-
re az Idősek hete rendezvénysorozat alkalmával emléktáblát ál-
lítanak a Nyugdíjas parkban Tomorszky Istvánné és Danhauser 
Sándor emlékére. Az emléktáblák avatásával egyidejűleg egy 
emlékfa ültetését is kezdeményezte az egyesület.
 Danhauser Sándor az egyesület alapító elnökeként tizenkét évig 
sikeresen vezette, koordinálta a civil szervezet tevékenységét, 
Tomorszky Istvánné Csilla a Nyugdíjas park létesítésének kez-
deményezője volt, amatőr költőként, újságíróként, a város „kró-
nikásaként” vált közismertté. Nevéhez fűződik a városban el-
sőként működő Nyugdíjas Amatőr Művészeti Egyesület alapí-
tása, melyből később a jelenleg is működő nyugdíjas egyesü-
let alakult. 
Tekintettel arra, hogy az emléktáblákat az egyesület Tiszaújvá-
ros közigazgatási területén, közterületen kívánja állíttatni, ezért 
azok elhelyezéséhez a képviselő-testület hozzájárulása szüksé-
ges. Az erről szóló határozatot egyhangúlag fogadta el legutób-
bi ülésén a testület. 
Az indoklás szerint Danhauser Sándor és Tomorszky Istvánné 
kiemelkedő szerepet játszott a tiszaújvárosi nyugdíjasok amatőr 
művészeti produkcióinak létrehozásában, bemutatásában, a he-
lyi szépkorú közösség számára hasznos, tartalmas szabadidős 
tevékenységek szervezésében. Danhauser Sándort a település 
nyugdíjas lakosságának érdekében végzett kiemelkedő munká-
ja elismeréseként a képviselő-testület 2005 augusztusában Lo-
rántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetésben részesítette, míg 
Tomorszky Istvánné tevékenysége elismeréseként 2003-ban 
Szent István Emlékérem kitüntetést vehetett át a város vezető-
itől. 
Az emléktáblák egyenként 300 x 400 x 20 mm méretben, Afri-
ca Red gránitból, fényezett felülettel, a szöveg karakterei bronz 
színnel színezve készülnek, és a  Nyugdíjas parkban, a kopjafát 
körbevevő térburkolati résznél, a meglévő, illetve az ültetendő 
fánál helyezik el őket.. Az emléktáblák elkészítésének, elhelye-
zésének költsége 246.380 forint, ennek viselését az egyesület el-
nöke, Sóvágó Gábor nyilatkozatban vállalta.  
Az emléktáblák ünnepélyes avatása és az emlékfa-ültetés októ-
ber 3-án lesz. 

                                             f.l.

Beregszászi dokumentumok

Sétányt neveztek el 
Tiszaújvárosról

Két Tiszaújvárost érintő dokumentum - egy határozat és egy 
felkérés - érkezett a közelmúltban testvérvárosunk, Beregszász 
polgármesterétől, Babják Zoltántól Tiszaújváros önkormányza-
tához.
A határozat a Vérke folyó egyik beregszászi partszakaszának Ti-
szaújvárosról történő elnevezéséről szól.
„Ukrajna alkotmánya 143. és 144. sz. cikkelyeinek, valamint 
Ukrajna „A helyi önkormányzatokról Ukrajnában” c. törvénye 
37. cikkelyének alapján, áttekintve a földvagyonlás, a városépí-
tés és az építészet kérdéseivel foglalkozó állandó képviselői bi-
zottság javaslatát, figyelembe véve azt a tényt, hogy a magyar-
országi Tiszaújváros testvérvárosként jelentős támogatásban ré-
szesíti Beregszász város közösségét, a Beregszászi Városi Ta-
nács elhatározta: 
1. A beregszászi Vérke partnak a Korjatovics utca és a Budapest 
park közötti szakaszát Tiszaújváros sétánynak kell elnevezni. 
2. A fentebbi határozat elfogadásáról tájékoztatni kell a Bereg-
szászi Járási Tanács Telekkönyvi Hivatala kommunális vállala-
tot, az Ukrajna Igazságügyi Minisztériuma Információs Köz-
pont állami vállalatának kárpátaljai kirendeltségét, az Állami 
Geodéziai Kataszter Beregszászi Járási Főosztályát. 
3. Az adott rendelkezés végrehajtásának ellenőrzésével a Be-
regszászi Városi Tanácsnak a földvagyonlás, a városépítés és az 
építészet kérdéseivel foglalkozó állandó képviselői bizottságát, 
valamint a kommunális vagyon és a földviszonyok kérdéseivel 
foglalkozó főosztályát kell megbízni. 

                                                        Babják Zoltán
  Beregszász megyei jogú város polgármestere”

A felkérés egy Beregszászra kihelyezett testületi ülésre vonat-
kozik. E szerint városunk testülete testvérvárosunkban tarthatná 
egyik - később kijelölendő - ülését.

4. oldal 2016. szeptember 1.Aktuális

Az emléktáblákat a kopjafa közelében helyezik el. 

Az Ifjúsági parkon forgalmas kerékpárút halad át. 

Sokan sportolnak a több évtizedes fák alatt. 



Vélemények a Voldemort-ügyről
Dr. Mengyi Roland országgyűlési 
képviselő Voldemort-ügy néven el-
híresült korrupciós botránya mel-
lett nem ment el szótlanul Tisza-
újváros képviselő-testülete sem. A 
legutóbbi ülésen az alábbi hozzá-
szólások hangzottak el ezzel kap-
csolatban.

Pap Zsolt: A városban járkálva különböző dol-
gokat hall az ember, ki hangosabban, ki halkab-
ban, de elmondja a véleményét egy súlyos eset-
ről, ami Tiszaújváros nevét besározta.
Az ügyben sokan megszólaltak már, nyil-
ván várjuk, hogy a megfelelő szervek hatéko-
nyan végezzék munkájukat, aztán derüljön ki 
az igazság. Azonban az nem járja, hogy Tisza-
újváros nevét összemossák valamivel. Erről 
tartottunk egy sajtótájékoztatót, ahol elmond-
tuk, hogy Tiszaújvárosban becsületesen dolgo-
zó emberek élnek, akik teszik a dolgukat nap 
mint nap. És nem biztos, hogy Tiszaújvárossal 
egyenlőségi jelet kell húzni egy ilyen korrup-
ciós botrány kapcsán. Egy valamit nem hallot-
tam azonban, aki megszólalt volna az ügyben, 
a Fidesz helyi szervezete. Képviselőtársamtól 
szeretném megkérdezni, mint a szervezet el-
nökétől, hogy mi a véleménye erről az ügyről. 
Hiszen biztosan hallotta ő is. És ha Tiszaújvá-
rosban jársz, akkor biztosan kérdeznek tőled is 
dolgokat. Mi az álláspontotok? Mit gondoltok 
erről az ügyről? És hogyan lehetne ezt tisztázni 
minél hamarabb?
Tóth Sándor: Mivel meg lettem szólítva, ezért 
természetesen válaszolok. Nagyon rövid vá-
laszt fogok adni. Azt gondolom, hogy ez a kér-
déskör nem a napirendhez tartozik, de ha már 
feltetted a kérdést, természetesen válaszolok 
rá. Azt gondolom, hogy az ártatlanság vélelme 
mindenkit megillet, majd az ügyészség kivizs-
gálja. Folyamatban lévő ügyről van szó, így a 
továbbiakban nem nyilatkozom. Köszönöm.
Pap Zsolt: Nyilván mindenkit megillet az ár-
tatlanság vélelme. De véleményetek csak van? 
Neked, mint volt, vagy nem tudom, jelenlegi 
politikai munkatársnak van e tudomásod arról, 
hogy mi zajlott? Szeretnék visszautalni 2014 
februárjára. Folyamatban lévő ügybe avatkoz-
tatok bele - nem kicsit - Tiszaújvárosban, sze-
mély szerint te is. 2014 februárjában volt egy 
kampányrendezvény a Sportcentrumban. Ha 
jól emlékszem folyamatban lévő ügy volt. Egy 
szocialista politikus ellen indult eljárás. Talán 
még fotó is van róla, hogy ott álltál te is néhány 
társaddal egy molinót kihúzva. Az nem folya-
matban lévő ügy volt, amiről véleményt mond-
tál, alkottál? Most a ti szervezeteteket érinti, 
akkor nincsen vélemény, nem mondtok sem-
mit. Ha másokat érint, akkor bátran kiálltok és 
igazságtalan dolgokat mondtok, illetve jelen-
tettek meg különböző eszközökkel.
Tóth Sándor: Még egyszer mondom, az ügy-
gyel kapcsolatban nem nyilatkozom.
És tisztelt jegyző úr, téged pedig arra kérlek, 
hogy tudomásom szerint te vagy a jogi oldalá-
ról a levezetésért felelős, hogy ez a napirend és 
a testületi ülés úgy folyjék, ahogyan kell. Tehát 
a napirendről beszéljünk.
Bráz György: Sanyi, szeretném neked monda-
ni, hogy az ülést én vezetem.
Én nem tudom, hogy ki mit akar mondani, ami-
kor elmondják a dolgokat. Ha indulatmentesen 
fogalmaznak meg véleményeket, javaslatokat, 
engem nem szokott megzavarni. De az nagyon 
szokott zavarni, amikor csak a mundér becsü-
letéért védenek meg bárkit is. Én elítélem. Ha 
már erről beszélünk, akkor beszéljünk nyíltan. 
A korrupció, a lopás az bűn, a keresztény embe-
reknél ez egy nagyon súlyos bűn. De szerintem 
minden ember érzi, hogy nem szabad elvenni a 
másik emberét, nem szabad elvenni a közössé-
gi tulajdont. Azért meg nem szabad megsértőd-
ni, ha valakiről kiderül, hogy nem az, mint aki-
nek gondoltuk. Ilyen lehetséges, én nem mon-
dok erre semmit, én csak azt mondom, amit ol-
vastam. Nagyon sok dolgot hallok, de majd ki-
derül az igazság, vagy lehet, hogy sose derül ki. 
Megvárjuk a végét, hogy mi lesz ebből. A jegy-
ző úr pedig semmilyen szempontból nem leve-
zető elnök, legfeljebb szól nekem, ha törvény-
sértő, ahogy vezetem az ülést.

Tóth Sándor: Úgy, ahogy azt mondtad polgár-
mester úr, az teljes mértékben helytelen, ha va-
laki korrupciót követ el. Ebben az esetben még 
semmi nem bizonyosodott be, tehát így ne is 
feltételezzünk semmit, várjuk meg az ügyész-
ség végeredményét.
Bráz György: Egyetértek, meg azzal is egyet-
értenék, ha megjelenne, az a sok úr - nem mon-
dok neveket - akiknek minden héten lottóötö-
se volt, és óriási sok pénzt nyertek. Ne játsz-
szuk a hülyét! Nem lehet így meggazdagod-
ni egy országban azokból a fizetésekből, amik 
jönnek. Egyértelmű, hogy a politikai elit vala-
mi nagyon súlyos bűnt követ el folyamatosan 
a magyar társadalom ellen, ha ki mondjuk, ha 
nem, ez akkor is így van. Ha bebizonyosodik, 
ha nem, ez akkor is így van. Ez a helyzet. És ezt 
érzik a kisemberek is. Minden emberben ben-
ne van az igazságérzet. Hülyének nézik, mani-
pulálják a magyar embereket. Az egy más kér-
dés, hogy bebizonyítható vagy nem bizonyít-
ható be. De ez már a jog mezeje. Az erkölcsös-
ség és a törvényesség között óriási szakadék 
van jelenleg Magyarországon. Remélem, hogy 
egyszer a kettő összezár, és erkölcsös embe-
rek fognak intézni közügyeket. Ettől nagyon 
messze vagyunk, mert a választások nem erről 
szólnak, arról szólnak, hogy aki több szavaza-
tot kap, az mondja meg, hogy mi újság van és 
utána elfeledkezik arról, hogy milyen felhatal-
mazással küldték őt ebbe a rendszerbe. Ennyi. 
Nekem semmi más gondom nincs a világgal. 
Én el tudok fogadni minden olyan dolgot, ami 
az emberiség javát szolgálja, és az erkölcs ta-
laján mozog. Mindent el tudok fogadni, azt vi-
szont nem, ha lerabolják az országot, vagy a vi-
lágot és elveszik a lehetőséget az emberek nagy 
része elől, hogy ők is tudjanak boldogulni. 
Dr. Fülöp György: Nem akartam hozzászólni, 
de hozzá kell. Képviselő úr, te számtalanszor 
a napirendhez nem tartozó kérdésekkel bom-
báztad a TiszaSzolgot, holmi kutakkal, meg 
ezekkel. Senki nem szólt neked, hát mondd el, 
kész. Amikor te olyat mondasz, ami szorosan 
nem tartozik a napirendhez, azt szabad, ha más 
mondja, nem szabad. Hát nehogy bevezessé-
tek már a gondolatrendőrséget! A másik. Kép-
viselő úr, te annak az embernek, annak az ár-
tatlanság vélelme alatt álló embernek a politi-
kai munkatársa voltál, mi mégse hoztunk ide 
Harry Potter köteteket, mégse szórakoztunk itt 
veled. Pap Zsolt képviselő úr annak a szocia-
lista politikusnak semmilyen munkatársa nem 
volt, és ott álltál a Sportcentrum előtt egy ta-
licskával, hogy lopta a pénzt. Hát erről beszé-
lünk, ez az erkölcsiség, ez az, amiről a polgár-
mester úr is beszélt. Ezért mondom azt, hogy 
szégyelljétek magatokat. 2010 óta békétlensé-
get hoztatok ebbe a városba, és ennek Sanyi te 
is pontosan részese voltál. Többször megkérte-
lek már, megkértünk, kérj bocsánatot. Tudom, 
hogy nem fogsz, nyilván neked más az erköl-
csi értékrended. Tudom, hogy ti a saját bűne-
iteket relativizáljátok, másokét felnagyítjátok. 
Nagyon helytelen magatartásnak tartom. Az ár-
tatlanság vélelmével azonban én is egyetértek. 
Ezért nem jöttünk ide demonstrálni, ezért nem 
tettünk ki Voldemort-os fotókat a laptopunk te-
tejére. Egyébként meg vagyok róla győződ-
ve, hogy ti megcsináltátok volna. Ti, Sanyi el-
mentetek, meg a te párttársaid akármelyik poli-
tikussal gond volt, paradicsommal dobáltátok. 
A te képviselőd megjelent itt, ott, amott, és se-
melyikünk nem ment oda gúnyolni, gucsmol-
ni. Ezt pedagógiai célzattal mondtam, hogy ta-
nuljatok belőle, tanuljatok, hogy így kellene vi-
selkedni. Egyébként pedig ez a fajta tevékeny-
ség szégyent hozott a városra. Szégyent hozott, 
és szerintem ezen mosolyogni, Sanyi, ez aztán 
igazán illetlen dolog, vagy pedig kifejezi mind-
azt, amit te gondolsz, vagy képes vagy gondol-
ni a világról.
Tóth Sándor: Nem azon mosolygok, amit én 
kifejezek gondolataimmal a világról. Azon, 
ahogyan ti viselkedtek. Bort isztok és vizet pré-
dikáltok. Ti azt mondjátok - hogy is szoktátok 
mondani? - hogy itt van a nyugalom és béke 
szigete. Hát az, amit a Leninvárosi Krónika ha-
sábjaiban megjelentettetek erről az ügyről… És 
tudatosan úgy próbáltátok fonni ezeket a szava-

kat, hogy már szó szerint kötelet tennétek en-
nek az embernek a nyakába, hogy ez már meg-
történt. Ez az, ami pofátlanság. Nekem ez a vé-
leményem.
Dr. Fülöp György: Képviselő úr, az újságot 
úgy hívják, hogy Tiszaújvárosi Krónika. Ha 
memóriazavarod van, szedjél gyógyszert, kép-
viselőtársunk ott ül melletted, orvos, tud ne-
ked felírni. A másik. Nem mi közöltük jóem-
ber. A 168 Óra nevű újság. Onnan vettük át, hát 
te miről beszélsz? Átvettük, mert az országgyű-
lési képviselőnket érinti. Ti olyan kiadványt is 
megjelentettetek, nevet nem mondok, mert rek-
lámot nem érdemel, ahol Pap Zsoltot feltün-
tettétek úgy, hogy elvett a várostól egymilli-
árd forintot, valótlanságok tömkelegét állította-
tok. Azért mondom neked Sanyi, szerintem a 
leghelyesebb magatartás az lenne, ha ezt a ket-
tős mércét befejeznétek, és úgy próbálnál hely-
ben politizálni, hogy visszaköltözzön a város-
ba a béke és a nyugalom. Csúsztatásmentesen. 
2010 előtt is volt élet ebben a városban. Vol-
tak politikai kampányok is. Voltak konfliktusok 
és konfrontatív jellegű politikai viták, tekintve, 
hogy ez a politika természete. Ez a normális. 
De nem ilyen, hogy „Bráz, Koscsó elloptátok 
a teret” felirat, nem ilyen, hogy a polgármester 
urat Zuschlag János meg az isten tudja ki kö-
zött rácsok között ábrázolva teleszórjátok a vá-
rost mindenfélével. Sándor, azóta már vannak 
olyanok, akik ezt elismerték. Bohócnak ábrá-
zoltátok a polgármestert, és így tovább. Mi pél-
dát mutattunk, nem kezdtünk el Harry Potterez-
ni. Nagyon szépen kérlek, tanuljatok belőle, és 
a jövőre nézve ti is így viselkedjetek. Lehetnek 
vitáink, azt gondolom, hogy ez a normális. Le-
gyen programotok, legyen bármi. De azt ne csi-
náljuk, hogy a másik embert emberi méltóságá-
ban meggyalázzátok. Mert a Pap Zsolti lányát 
én láttam sírni, amikor ott álltál a talicskával, 
mert ő ugyan milyen pénzt lopott el, és te ott 
álltál Sanyi. Én nem szeretném, hogy a te gye-
reked ilyen „élményekben” vegyen részt.
Pap Zsolt: Én már nem várok bocsánatkérést, 
hiszen nem ez a műfaja sem a képviselő úrnak, 
sem a párttársainak, bár van úgy, ha az ember 
hibázik, akkor tud elnézést kérni a másiktól és 
kezet nyújtani. Egy biztos, amiket elmondott 
alpolgármester úr, azok igazak. Elteltek hosz-
szú évek, egyszerűen nem jutott eszedbe ne-
ked - talán másnak eszébe jutott - elnézést kér-
ni azokért a dolgokért, amikor valótlanságokat 
állítottatok. Ami a Krónikában megjelent, azt 
nem mi írtuk, az egy megjelent cikk, ami az-
tán megjelent itt Tiszaújvárosban is. Egy biz-
tos, hogy személyében senkit nem bántottunk, 
senkit nem gyaláztunk, viszont a 2010-2014-es 
időszakban, hát kaptunk tőletek hideget, me-
leget, rengeteg valótlan dologgal. Kicsit meg-
késve igaz, mert nem arra a választásra készült 
szerintem az a szóróanyag, ami megjelent 2014 
őszén, de sikerült vele megszórni Tiszaújvá-
rost. Ez az ember családjában okoz némi törést, 
elgondolkodik azon, hogy most hogy menjen ki 
az utcára, hiába valótlan dolgokat állítottatok. 
Teljesen véletlenül NAV vizsgálat alatt álltam a 
választások előtt, ami aztán lezárult és vissza-
kaptam a papírjaimat, teljesen jó eredménnyel, 
semmit nem találtak. Elmondták, hogy beje-
lentés alapján történt, gyakorlatilag majdnem 
megmondták azt, hogy ki jelentette be. Azért 
ez elgondolkodtató Sanyi. És ez nem hozzánk 
köthető. Lehet ilyet csinálni, lehet egymást je-
lentgetni. Én úgy gondolom, ha tiszta az em-
ber lelkiismerete, akkor bátran áll oda, bátran 
visz oda bármilyen iratot és vizsgálja nyugod-
tan bármilyen hatóság. Azt várom, hogy most 

ez a hatóság ugyanolyan intenzíven és ugyan-
olyan becsületesen lépjen fel, és vizsgálja ki az 
igazságot. Mi nem bántottunk senkit személyé-
ben, sem téged, sem másokat. Azt várnánk el, 
hogy visszafelé ez ugyanígy történjen. Ami saj-
nos hosszú évek óta nem így van. És ennek saj-
nos te is részese vagy.
Tóth Sándor: Teljességgel visszautasítom azt, 
amit alpolgármester úr mondtál, hogy különbö-
ző szóróanyagokkal mi szórtuk meg a várost, 
vagy feliratokat készítettünk úgymond az OTP 
székház építésével kapcsolatosan, vagy Pap 
Zsolt képviselő úrnak a szóróanyag. Maximá-
lisan visszautasítom. Én erről nem tudok, nem 
mi szórtuk meg, tehát ilyet ne állítsatok, hogy 
ezeket a szóróanyagokat mi készítettük.
Dr. Fülöp György: De azért a Sportcentrum 
előtt te álltál. 
Tóth Sándor: A szóróanyagról beszéltünk, 
amik a postaládákban voltak, én arról beszélek.
Bráz György: Azzal szeretném lezárni a vi-
tát, hogy azoknak, akiknek van lelkiismeretük, 
azokban ez dolgozik, most is, később is, meg 
azután is. Nem lehet a világot úgy szemlélni, 
hogy a saját fajtámat kritika nélkül, minden 
nélkül kiszolgálom és nem baj, hogy mit csinál. 
A pártoknak és a követőiknek ez a legnagyobb 
problémája. De a felelősség sosem azokon van, 
akik kisemberekként követik ezeket a dolgokat, 
mert tele vannak illúzióval, tisztasággal, hanem 
a vezetőiken van a felelősség, hogy azok jó lel-
kek vagy gonosz lelkek. Vagy csak kihasznál-
ják a társadalmat arra, hogy megvagyonosod-
janak, alattvalóvá tegyék az embereket, a tár-
sadalmat és ez az igazi probléma. Nyilvánva-
ló, hogy itt olyan értelmiségi körök mozdulnak 
meg, elsősorban a jelenlegi kormány irányában 
és osztják az igét, meg hülyeségeket beszélnek, 
de olyanokat, hogy az ember hátán feláll a szőr. 
Úgy zajlanak ezek a dolgok, hogy vannak vá-
lasztások, és kik vannak többen. De majd for-
dul a kocka, lesz ez még másképp is. Akkor is 
oda kell állni az emberek elé és ki tudja, hogy 
milyen indulatok fogják létrehozni a változáso-
kat. Senki nem tudja. Senki nem tudta, most a 
kitüntetési ügy kapcsán (Bayer Zsolt lovagke-
resztje. - A szerk.) hogy megszólal a jobbolda-
li értelmiség, hogy ezt azért mégse. És milyen 
cinizmus van ezzel kapcsolatban minden szin-
ten. Azt sem tudjuk, hogy egy ilyen ügy kap-
csán hány dokumentum fog előkerülni. Itt, ná-
lunk is. Itt is, ott is, amott is. Azt mondom, 
hogy azok az emberek, akik nem tudják iga-
zolni a vagyonuk eredetét, azok mind bűnö-
zők. Ilyen egyszerű a helyzet, mind bűnözők, 
csak még nem ítélték el őket. Ne áltassuk egy-
mást. Ez nem jobboldali és nem baloldali jelen-
ség. És még egyszer mondom, az a vezető párt, 
amelyik azt mondja magáról, hogy keresztény 
párt, az nem lop, mert a keresztény ember nem 
lop. Akiben van élő lelkiismeret, az megérti 
ezt. Mi mit tudunk tenni itt Tiszaújvárosban? 
Egyetlen dolgot. Normális emberek maradunk, 
nem dézsmáljuk a közvagyont, ilyen egysze-
rű a képlet. Engem ismernek a társaim, tudják, 
hogy én ostoroztam mindenféle ilyen dolgot 
bal oldalon is, meg minden oldalon. Nem lehet, 
hát értsük már meg, ez nem a miénk. Ugyan-
úgy, ahogy a Földet is kaptuk, megkaptuk a le-
hetőséget, nem a miénk, csak a mi feladatunk, 
hogy utódainknak majd továbbadjuk. Ugyan-
így van a közvagyonnal is. Megrémülök, ami-
kor 8-10 diplomás emberek össze-vissza hab-
latyolnak, hogy tudnának még egy kis pénzre 
szert tenni, meg még egy kicsit vagyonosodni. 
Ennek csúnya vége lesz, az a sok szegény em-
ber egyszer rá fog mozdulni az ügyekre, a törté-
nelem már bebizonyított sok mindent. Lehet itt 
az embereket etetni hülyeséggel, meg szerveze-
teket beállítani, hogy ti is támogassátok ezt, de 
megint mondom, mély érzelmű ember, akinek 
van lelkiismerete és különösen kereszténynek 
gondolja magát, az nem lop. 
Molnár István: Tényleg csak a feszültség ol-
dása végett. A város szája azért a humoros vé-
gét is meg tudja fogni. Barátom azt mondta, 
hogy én nem is tudtam, hogy Voldemort ma-
gyar, azt se tudtam, hogy Tiszaújvárosban van 
a titkok kamrája, de reméljük, hogy megtudjuk, 
hogy ki lesz az azkabani fogoly. 
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A helyi Fidesznek, Tóth Sándornak nincs vé-
leménye a folyamatban lévő ügyről. 



Gondolatok az új tanév kezdetén

Tudással felvértezve, de kételkedő elmével
Volt idő, amikor Európában a Földet tar-
tották a világmindenség középpontjának. 
Úgy tudjuk, hogy Herakleidész és Arisz-
tarkhosz két-háromszáz évvel időszámí-
tásunk előtt a Napot tartotta annak, de 
az első évszázadban végül Ptolemaiosz 
geocentrikus (Föld középpontú) világké-
pe vált elfogadottá. Csaknem 1500 évig 
tartotta magát ez az elmélet, míg Koper-
nikusz több mint húsz év munkájával ki 
nem dolgozta a Nap középpontú (helio-
centrikus) világmodelljét. Már korábban 
létezett azonban az a feltételezés, hogy a 
Nap csak egy csillag a többi között. Nico-
laus Cusanus is ezt vallotta, hirdette még 
a világegyetem végtelenségét, csakúgy, 
mint Giordano Bruno, aki azt is állítot-
ta, hogy a világmindenség homogén, bár-
merre mennénk benne, ugyanazt látnánk 
és a naprendszer nincs kitüntetett hely-
zetben. Sir William Herschel felfedezte, 
hogy a Nap nincs a csillagvárosunk kö-
zepén, az 1900-as években pedig fény de-
rült arra, hogy a Tejútrendszer csak egy 
galaxis a sok közül. Ennek fényében a 
„Világmindenség középpontja” kifejezés 
matematikailag és fizikailag értelmét ve-
szítette. Vagy mégsem? 
A múlt század hatvanas éveiben azt tanul-
tuk, hogy a világ öröktől fogva létezik, 
nincs kezdete és nincs vége sem. Leg-
alábbis ez következik az anyag- és ener-
giamegmaradás törvényéből. Azt, hogy 
a csillagvárosok és benne a bolygók ho-
gyan keletkeztek, arra, ha jól emlék-
szem, több elképzelés is megjelent a tan-
könyvekben, igazolva, hogy valójában 
nincs erre egyértelmű válasz. Pedig ak-
koriban vált tudományos körökben egy-
re elfogadottabbá George Gamow (1904-
1968) orosz fizikus ún. ősrobbanás elmé-
lete, mely szerint mintegy 13-18 milli-
árd évvel ezelőtt a világegyetem anyaga 
egy nagy sűrűségű és magas hőmérsék-
letű térrészbe volt összezsúfolva. Az uni-
verzum fejlődése egy nagy robbanással 
vette kezdetét. (Innen származik az elmé-
let másik elnevezése: Ősrobbanás-elmé-
let, vagy angolul Big Bang.) Kezdeti álla-
potban az anyag olyan formában lehetett 
jelen, amire nincsenek szemléletes fogal-
maink. Azaz nem tudjuk mi is volt az ős-
robbanás pillanata előtt, csak azt, hogy az 
univerzum kialakulásának mégiscsak van 
kezdete. Ma ez a legelfogadottabb elmé-
let, de minden kérdésre még most sem ad 
választ. Ha van a táguló világegyetemnek 
középpontja, akkor az talán ősrobbanás 
helye lehet, ami ha nem is teljesen, de va-

lószínűleg eléggé kiüresedett már ahhoz, 
hogy mai csillagászati műszereinkkel ne 
találjuk meg.
Miért írtam le mindezt? Azért, mert el-
kezdődik az újabb tanév. Viták és konflik-
tusok zajlottak és zajlanak arról, hogy mit 
és hogyan tanítsunk gyermekeinknek. 
Nincs könnyű dolga a tanítóknak és taná-
roknak, és sohasem volt az. Tantárgyan-
ként más és más az átadható és átadan-
dó ismeretanyag. Lehet azonban néhány 
alapelv, amely az eltérő szakterületekre 
egyaránt érvényes. Az egyik ilyen példá-
ul, hogy az iskolában átadott tudás soha-
sem a teljes, és végső igazság, még ak-
kor sem, ha mai ismereteink szerint kellő 
eligazodást tesz lehetővé környezetünk-
ben. Nem jutottunk volna el a föld közép-
pontú világképtől a „big bang” elméleté-
ig, ha nem lettek volna gondolkodó és ké-
telkedő elmék. Gondolkodásra tanítsunk 
elsősorban! A gyermekkori állandó és a 
szülők idegeit próbáló „miért” kérdések-
ről ne szoktassuk le tanítványainkat. Ak-
kor sem, ha nem mindenre tudjuk a vá-
laszt. A számítástechnikában ismert, hogy 
a problémák megoldásához, úgyneve-
zett algoritmus segítségével vezet az út. 
Olyan kérdések sorozatára kell felbonta-
ni a problémát, melyekre csak igen, vagy 
nem válasz lehetséges. Egyszerűen azért, 
mert az információt hordozó bit-eknek 
csak két állapota lehet: „igaz”, vagy „ha-
mis”, attól függően, hogy áram alatt van-
nak, vagy sem. A világ keletkezését ille-
tő kérdéssorban eljuthatunk például ad-
dig, hogy az ősrobbanásnak volt-e oka, 
vagy sem? Mivel világunkban ok nélkül 
nincs semmi, nagyon valószínű, hogy a 

jó válasz az, hogy igen, volt oka. Ha ez 
az ok hozta létra a ma ismert univerzu-
mot, akkor ezt az okot hívhatjuk teremtő-
nek is? Azt gondolom, hogy az elnevezés 
megegyezés kérdése. A magyar nyelvben 
ez egy lehetséges jó válasznak tűnik. Ez 
a válasz viszont szinte minden ősi vallás 
által elfogadott. A keresztények, keresz-
tyének számára a teremtő neve Isten, aki-
nek létezését tehát az előbbiek szerint lo-
gikai úton is felismerhetjük. Megállapít-
hatjuk még azt is, hogy ha teremtő, akkor 
a teremtett világban szükségszerűen min-
denható. Ettől többet azonban már csak 
a szent iratokból, a mi kultúrkörünkben 
csak a Bibliából, tudhatunk meg róla, az 
Ő saját kinyilatkoztatásai által. Ezért tar-
tom helyesnek, hogy ha szeretnénk, hogy 
gyermekeink a többi tantárgy mellett ké-
pet nyerjenek a teremtő Istenről is, ak-
kor legyen lehetőségük a hittan tantárgy 
felvételére. Nem elavult, eldobandó is-
meretekről van szó, hanem a végső vála-
szok egyikére adott lehetséges, számom-
ra nagyon is valószínű válasz kibontásá-
ról. A kételkedésre az ismeretek átadása 
során azonban mindig adjuk meg a lehe-
tőséget diákjainknak, különösen az inter-
net és a média által manipulálható, szem-
fényvesztő, video- és fotótrükkökkel té-
ves következtetések levonását lehetővé 
tevő környezetünkben. 
Mindezek figyelembe vételével kívánok 
gondolkodást fejlesztő, gyerekközpontú, 
sikeres tanévet diákoknak, pedagógusok-
nak és szülőknek egyaránt!

Szrogh Károly

Horgászok, 60 év felett

Rutinnal a halak ellen
A nyár utolsó horgászver-
senyét rendezte meg az Er-
dészeti tavon a Zabos Géza 
Horgász Egyesület. A nagy 
hagyományokra visszatekin-
tő 60 év felettiek megméret-
tetésére közel ötvenen nevez-
tek. 

A versenyzők egyéni taktikával készül-
tek, a rutinos horgászoknak megvan a sa-
ját receptjük a biztos halfogásra.
- Csonti, giliszta, mindent megpróbálunk, 
hogy horogra csaljuk a halakat - mondta 
Jávorszki József -, de kevés sikerrel. Úgy 
látszik, hogy a front sokat számít a kapó-
kedvnél.
Azért volt, akinek jobban kedvezett a sze-
rencse. Halász Ferenc zsákmánya kevés-
sel a verseny vége előtt három keszeg 
volt. 
- Akasztottam még egyet - mondta -, de a 
hínárba ment, így nem lehet tudni, hogy 
milyen hal volt. Sokszor éppen a nagy 
megy el.
A versenyen egykoron csak a nyugdíja-
sok indulhattak, de miután a szabályozás 
a nyugdíjkorhatár tekintetében nagyon 
tág határokat ölel át, így lett a hatvan év 

felettiek versenye a nyár utolsó megmé-
rettetése.
- Az öregek egyre inkább egymás hec-
celésével foglalkoznak, ahogy haladnak 
az évek előre - jegyezte meg Makó Zol-
tán versenyfelelős. - Vannak, akik fel sem 
állnak a vízparton, mások átmennek egy-
máshoz beszélgetni, így elég jó hangulat-

ban szokott zajlani a verseny.
A veteránok viadalát 7940 grammos össz-
teljesítménnyel Bacsó József nyerte, a 
második Báncs Miklós, a harmadik Csen-
geri László lett. A legnagyobb halat Roz-
gonyi István fogta.

borza
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Csiberekord

1001. Koczkatábor

2011-ben, amikor a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium néhány lelkes tanára megszer-
vezte az iskola első Csibetáborát, csak reménykedhettek abban, 
hogy az a rengeteg energia, amit a pedagógusok és a felsőbb 
éves diákok a szervezésbe fektettek, meghozza majd a gyümöl-
csét.
Az idén bebizonyosodott, valóban megérte a sok-sok éves áldo-
zatos munka. 120 fő táborozott együtt augusztus 24-26. között 
az Eötvös hatodik alkalommal megszervezett - s büszkén mond-
hatjuk - hagyománnyá vált „fészekrakó” programja alkalmából.
De nem csupán a létszám tekintetében döntöttünk rekordot. El-
ső alkalommal fordult elő, hogy egy osztályból valamennyi le-
endő gimnazistánk részt vegyen a háromnapos eseményen. Re-
méljük, hogy a 7.H ezzel hagyományt teremt iskolánkban.
Ezúton is köszönjük a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány támo-
gatását, melyet sikeres pályázatunk útján nyertünk, s melynek 
segítségével jelentősen sikerült csökkentenünk buszköltségün-
ket.
Külön köszönet illeti Tiszaújváros önkormányzatát, hogy finan-
szírozta iskolánk számára a jutalomként kiosztott pólókat, me-
lyeknek ebben az évben is hatalmas sikere volt a dobogós helye-
zést elért csapattagok között.
A 2016/2017-ben középiskolai útját megkezdő évfolyam e né-
hány napban pedig bebizonyította, hogy ismét kreatív, jó han-
gulatú, tehetséges gyerekek sora lépi át szeptembertől az Eöt-
vös kapuit.

 Tóth Réka 
táborvezető

Néhány évvel ezelőtt a középiskolások előálltak azzal az ötlet-
tel, hogy az informatikával komolyan foglalkozó diákok a nyá-
ri vakáció néhány napját szeretnék együtt és tanulással tölteni. 
Senki nem gondolta, hogy ezzel hagyományt teremtenek. Ez a 
tábor nagyon jól sikerült. Így július végén, Bükkszentkereszten 
már IX. alkalommal állt össze a csapat, hogy informatikatudá-
sát elmélyítse, fejlessze.
A fiatal diplomások és egyetemisták segítségével kis létszámú 
csoportokban zajlott a matematika, elektronika, alkalmazások és 
a programozás rejtelmeinek megismerése. Újdonságként fordí-
tott napot is tartottunk, ahol a gimnazisták mutatták be az elmúlt 
tanév folyamán elkészült programozható robotjukat. Az egyete-
misták is készültek újdonságokkal, más programozási nyelvek 
mellett az okostelefon programozásába is betekintést nyerhet-
tünk. Hagyományainkhoz híven nem csak tanulással töltöttük az 
időt. Játékos, sportos sorversennyel, hosszú sétával az erdőben, 
csapatépítő játékokkal, szalonnasütéssel és az elmaradhatatlan 
éjszakai túrával színesítettük az ott töltött időt.
Ezúton szeretnénk mi is megköszönni a Tiszaújváros Jövőjéért 
Alapítvány támogatását, mely segítségével jelentősen sikerült 
csökkentenünk a felmerülő költségeinket.
Már most megkezdődött a jövő évi, jubileumi, X. táborra az öt-
letelés, melyet mindannyian várunk.

Ferenczyné Szabó Zsuzsanna
táborvezető
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Mindenkinek van receptje a biztos fogásra.

Az univerzum fejlődése egy nagy robbanással vette kezdetét. 

Csibék jutalompólóban.

Kilencedszer állt össze a csapat.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria:„Városképek” fotókiállítás. Helyszín: au-
la és félemelet.
Látogatható szeptember 4-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szeptember 7. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Peda-
gógus Nyugdíjas Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár 
előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Szeptember 6. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” 
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. 
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának bizto-
sít. Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

 Játékos tudáspróba 2016
Híres magyar géniuszokat szeretnénk bemutatni; tudósokat, 
akik találmányaikkal könnyebbé és művészeket, akik alkotá-
saikkal szebbé tették életünket.
Szeptemberi géniuszok: Szent-Györgyi Albert és Radnóti 
Miklós  
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook 
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar).
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@
tujvaros.hu e-mail címen, vagy az 544-552-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora
Szeptember 1., csütörtök

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Horgászverseny 
- Iskolakezdés - Hajdúk a szigeten - Sport
9:15 Hétről-Hétre magazinműsor: Iskolakezdés pszichológus 
szemmel - Félmúlt - Kosárlabda (A műsor a szerdai adás is-
métlése)

Szeptember 7., szerda
18:00 Héthatár: Becsengettek - Ovinyitány - Véget ért a 
strandszezon - Fakivágás - Hajdúk a szigeten - Sport
18:15 Hétről-hétre: Márkus Gergellyel beszélgettünk - Fél-
múlt

Szeptember 8., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Közel 500 résztvevője volt 1982 augusztusának vé-
gén annak a sportversenynek, melyet  Leninváros-
ban rendeztek. Erről a Borsodi Vegyész számolt be.
„Fanfárok hangjával kezdődött meg vasárnap, au-
gusztus 29-én a munkahelyi olimpia megyei döntő-
je. A megjelent politikai, társadalmi és sportvezetők 
nevében Fülöp István az SZMT tisztségviselője kö-
szöntötte a közel ötszáz résztvevőt, majd ezt köve-
tően Hegedüs György, a Leninvárosi Tanács elnöke 
nyitotta meg az eseményt.”
Síkfutás, távolugrás, súlylökés, de volt férfi és női 
röplabda, kézilabda és kispályás labdarúgás is.
„A késő délutánba nyúló sportrendezvény eredmé-
nyeit Huri Sándor, a megyei TSH helyettes vezető-
je foglalta össze, aki elismerését fejezte ki a nagysze-
rű feltételek megteremtéséért a helyi vezetőknek, a 
lelkes küzdőképességért pedig a területi sportveze-
tőknek.”
De nem Leninváros volt az egyetlen, ahol ilyen spor-
teseményt rendeztek.
„Az országos sportnapok keretében a munkahelyi 
olimpia rendezvényein Borsod megyében közel 13 
ezren vettek részt, s ez önmagában is jelentős tel-
jesítmény. A helyi és területi döntőket öt körzetben 
bonyolították le.”
Visszatérve a megyei döntőre, Leninváros kiemel-
kedően teljesített. A 100 és 200 méteres női síkfu-
tásban is itthon maradt az elsőség, és súlyemelésben 
és távolugrásban sem találtak legyőzőre a leninvárosi 

hölgyek. Ami a csapatsportokat illeti, a kispályás lab-
darúgásban a Diósgyőr után a második helyet csíp-
ték el a leninvárosi fiúk.
A jövő héten 1981. 36. hetéből szemlézgetünk

borza

Munkahelyi olimpia
Hétről hétre évről évre

Tankönyvosztás

Megtelnek az iskolatáskák
Tankönyvekért sorban álló 
szülők, gyerekek. A hetek óta 
nem látott osztálytársak nyá-
ri élményeiket mesélik egy-
másnak. 

Papp Zita barátnőivel áll sorba.
- Kihasználtam a nyári szünetet, sokat 
voltam strandon, kalandparkban, de azért 
pihenésre is maradt időm. A tanulást nem 
várom, de a barátaim már hiányoznak - 
mondja. 
A könyvek már a hónap elején megérkez-
tek, a tankönyvfelelősök pedig hetek óta 
számolnak, szortíroznak, évfolyamon-
ként válogatnak.
 - Évfolyamonként bepakoljuk és meg-
számoljuk, hogy minden tankönyv meg-
érkezett-e, egyezik-e a szállítólevélen lé-
vő darabszámmal, utána szétrakom osz-
tályonként - magyarázza Kákóczki Zol-
tánné, a Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola tankönyvfelelőse. - Azoknak, 
akik fizetnek a tankönyvekért alá kell ír-
ni a számlát, átadjuk az átvételi elismer-
vényt, amelyen nyilatkozik, hogy átvette 
a könyveket. Nem érkezett meg minden 
tankönyv. Például németből csak a mun-
kafüzet van itt, a tankönyv még hiányzik. 
Azt az ígéretet kaptuk a Kellotól (Könyv-
tárellátó Nonprofit Szervezet), hogy ezen 

a héten pótolják. Ebben az iskolában min-
den tanuló itt kapja meg a tankönyvcso-
magját. Akik nem fizetnek a tankönyve-
kért, azoknak a tartós tankönyvekbe pe-
csétet teszünk, a könyvet év végén visz-
sza kell hozni. 
Mező Mihályné három iker fiával érkezik 
a tankönyvekért. Kell a segítség, hiszen 
három nagy tankönyvcsomag kerül a tás-
kákba.

- Nagyon gyorsan elment a nyár, még egy 
hónap rájuk fért volna a fiúkra. Én már ki-
csit várom az iskolát, nekem most kezdő-
dik a pihenés - mondja az anyuka.
A Hunyadi iskolában kígyózó sor várja a 
tankönyvosztást. Megérkezik a tankönyv-
felelős, a sor gyorsan halad. Aláírás, pecsé-
telés, a tanulónként elkészített tankönyvek 
kiosztása. Káló Józsefné is három gyermek 
édesanyja. Kettő már iskolás.
- Már mindent megvettünk az iskolakez-
désre. Ruha, cipő, iskolaszerek. Sokba 
kerül az iskolakezdés, de előregondol-
kodtunk, félre raktunk rá, így egy kicsit 
könnyebb - meséli. - Mivel három gye-
rek van a családban, a tankönyvekért nem 
kell fizetnünk, ez nagy segítség. 
- A felső tagozatosoknak idén is 12.000 
forint a tankönyvcsomag ára. Ebbe az 
összegbe a tankönyveken kívül elég sok 
munkafüzet is belefért, mert olcsóbbak 
lettek és másik tankönyvcsomagból lehe-
tett választani - mondja Kassainé Kovács 
Anett, a Széchenyi iskola tankönyvfelelő-
se. - Az első négy évfolyam már ingyen 
kapja a tankönyveket, és az első tanítási 
napon adjuk át a diákoknak.
 A befizetés határideje minden iskolában 
egységesen szeptember 15-e.  
                                                                                                                   -ema-

A Tiszaújvárosi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája

értesíti a szülőket, hogy 
a zeneiskolába beiratkozott növendékek

órabeosztásának időpontja:
2016. szeptember 1-jén, csütörtökön 13.00-17.00 óra,

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

A bizonyítványukat kérjük, hozzák magukkal!

7. oldal2016. szeptember 1. Oktatás/Kultúra

Kígyózó sor a Hunyadiban. 

Szortírozás a Széchenyiben. 



SZEPTEMBER Helye Ideje Kinek a részére
01. csütörtök  Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
02. péntek  Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
05. hétfő  Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
06. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
07. szerda  Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
12. hétfő  Tiszapart Szabadidőház 11.00  - 12.00 Szociális étkezők
13. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
14. szerda Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 ,,Esély”  Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
15. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
19. hétfő Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bóbita Óvoda gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

20. kedd Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszaszederkényi Idősek  
Klubja

10.30 - 12.00 Szociális étkezők

21. szerda Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

22. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

26. hétfő Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés  és alkalmazott étkezés megren-
delése

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés  és alkalmazott étkezés megren-
delése

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés  és alkalmazott étkezés megren-
delése

27. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés  és alkalmazott étkezés megren-

delése

Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés  és alkalmazott étkezés megren-
delése

28. szerda Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés  és alkalmazott étkezés megren-
delése

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bóbita Óvoda részére pótbefizetés és alkalma-
zott étkezés megrendelés

29. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
30. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Er-
zsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2016. szeptember

Árverési hirdetmény

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi la-
kást:

Önkormányzati
lakás értékesítése

Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról 
induló szabad licitálással.
A lakás műszaki állapota:
Panel, összközműves (távfűtéssel), állaga korának (kb.: 30 év) 
megfelelő, panelprogramos (kifizetve), részleges felújítást igé-
nyel.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- legalább egy alkalommal az ingatlan megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyes meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű kaució befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: telefonos időpontegyeztetés alapján: tel.: 06-49-
548-043.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2016. szeptember 19-én 12,00 óráig Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda)
Árverés ideje, helye:
2016. szeptember 20-án 09.00 óra a Polgármesteri Hivatalban 
(találkozás: 206. számú iroda).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés/Cím: Lakás, Tiszaújváros, Bolyai köz 11. 4/3.
Alapterület / szobaszám:63 nm / 2+1/2 
Helyrajzi szám: 659/8/A/30
Alapvételár: 8.200.000 Ft
Kaució összege: 400.000 Ft
Licit lépcső: 10.000 – 100.000 Ft

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2016. szeptember 7-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület 

képviselője
2016. szeptember 05-én (hétfő) 16.00 

órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2016. szeptember 06-án (kedd) 16.00 
órától a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. 
út 1.) fogadóórát tart.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester

2016. szeptember 5-én (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal 

I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes be-

jelentés alapján történik, negyedórás
 beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszám-
ra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Juhos Szabolcs jegyző

2016. szeptember 7-én (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 

Hivatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentkezés alapján történik, 

negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es 

telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Szemétledobó helyiség 
tárolási célú használata

A ’60-as és ’70-es években, illetve azt 
követően a hazai többszintes és külö-
nösen a 10 emeletes lakóépületek épí-
tése nagyüzemi keretek között történt, a 
központosított ipari városokba vándorló 
munkaerő lakhatási problémáinak gyors 
megoldására. Megyénkben paneles tech-
nológiával többszintes lakóépületek, tár-
sasházak építése jellemzően Miskolc, Ti-
szaújváros, Kazincbarcika és Ózd tele-
püléseken történt. Az akkori igények-
nek megfelelően szemétledobó „csator-
narendszert” is kiépítettek.
A társasházi szemétledobók használata 
idővel a szelektív hulladékgyűjtéssel, il-
letve a lakók igényei miatt megváltozott. 
Sok helyen nem használják, esetleg visz-
szabontották a szemétledobó rendszer. 
Joggal merül fel a lakók részéről az igény, 
hogy az így kihasználatlan helyiséget tá-
rolási célra hasznosítsák.
Az életvédelmi és a tulajdonosi értékvé-
delmi célok teljesülése érdekében a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Tűzmegelő-
zési Bizottság a következőkben foglalta 
össze a legfontosabb tudnivalókat.
A szemétledobó műszaki kialakításánál 
fogva függőlegesen összeköti az épület

valamennyi szintjét, a földszinttől egé-
szen a 10-dik emeletig. Egy kialakuló 
tűz a kürtőhatás következtében rendkí-
vül gyorsan, szinte percek alatt tud egyik 
szintről a másikra terjedni. A tűz kísérője-
lenségei, a füst és hő a szemétledobó ajta-
ján át bejut és beteríti a lépcsőházat, mely 
egyben a menekülési útvonal. A lépcső-
házba bejutó füst és hő rendkívül megne-
hezíti az ott élő lakók, illetve látogatók 
(különösen a gyerekek, idősek, betegek) 
menekülését és mentését.
Amennyiben a lakóépület létesítésekor 
megfelelő állapotú a szemétledobó rend-
szer és az idők során azt nem szüntették 
meg, akkor abban a helyiségben minden-
nemű tárolás TILOS.
A  már nem működő és időközben eltávo-
lított, vagy eltávolításra tervezett szemét-
ledobó rendszer után rendelkezésre álló 
helyiség tárolási célú használata tűzvé-
delmi szempontból az alábbi módon nem 
kifogásolható:
- szintenkénti födém áttöréseket (ezt az 
építési hatóságnál előzetesen engedélyez-
tetni szükséges) igazolható módon meg-
szüntették, oly módon, hogy 90 percig el-
lenáll a tűznek.

- a tárolási célra használni kívánt helyiség 
ajtaja olyan minősített nyílászáró, mely 
önműködő záródású, D tűzvédelmi osztá-
lyú és kétoldali tűzhatás ellen 30 percig 
ellenáll.
Megyénkben a társasházak ütemezett és 
módszeres ellenőrzését hosszú évek óta 
végezzük. A hatóság képviselői minden 
tűzvédelmi ellenőrzés alkalmával vizs-
gálják a szemétledobó, vagy annak fel-
számolása után visszamaradó helyiségek 
rendeltetésszerű használatát. Az ellenőr-
zések és azt követő felhívások a tűzvédel-
mi rendelkezések betartását hivatottak se-
gíteni, melyek érvényesüléséhez kérjük a 
lakosság megértését.
Mások és önmagunk biztonságának meg-
óvása alapvető érdek. A jogkövető ma-
gatartás a lakók biztonságát növeli, il-
letve tűz esetén az életmentés és a tűzol-
tás gyors végrehajtását segítik, emiatt na-
gyon fontos a jogszabályi rendelkezések 
ismerete és betartása.

 B-A-Z Megyei 
Tűzmegelőzési Bizottság

8. oldal 2016. szeptember 1.Önkormányzat/Közlemények



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

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 időpontban és helyszínen vehetik még át:
Tiszaújvárosban:
Az átvétel helye: Polgármesteri Hivatal aulája ( Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.).
Időpontja: 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

Felhívás

Pénzbeli gyermekétkeztetési 
térítési díjkedvezmény

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 szóló 
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendele-
te alapján a 2016/2017-es tanévre pénz-
beli ellátásként megállapítható gyerme-
kétkeztetési térítési díjkedvezményben 
részesülhet azon tanuló, aki nem tiszaúj-
városi állami vagy önkormányzati fenn-
tartású köznevelési intézményben veszi 
igénybe az étkeztetést, vagy tartós beteg-
ségben szenved és az ellátást nyújtó in-
tézményben nem tud étkezést igénybe 
venni. Pénzbeli ellátásként megállapítha-

tó térítési díjkedvezményre azok a szo-
ciálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhely-
lyel rendelkező kérelmezők jogosultak, 
akik életvitelszerűen lakóhelyükön élnek, 
és akiknek a családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot. 
A támogatást formanyomtatványon kell 
igényelni, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat. 
A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7. földszint)

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 
3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 
Tiszaújváros, Bocskai u. 33., keddi és 
csütörtöki napokon)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 115. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
                                      polgármester

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

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ „Napsugár” Bölcsődéje, valamint a há-
zi segítségnyújtást ellátó házi gondozók (Tiszaújváros, Mátyás 
király út 34.) 2016. augusztus 29. napjától az alábbi telefonszá-
mokon érhetők el:
„Napsugár” Bölcsőde 2-es pavilon:  49/548-218
„Napsugár” Bölcsőde 3-as pavilon:  49/548-219
„Napsugár” Bölcsőde 4-es pavilon:  49/548-220
„Napsugár” Bölcsőde 5-ös pavilon:  49/548-226
„Napsugár” Bölcsőde 6-os pavilon:  49/548-227
Házi gondozók    49/548-228
Házi gondozók     49/548-229
 Poropatich Péter
   intézményvezető

Bölcsődei, házi gondozói 
telefonszámok

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. 

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 

menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Ti-
szaszederkény, Tisza-part) a szelektíven gyűjtött hulladékok 
(papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) begyűj-
tését a közszolgáltató a következő héten, 2016. szeptember 

7-én (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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.

A kérelmeket szeptember 30-ig lehet 
benyújtani. 

9. oldal2016. szeptember 1. Önkormányzat/Közlemények



Tiszaszederkényben 

a Bajcsy Zs. utcában 

eladó 

3 szobás szuterénes 

lakás, 

nagy telekkel.

Érd.: 06-30/532-9883

10. oldal 2016. szeptember 1.Hirdetés/Rendezvények



Labdarúgás

Vasárnapi vereség a fővárosban
Az MTK tartalék „albérleté-
ben” elszenvedte első veresé-
gét a TFC Tiszaújváros.

MTK II. - TFCT 2-0 (0-0)
Budapest, BKV Előre pálya: 50 néző. V.: 
Kovács (Mohos, Aradi)
MTK II.: Demjén-Sági, Katona, Nagy, 
Széles, Szabó, Bayer, Szuhodovszki (For-
gács), Kovács (Lustyik), Takács R. (Ta-
kács K.), Szerencsi.
TFCT: Tóth-Fodor, Dajka, Bodó, Vis-
csák, Bussy (Kerekes), Hussein, Fabu, 
Balogh (Molnár L.), Kristófi, Somogyi 
(Papp). 
68. perc: Bayer emelt át okosan a védő-
kön, a csereként beállt Takács K. vette át 
a labdát. Erős lövését Tóth lábbal még el 
tudta terelni, ám a játékszer a hosszú ol-
dalon érkező Szerencsi elé került, aki kö-
zelről az üresen tátongó kapuba lőtt. (1-0) 
74. perc: Egy előreívelést elnéztek védő-
ink, Tóth is rosszul mozdult ki a kapuból, 
így Lustyik 10 méterről zavartalanul lő-
hetett a hálóba. (2-0)
Az első félidőben visszafogott játékot lát-
hatott a csekély számú közönség. A ka-
puk nem forogtak veszélyben, lövés is 
alig akadt.

A második félidőt jobban kezdte a Tisza-
újváros, a helyzetek azonban kimaradtak, 
és ahogy ez lenni szokott, az MTK előbb 
megszerezte a vezetést, majd bebiztosí-
totta győzelmét. A vereség ellenére csa-
patunk a KBSC mögött második a tabel-
lán négy forduló után.
Pölöskei Gábor, vezetőedző: Az első fé-
lidő nagyon fegyelmezett és taktikus játé-
kot hozott, a Tiszaújváros igazolta, hogy 
nem hiába nyerte meg eddigi meccseit. 
A második félidőben már mindkét csa-
pat szerette volna eldönteni a mérkőzést, 
és ebből a küzdelemből mi jöttünk ki job-
ban.
Gerliczki Máté, vezetőedző: Döntetlen 
körüli mérkőzés volt, amiben nem volt 
benne a vereségünk, pláne nem kétgólos. 
De mivel valahogy csak született két ha-
zai gól, így megérdemelt a győzelmük, 
amihez gratulálok.

További eredmények
Hajdúböszörmény - Jászberény 1-0

Nyírbátor - BKV Előre 3-2
Hatvan – Monor 2-2

KBSC - Rákosmente 3-1
REAC - Salgótarján 0-3
Tállya - Újpest II. 7-2

ESMTK - DVTK II. 0-0
DVSC-DEAC II. - Putnok 1-1

Következik az 5. forduló
2016.09.03., szombat, 16.30

Tiszaújváros - Hajdúböszörmény 
Monor - Nyírbátor 
Salgótarján - Tállya

Rákosmente - Hatvan
Putnok - ESMTK

2016.09.04., vasárnap, 11.00
DVTK II. - KBSC

Újpest II. - MTK II.
2016.09.04., vasárnap, 16.30

BKV Előre - REAC
Jászberény - DVSC-DEAC II. 

Jól kezdtek a fiatalok

Három győzelemmel és egy vereség-
gel kezdtek utánpótlás csapataink a 
2016/2017-es bajnokság első fordulójá-
ban.
U19 TFCT - Hajdúböszörmény 3-0
U17 TFCT - Hajdúböszörmény 5-1
U15 Eger - TFCT 6-4
U14 Eger - TFCT 3-4

Interjú Márkus Gergellyel

Olimpia testközelből
Márkus Gergely a riói olim-
pia után, a triatlon világbaj-
nokság előtt rövid időre ha-
zalátogatott Tiszaújvárosba. 
Arról faggattuk, az ő szem-
szögéből milyen volt az ötka-
rikás játékok.

- Nagyon nagy élmény volt egy olimpiát 
újból testközelből átélni - mondta. - Nyíl-
ván nem nyaralni megy ilyenkor az em-
ber, hanem dolgozni, sportigazgatóként 
az én feladatom az volt, hogy a triatlon-
versenyek zökkenőmentesen menjenek 
le. Ezt sikerült elérni, de nem volt egy-
szerű feladat. 
- Ez volt az ötödik olimpiád, melyik szá-
modra a legkedvesebb?
- Minden olimpia másként kedves, más-
hogy van az ember szívében, de nekem a 
legkedvesebb még mindig Athén, hiszen 
ott éltem is két évet. De ez a mostani is 
kedves. Más volt, mint az eddigiek, hi-
szen egy teljesen más kultúrába csöppen-
tünk bele. Mások voltak a körülmények, 
mint mondjuk Londonban vagy Peking-
ben. Brazília jelenleg eléggé fel van for-
dulva, amiből próbáltak minél keveseb-
bet láttatni a külföldieknek, de azért lát-
tuk. Ettől függetlenül nem kellett semmi-
től sem tartanunk. Az, hogy mindenkit ki-
rabolnak, hogy mindenki megbetegszik, 
meg hogy rossz a víz, ebből így utólag na-
gyon kevés volt igaz. Összességében egy 
kicsit túl volt ez dimenzionálva, amit én 
azért sajnálok, mert nagyon sokakat elri-
asztott ettől az eseménytől, és ez a hangu-

laton érződött is.
- Mennyire vagy elégedett a négy magyar 
triatlonista teljesítményével?
- Az nem mérvadó, hogy én mennyire va-
gyok elégedett, az sokkal inkább, hogy 
ők a saját teljesítményükkel mennyire 
elégedettek. Azt gondolom, hogy ifj. Fal-
dum Gábor, aki huszadik lett, és Kovács 
Zsófi a 24. helyével mindenképpen elé-
gedettek lehet. Tóth Tamás 33. helye és 
Vanek Margit 45. helyezése csalódás le-
het, igaz Margit nem volt 100%-os, ami-
kor kiérkezett, ettől függetlenül megpró-
bált maximálisan teljesíteni. Remélhető-
leg lesz még lehetősége javítani, mondjuk 
4 év múlva.

- Milyen sporteseményeket láttál a triat-
lonon kívül?
- Az első héten volt valamivel több időm, 
így több magyar érdekeltségű eseményre 
is eljutottam. Az első 5 aranyéremből né-
gyet láttam - a kajakosokéból egyet sem, 
mert a második héten voltak a triatlonver-
senyek, akkor már nem volt időm verse-
nyekre járni. 
- Most akkor jön a pihenés?
- Nem. Bár ezen a nyáron nagyon sokat 
dolgoztunk, de még hátravan a világbaj-
nokság Mexikóban. Most oda utazom, 
utána lesz egy kis szusszanás.

borza

Quadratlon

Arany Akaliban
A hétvégén Balatonakaliban megrendezett felnőtt és U23-as 
sprint quadratlon magyar bajnokságon fantasztikus tiszaújváro-
si siker született. A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület verseny-
zője, Bodolai Fanni aranyérmes lett. A 0,75 km úszást, 20 km 
kerékpározást, 4 km kajakozást és 5 km futást követően az után-
pótláskorú versenyző nem csak korcsoportjában, de az abszolút 
mezőnyben sem talált legyőzőre. Így kijár a gratuláció Fanninak 
és felkészítő edzőjének, Jancsár Lászlónak!

Sportcentrum:

Szeptember 03. (szombat)
Labdarúgás
16.30 TFCT - Hajdúböszörmény NB III-as bajnoki labdarúgó 
mérkőzés   Labdarúgó stadion

Természetjárás
07.00-18.00:  „Tisza gátak” országos természetjáró verseny 
    Zászlósterem

Szeptember 04. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 TFCT - Kazincbarcika U15-ös bajnoki labdarúgó mér-
kőzés    Füves edzőpálya
12.00 TFCT - Kazincbarcika U14-es bajnoki labdarúgó mér-
kőzés    Füves edzőpálya

Tiszaújvárosi Kajak-Kenu 
és Sárkányhajó Egyesület

Szeptember 03. (szombat)
Kajak-kenu
09.00-17.00: V. Sprint Aréna Sprint távú kajak kenu verseny 
    Városi Dísztó 

Tiszaújváros önkormányzata 2015-ben 137,5 mil-
lió forint működési, 59,2 millió forint létesítmény-
használati és 6,8 millió forint felhalmozási célú tá-
mogatást nyújtott a kiemelt sportágak, illetve az 
egyesületek számára. Ennek felhasználásáról a 
legutóbbi testületi ülésen számoltak be a sportszer-
vezetek.

 A legnagyobb támogatást - valamivel több, mint 63 millió forin-
tot - a labdarúgás kapta működési, felhalmozási, és létesítmény-
használati célokra. A 48,1 milliós működési támogatást elsősor-
ban utazási- és étkezési költségek, munkabér, edzők megbízási 
díja, játékvezetői díj, sportfelszerelés, nevezési díj, egyéb szol-
gáltatási díjak kiegyenlítésére használták fel. A sportegyesület 
igazolt labdarúgóinak száma 174 fő volt, a felnőtt csapat mellett 
8 utánpótlás csapata is van az egyesületnek.
Közel 36 millió forintot kapott összességében a Phoenix Kosár-
labda Klub, ebből 28,9 millió volt a működési támogatás. Az 
egyesületi létszám így alakult az elmúlt szezonban: 22 fő egye-
sületi tag, 111 fő amatőr igazolt sportoló és 9 fő edző.
A Tiszaújvárosi Sport Club a harmadik a sorban közel 35 mil-
lió forintos dotációval. Ennek közel fele a hat szakosztály lé-
tesítményhasználati díjaira fordítódott. Az elmúlt időszakban a 
sportklub tagjainak száma 402 fő volt, de az utánpótláskorú ver-
senyzők száma kismértékű emelkedést mutat.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub – korábban TVK Mali TK - csak-
nem 29 millió forint felhasználásáról számolhatott be. Ez az ösz-
szeg a teljes költség 34,8%-át tette ki, a további fedezetet a klub 
egyéb forrásokból biztosította. Az egyesületnek 72 igazolt spor-
tolója és 5 edzője volt, további 25 főnek előkészítő edzéseket 
tartottak. 
A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület több mint 19 millió forin-
tos dotációt használhatott fel. A klub 16 sportoló számára vál-
tott ki versenyengedélyt, ami az egy évvel korábbi 51 főhöz ké-
pest jelentős csökkenés, igaz az egyesület fő célja „az olimpiai 
kvalifikációt kivívó versenyzők minél jobb felkészülésének biz-
tosítása”, valamint Tiszaújváros és a térség felnőtt és ifjúsági la-
kosságának rendszeres sportolásra, az egészséges életmódra va-
ló nevelése volt.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület mintegy 
16 millió forintos támogatást kapott az önkormányzattól. A 2 
főállású és a 2 társadalmi munkában tevékenykedő edző mellett 
118 fővel rendelkezett az egyesület.
A Tiszaújvárosi Fitness Sportklub 3,5 millió forint létesítmény-
használati, míg a Tiszaújvárosi Tenisz Klub összességében 2,5 
millió forintos támogatást kapott.

borza

Gyomaendrődön rendezték meg a Viharsarok-kupa elnevezésű 
utánpótlás kajak-kenu versenyt. A viadalon a TKKSE verseny-
zői első ízben vettek részt és kiváló eredményeket értek el:
MK-1 fiú U-10 2000 m: 3. Kaczvinszki Tamás; MK-1 fiú U-11 
2000 m: 1. Kórik Ákos, 2. Deim Marcell, 4. Horváth Balázs; 
MK-2 fiú U-10 500 m, 2. Kaczvinszki Tamás - Mircse Iván, 4. 
Skokán Máté - Balogh Martin; MK-2 fiú U-11 500 m, 1. Kórik 
Ákos - Deim Marcell; MK-2 lány U-10 500 m: 2. Horváth Kata 
- Makó Petra, 3. Nagy Luca - Marosi Csilla
MK-1 lány U-9 500 m: 1. Nagy Luca, 2. Horváth Kata, 3. Makó 
Petra, 5. Marosi Csilla; MK-1 fiú U-9 500 m: 1. Skokán Máté, 2. 
Mircse Iván, 4. Balogh Martin; MK-1 fiú U-10 500 m: 1. Szaba-
dos Balázs, K-1 fiú  U-14 500 m:1. Fialka Tamás

Támogatott sportegyesületek

Kétszázmillió 
nyolc klubnak

Kajak-kenu

Viharsarki sikerek

A hétvége sporteseményei
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A Phoenix 36 millió forintot kapott. 

Márkus Gergely Hosszú Katinka második aranyérme után. 



Kultúra, gasztronómia

Hajdúk a szigeten 
Tavaly hagyományteremtő

 szándékkal tartották meg a 
Hajdúk a szigeten rendez-
vényt. Szeptember 17-én is-
mét benépesül a Tisza-sziget, 
ahol újabb hajdú települé-
sek mutatják be szokásaikat, 
kultúrájukat, s adnak ízelítőt 
kulináris tudományukból. 

Sütöttek, főztek, mulattak, táncoltak, há-
zi készítésű portékáikat is elhozták tavaly 
a fesztiválra a szomszédos hajdúvárosok. 
Hajdúnánás, Hajdúdorog és Polgár mu-
tatkozhatott be elsőként a szigeten. Idén 
újabb települések kapnak lehetőséget, 
persze a múlt évi vendégek sem marad-
nak otthon.     
 - Nagyon szeretjük a szigetet, ez kide-
rül abból is, hogy a halászléfőző feszti-
válon több ezren voltunk, ezért is foly-
tatódnak a programok a Hajdúk a szige-
ten rendezvénnyel, hasonló felépítéssel, 
mint tavaly. Több meghívott települést 
várunk vendégül, akik bemutatják szoká-
saikat, hagyományaikat, de a visszajelzé-
seket csak a hétvégére kapjuk meg. Nagy 
élményben lehet részük azoknak, akik ki-
jönnek a szigetre, hiszen a Tiszaújváros-
ban is fellelhető hajdú hagyományokat is 
felelevenítjük, erről a meghívott fellépők 
gondoskodnak majd. Ami a rendezvény 
gasztronómiai részét illeti, lesz ökörsü-
tés is, ezt az augusztus 20-ai szokásos 
programcsokorból tettük át ide. A szín-
padi programok összeállítása még folya-
matban van, a Motiva zenekar és a 3+2 
együttes fellépése már biztos - nyilatkoz-

ta lapunknak Mátyás Zoltán, a Derkovits 
Kulturális Központ igazgatója. 
Asszonytalicskázás, tökhajítás, bálagurí-
tás, ilyen vidám programok és versenyek 
is voltak tavaly, még bajuszverseny is sok 
nevezővel és büszke győztesekkel. A nép-
szokások és a hagyományőrzés jegyében 
most is készülnek  a szervezők hasonló 
programokkal. 
A gyerekeknek is bőven akad majd prog-
ram, kézműveskedés, népi játszótér, állat-
simogató, ezekkel is várják majd a sziget-
re értekezőket. 
A kultúra mellé gasztronómia is „dukál”. 
A menüt a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ szakácsai kínálják majd. 

- Idén 1600 adag étellel készülünk, az in-
tézmények alkalmazottainak és a vendé-
geknek hajdú- káposztát és tepertős pogá-
csát kínálunk. A főétel savanyú káposz-
tás, füstölt kolbászos, tarjás, sertéscom-
bos egytálétel lesz, amit tejföllel ízesí-
tünk - tudtuk meg Zsipi Imrénétől, a Ti-
szaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont közétkeztetési csoportvezetőjétől. 
A vendégeket ingyenes autóbuszjáratok 
viszik és hozzák óránként a szigetre. A 
belépésre jogosító karszalag ára 300 fo-
rint, ami az esti műsorra már 500 forint 
lesz. Az ebből befolyt összeget jótékony 
célra ajánlják fel a szervezők. 

berta
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Idén is rendeznek bajuszversenyt. 

Nagyon megszerettük a Tisza-szigetet. 

A 3+2 lesz az est sztárvendége.
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