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Nemzeti ünnepünkön

A nőket köszöntötték

Legyen béke, szabadság, egyetértés!

Nélkülük nem működne a város

Több száz rendezvény

Baleset

Programajánló

Teljes útzár volt

Megjelent Tiszaújváros 2017. évi programajánlója.
A több száz helyi rendezvényt tartalmazó füzet országos pre-
mierje a múlt héten volt az Utazás 2017 kiállításon. Városunk-
ban azok a szervezetek, intézmények kaptak elsőkként a kiad-
ványból, melyek szerepelnek benne. A nagyközönség a Derko-
vits Kulturális Központban és a Hamvas Béla Városi Könyvtár-
ban juthat hozzá a programajánlóhoz, de megtekinthető a kultu-
rális központ honlapján is.
„A 2017-es esztendőben - erről tanúskodik e programfüzet is 
- megőrizzük a Tiszaújvárosra jellemző pezsgő kulturális- és 
sportéletet. A jubileumi ünnepségsorozat számos olyan rendez-
vényt „szült”, melyeket szervezőik - ha kissé másként is - to-
vábbvisznek, újabb hagyományokat teremtve.
Ahogy több éve már, nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, a 
Tavaszi Fesztivál, a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál, a Tri-
atlon Nagyhét, a Városnapok, a Hajdúk a szigeten, a Színház 
Határok Nélkül, a Mikulástól karácsonyig rendezvények adják 
kulturális kínálatunk gerincét 2017-ben is. 
Mindemellett a helyi művészeti csoportok, közösségek, civil 
szervezetek által szervezett - sok esetben az önkormányzat ál-
tal támogatott - további kulturális- és sportesemények, az eze-
ken bemutatott értékek színesítik a palettát.” - olvasható a füzet 
polgármesteri köszöntőjében. 
(A 2017. évi nagyrendezvényekről készült „ajánlónk” lapunk 
16. oldalán.)

Szerencsére „csak” anyagi kárral járó baleset történt március 
14-én a palkonyai úton. Az esemény azonban így is fennakadást 
okozott a közlekedésben, mivel a helyszínelés időtartamára tel-
jes útzárat rendeltek el.

A hagyományoknak megfelelően ünnepelte az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulóját városunk. A ti-
szaszederkényi Hősök emlékművénél és a Petőfi szobornál tartott megemlékezéseken a beszédíró pályázat első és máso-
dik helyezettje, az előző napon rendezett iskolai ünnepségeken a pályázat harmadik díjazottja, az Eötvös középiskola di-
ákjai mondtak ünnepi beszédet. A városi ünnepségen huszonkét személynek és két közösségnek adták át a képviselő-tes-
tület által adományozott ágazati kitüntetéseket. Írásaink a 4., 5., 6. és 7. oldalon. 

Városszerte nőnapi ünnepsége-
ket tartottak a múlt héten. Ti-
szaújváros önkormányzata 17 
helyszínen 20 szervezet, intéz-
mény 1050 női dolgozóját kö-
szöntötte és ajándékozta meg. 
A város vezetői valamennyi ün-
nepségen hangsúlyozták, hogy 
az otthonukban, a háztartások-
ban is helytálló nők munkája 
nélkül a város sem tudna mű-
ködni.

Tiszaújváros hetilapja      2017. március 17.      XXXV. évfolyam, 11. szám
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szom-
baton 18 órakor, vasárnap 11 órakor lesznek a szentmisék 
templomunkban. Nagyböjti időben minden héten pénteken 
a szentmise előtt háromnegyed 8-tól keresztúti ájtatosságot 
végzünk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk.

Görögkatolikus
Pénteken 17:30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szomba-
ton 11:00 Szent Liturgia, halotti megemlékezés, 17:00 vecser-
nye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 ve-
csernye. Hétfőn 17:30 vecsernye. Kedden 8:00 utrenye. Szer-
dán 17:30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
Református
Csütörtökön: 17:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16.00 órától lesz isten-
tisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az ima-
házban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni alkalmat 
követően konfirmációra felkészítő oktatást tartunk.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Lastóczki Jánosné (EditkE)
temetésén megjelentek,

sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2017. március 16-án (csütörtökön) 2.500 
kg keszeget telepített az alábbiak szerint:
Tisza:   1.200kg 
Sajó:   600 kg 
Erdészeti tó:      550 kg 
Nyugati fcs.     150 kg 
A keszeg telepítése után tilalmi időt nem rendeltünk el.
2017. március 17-én (pénteken) 2.300 kg pontyot telepít az 
alábbiak szerint:
Erdészeti tó:   600 kg
Csécsi tó:   600 kg
Tolnai tó:   300 kg
Örösi tó:   200 kg
Nyugati fcs.:   300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megköze-
lítését, akkor:
Kürti tó:   300 kg - ha nem, akkor ezt a 
mennyiséget is az Erdészeti tóba telepítjük. A változtatás jo-
gát fenntartjuk!
Horgászni 2017. március 18-án (szombaton) reggel 06.00 
órától lehet.

Balázs Tibor
                          horgászmester 

Árpád úti felújítások
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy módosult az Árpád 
úti felújítások kezdési ideje.
2017. március 20-án kezdődnek az alábbi, a tér-
képen kék színnel jelölt helyszíneken a közterü-
leti felújítások:
• Árpád út 21-27. sz. garázsok előtti térburkolat 
és csapadékvíz elvezetés felújítása
• Árpád út 1-7. sz. előtti közlekedő út és gará-
zsok előtti terület felújítása
• Árpád út 9-19. szám előtti parkoló, közlekedő 
út és garázsok előtti terület felújítása
A kivitelezési munkák befejezésének várható 
ideje április vége.
Felhívjuk az érintett garázstulajdonosok figyel-
mét, hogy a kivitelezés megkezdése előtt a gép-
járművel szíveskedjenek kiállni a garázsból!
Kérjük, hogy a kivitelezések ideje alatt a közle-
kedési szabályok betartásával és fokozott figye-
lemmel közlekedjenek!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

kronika@tiszatv.hu

A Széchenyi 
a legeredményesebb

A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulójának ered-
ményhirdetésén, Sajószentpéteren vették át a Tiszaújvárosi Szé-
chenyi István Általános Iskola legjobb eredményt elért tanulói 
a Borsod megye legeredményesebb általános iskolájának járó 
vándorserleget.
Eredmények: 11. Suba Dániel, 2.b, (felkészítő: Petrikné Kiss 
Edina), 6. Szabó Panna, 4.b, (Iványiné Burai Éva), 12. Pusztahe-
lyi Levente, 4.c, (Kovács Emese), 14. Cziáky Ádám 4.b, (Ivány-
iné Burai Éva), 9. Bodri Brigitta 8.a, (Dózsa Imre), 3. csapat: 
Szabó Panna, Pusztahelyi Levente, Cziáky Ádám. 

   Farkas Tivadarné mb. intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Hagyományápolás

Gergely napja, március 12., eredetileg a diákság ünnepe. A nap 
ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el, ezen a napon emlékez-
tek I. Gergely pápára, az iskolák patrónusára. 
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 4.a osz-
tályos tanulói hagyományőrző játékukkal felkeresték a Katica, 
a Bóbita és a Tündérkert óvodát, hogy iskolába hívogassák a 
nagycsoportos gyerekeket.
A siker nem maradt el. Érdeklődéssel figyelték az ovisok a nép-
viseletbe öltözött iskolásokat, majd gyümölccsel, édességgel, 
sőt szalonnával, kolbásszal töltötték meg a „Gergely-járók” ko-
sarait. (Felkészítő pedagógus: Bejó Lászlóné)

Gál Benjáminné
igazgató

Népről
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik márci-

usi 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.

2. oldal 2017. március 17.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot március 19-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd március 20-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

Három óvodát kerestek fel hagyományőrző játékukkal a 
4.a tanulói. 



Újratervezés és fejlődés 

 Egy új korszak kezdete a városfejlesztésben
Legutóbbi ülésén elfogadta a képviselő-testület a 
város költségvetését, mely irányt szab az idei mű-
ködésnek, beruházásoknak, fejlesztéseknek. Mint 
ismeretes, januártól egy jelentős forráselvonás-
sal is számolnia kellett az önkormányzatnak. Bráz 
György polgármestert többek között arról kérdez-
tük, vajon mennyiben befolyásolja ez a változás az 
eddigi terveket, a település stabilitását.

- Mielőtt a költségvetésről beszélnénk, ejtsünk néhány szót a mö-
göttünk álló jubileumi évről. Hogyan értékeli 2016 eseményeit, 
eredményeit? 
- Az elmúlt év folyamán sikerült folytatnunk programjainkat, ame-
lyeket a város szépítése, megújítása, fejlesztése érdekében indítot-
tunk. Az Otthon Melege Program keretében például 18 társasház, 
vagyis több mint 800 család támogatásáról döntött a képviselő-tes-
tület annak érdekében, hogy energiatakarékosabb, korszerűbb, ala-
csonyabb fenntartási költségű lakásban élhessenek. 2016-ban jelen-
tős beruházások valósultak meg közterületeken, intézményekben, 
a közműhálózatban is. Fontos lépéseket tettünk a gazdaság továb-
bi élénkítése érdekében, hiszen egy város vezetésének nemcsak a 
jelenre, hanem fél szemmel mindig a jövőre is figyelnie kell. Ta-
valy ünnepelte Tiszaújváros a várossá nyilvánítás 50. évfordulóját, 
ez a jeles jubileum meghatározta az egész évet. Több száz rendez-
vény zajlott e születésnap jegyében, hiszen az önkormányzat mel-
lett számos közösség, intézmény, civil szervezet is fontosnak érez-
te, hogy méltó módon megünnepelje városunk fennállásának fél-
századik évfordulóját. Ez számomra azt bizonyítja, hogy Tiszaújvá-
ros közösségei, az itt élő emberek szeretik ezt a várost, és ez nagyon 
fontos. Emberi kapcsolatok, érzelmek nélkül egy település csak há-
zak sokasága, az otthon érzése ennél sokkal több. Az elmúlt év ese-
ményei engem ismét meggyőztek arról, hogy mind a városalapí-
tó nemzedék, mind a fiatalabb generációk tagjai közül igen sokan 
nemcsak lakóhelyüknek, hanem otthonuknak tekintik Tiszaújvá-
rost, igazi lokálpatriótaként tesznek érte, óvják és felelősséget érez-
nek iránta. Több kötetet, kiadványt is megjelentettünk az év folya-
mán, hogy méltó emléket állítsunk a város első ötven évének, az itt 
tevékenykedő embereknek, akik szakszerű, tervszerű, elkötelezett 
munkával rakták le az alapokat. Mondhatjuk, hogy ez az időszak az 
első fejezet volt Tiszaújváros történetében. A városalapítás, város-
építés időszaka, amikor a mesterséges körülmények között létreho-
zott település igazi kisváros lett, amelynek már lelke van.
- Vajon miről fog szólni a második fejezet? 2017-et az újraterve-
zés éveként aposztrofálják, ez azt jelenti, hogy új utakra kell lépni?
- Bizonyos értelemben igen, bár a célt, hogy Tiszaújváros egy él-
hető, modern, kulturált település legyen, természetesen egyetlen 
pillanatra sem tévesztjük szem elől. Sőt, épp ennek érdekében 
gondoljuk át újra a feladatainkat és teendőinket. Úgy gondolom, a 
város az adottságaiból kihozta a legtöbbet, legjobbat. A központi 
akaratból végrehajtott ipartelepítések kora azonban lejárt, nekünk 
már fokozottan kell ügyelnünk arra, hogy a gazdasági élet fejlő-
désének ideális körülményeit mi magunk teremtsük meg. Ennek 
érdekében csökkentettük az iparűzési adót, igyekszünk fokozni a 
cégek betelepülési kedvét, és a jelek szerint jó úton haladunk, hi-
szen az ipari parkban a közelmúltban több terület is gazdára talált, 
újabb és újabb befektetések várhatók. Sokszor elmondtam már, 
hogy ez a város az iparnak köszönheti a létét, és az anyagi lehető-
ségeit is. Az önkormányzatnak vannak intézkedési jogkörei a he-
lyi gazdaságpolitika befolyásolására, a város vezetése, a képvise-
lő-testület, a hivatal dolgozói, a gazdasági társaságok, intézmé-
nyek mind azon munkálkodnak igen nagy elhivatottsággal és erő-
feszítéssel, hogy biztosítható legyen a gazdaság fejlődése, a város 
zavartalan működése.
- Még akkor is, ha hirtelen kétmilliárd mínusszal kell számolni a 
költségvetésben? Ezt a fordulatot Ön többször is némi indulattal 
kommentálta.
- Nem hiszem, hogy lenne bármilyen település, szervezet vagy 
akár magánember, aki mosolyogva és egyetértéssel fogadná, 
hogy hirtelen kiveszik a zsebéből a munkával megszerzett jöve-
delme igen jelentős részét. Sajnos már többször is tapasztaltuk, 
hogy az állam durván beleavatkozik az önkormányzatok életé-
be, folyamatosan igyekszik csorbítani a hatásköreit, hogy mi-
nél inkább központosíthassa a hatalmát. A szolidaritási hozzájá-
rulás, amely minden jelentősebb iparűzési adóbevétellel rendel-
kező települést sújt, a mi esetünkben 1,7 milliárd forintos fize-
tési kötelezettséget jelent, továbbá elesünk több mint 300 millió 
forint állami támogatástól is. Nyilvánvaló, hogy nem tehetünk 
úgy, mintha jelentéktelen problémáról lenne szó, de pánikba 
sem esünk. Igazságtalannak, sőt egyfajta rablásnak tekintem az 
államnak ezt az intézkedését, ráadásul meg kell jegyezni, hogy - 
bár elvileg az állami fenntartású iskolák működtetésének finan-
szírozására szánják - valószínűleg sosem fogjuk megtudni, ho-
vá vándorolnak majd azok a milliárdok, amelyeket elvesznek tő-
lünk. Fáj látni, hogy a szolidaritási hozzájárulásban érintett kor-
mánypárti önkormányzatok még a szavukat sem merik felemel-
ni az intézkedés ellen. 
- Mennyiben befolyásolja ez az elvonás a februárban elfogadott 
költségvetést?
- Természetesen befolyásolja, de nem lehetetleníti el. Az újra-
tervezés azt is jelenti, hogy más utakat keresünk a céljaink meg-
valósításához. A költségvetést eddigi megtakarításainkból egé-
szítjük ki, így sikerül biztosítanunk a közszolgáltatások, szol-

gáltatások, támogatások megszokott színvonalát, a város zavar-
talan működését. A városrészeket továbbra is egyenlően kezel-
jük, mint ahogy az iskolákat is, fenntartótól függetlenül. Megy-
győződésem, hogy két korosztályt kell kiemelt figyelemben ré-
szesítenünk, a fiatalokat és az időseket. Ők még, vagy már nem 
rendelkeznek elegendő lehetőséggel ahhoz, hogy több jövedel-
met szerezzenek, az életkezdéshez vagy épp a nyugodt, megér-
demelt pihenéshez kell segítséget nyújtanunk nekik. A fiatalok 
számára továbbra is folytatjuk például az ösztöndíjrendszert, az 
első lakáshoz jutók támogatását, az életkezdési támogatást, idén 
bevezettük a születési támogatást és még sorolhatnám a támoga-
tások formáit. A szépkorúak arányának növekedése pedig szük-
ségessé teszi a gondozóház bővítését, melyet idén el is végzünk. 
Az elvonások miatt a beruházások mértéke talán kevésbé lesz 
látványos, mint terveztük, de be fogjuk fejezni a folyamatban 
lévő felújításokat, fenntartjuk a támogatásokat, folytatjuk a táv-
hőszolgáltatás rekonstrukcióját, és több mint másfél milliárd fo-
rintot tudunk fordítani a középületek, közterületek megújításá-
ra is. A minimálbér és a garantált bérminimum emelésére nem 
kapunk központi forrást, így az városi szinten közel 140 millió 
forint többletkiadást jelent. Az ágazatok közötti bérfeszültség 
csökkentésére szintén oda kell figyelnünk, és saját pénzeszkö-
zeinkből finanszíroznunk azt, hiszen a dolgozók erkölcsi meg-
becsülése mellett az anyagi elismerés is fontos tényező. Mindig 
törekszünk arra, hogy megőrizzük a foglalkoztatás biztonságát, 
bármilyen váratlan fordulat történik, a lehető leghumánusabb 
módon hajtsuk végre a szükséges átszervezéseket, hogy minél 
kevesebb ember sérüljön. Nem szabad elfelejteni, hogy egy-egy 
dolgozó mögött mindig egy-egy család áll, amelynek a stabi-
litását veszélyeztethetik a drasztikus változások. Mivel az élet 
azt igazolja, hogy városi szinten is bármikor szükség lehet arra, 
hogy a megtakarításainkhoz nyúljunk, ilyen célra közel egymil-
liárd forinttal számoltunk a költségvetésben. Mindent összevet-
ve azt mondhatom, hogy az eddigiektől nehezebb év elé nézünk, 
de a költségvetésünk jó, és a feladatainkat meg fogjuk oldani.
- Amikor másfél százalékra csökkentették az iparűzési adó mér-
tékét, az a megjegyzés is elhangzott, hogy váratlan külső körül-
mények hatására megtörténhet a visszaemelés. Nem mérlegelték 
most ennek lehetőségét?
- De igen, mérlegeltük. Végül azonban úgy döntöttünk, hogy 
marad a csökkentett mérték, mert ezzel tudjuk segíteni a gaz-
dasági szereplők versenyképességét, az új befektetők megjele-
nését, hosszú távon pedig ezzel tudjuk növelni a város anyagi 
stabilitását. A gazdaságfejlesztési- és adóstratégiánkkal tovább-
ra is támogatjuk a már működő vállalkozásokat és az új beruhá-
zásokat, a MOL-nak például - ennek köszönhetően - stratégiai 
befektetései lesznek városunkban. Tiszaújváros stabilitása nem-
csak az itt élő emberek számára fontos, hanem a térség települé-
sei számára is, hiszen munkahelyet, s így megélhetést biztosíta-
nak sok-sok környékbeli embernek is a nálunk működő cégek, a 
városunk által nyújtott szolgáltatásokat pedig szintén sokan ve-
szik igénybe a tiszaújvárosiakon kívül. Településünk a dél-bor-
sodi régió motorja, így az olajozott, biztonságos működésének 
fontossága túlmutat a városhatárokon. Tiszaújváros földrajzi 
adottságai kedvezőek - több nagyváros könnyen és az útviszo-
nyoknak köszönhetően gyorsan elérhető, a kisvárosi jellegnek 
azonban minden előnyét élvezhetjük. A biztonságot, az ember-
léptékűséget, tisztaságot, nyugodt életritmust, a természet, a Ti-
sza közelségét. Itt az emberek egymásra köszönnek az utcán, és 
a szolgáltatások, lehetőségek terén sem szenvednek hiányt. 
- Sok helyi és környékbeli ember érdeklődik a hagyományos kul-
turális rendezvényeink iránt. Lesz-e ezen a téren visszalépés a 
takarékosabb, megfontoltabb gazdálkodás miatt?
- Nem lesz visszalépés, minden hagyományos rendezvényt 
megtartunk, a megszokott színvonalon. Egy település életében 
az alapokat az anyagi lehetőségek adják, viszont szellemi érté-
kek nélkül nem lehet gazdag egy város. Ide sorolhatjuk a kultu-
rális rendezvényeket, de magát a település kulturáltságát, a ben-

ne élő emberek erkölcsiségét is. A mi elődeink tisztességet és 
becsületet hagytak ránk örökül, nekünk kötelességünk megőriz-
ni ezeket az alapvető értékeket, még akkor is, ha néha úgy tűnik, 
hogy más „értékek” mentén is lehet érvényesülni a világban.
- Évszázados, évezredes értékeket képviselnek a keresztény egy-
házak is. Ön gyakran hangsúlyozza a város keresztény jellegét, 
noha mindenki ismeri településünk gyökereit. Leninvárosból ke-
resztény város lett - nem furcsállják ezt a kívülállók?
- Eleinte akadt, aki értetlenül nézett, de véleményem szerint 
semmi furcsaság nincs ebben. Szinte minden emberrel megtör-
ténik az élete folyamán, hogy formálódik, átalakul a világlátá-
sa, mert az életkor előrehaladtával más nézőpontból, több ta-
pasztalattal látja a világot. Ezt saját magamon is észlelem. Ter-
mészetesen ez nem jelenti azt, hogy teljes pálfordulás történik 
az ember értékrendjében, én például mindig baloldali gondolko-
dású voltam, és az is maradok. Baloldali, keresztény értékrendű 
ember, és polgármester. Maga a város is egy élő közösség, ter-
mészetes, hogy ugyanúgy változhat, formálódhat, mint egy em-
ber. Már a rendszerváltás után kiderült, hogy az itt élő emberek-
ben óriási igény van a vallásra, az egyházak jelenlétére. Akkor 
templomokat építettünk, ma pedig látjuk, hogy az egyházi isko-
lák iránt milyen nagy az érdeklődés. A mai, sokszor összekuszá-
lódott értékrendben - van, aki értékválságnak nevezi - az embe-
reknek fontos kapaszkodót és biztonságot jelentenek az egyházi 
értékek, talán pontosan azért, mert azok évszázadok, évezredek, 
mindenféle történelmi korok próbáját is kiállták. Nagyon fontos, 
hogy a gyerekekkel megismertessük ezeket az értékeket, hiszen 
így esélyt adunk nekik egy más lelki életminőségre. A reformá-
tus óvoda beindításával még hamarabb, a gyerekek legfogéko-
nyabb életszakaszában megtörténhet a találkozás a keresztény 
hittel, azt gondolom, ennek csak előnyét láthatja mindenki. Bí-
zom benne, hogy a szülők is úgy gondolják, ha esélyt adnak az 
egyházi óvodának, azzal a saját gyereküknek adnak esélyt egy 
gazdagabb lelki életre.
- Polgármester úr az elmúlt év végén egy rangos kitüntetéssel 
lett gazdagabb, a város önkormányzata által alapított Pro Ur-
be Életműdíjat vehette át. Nem tartott attól, hogy megosztja a 
közvéleményt, ha a polgármestert a saját „csapata” tünteti ki?
- Tudni kell, hogy nem nekem, és nem a képviselő-testületnek 
jutott eszébe, hogy felterjesszen a kitüntetésre, hanem a város 
lakóinak egy csoportja kezdett aláírásokat gyűjteni, ők kezde-
ményezték, hogy a város 50. születésnapja alkalmából én is kap-
jak kitüntetést. Való igaz, ilyesfajta elismerésben még nem volt 
részem, és amikor egy szűk kör erről tudomást szerzett, akcióba 
lendültek, mondván, évtizedek óta a városért dolgozom, ez a ju-
bileumi év nem telhet el anélkül, hogy ily módon is elismerjék a 
munkámat. Volt bennem aggály, hogy szélesebb körben milyen 
lesz a fogadtatása ennek a hírnek, de így utólag azt mondhatom, 
alaptalan volt az aggodalmam, mert egyetlen negatív visszajel-
zést sem kaptam a kitüntetés átvétele után. Sőt, nagyon sok meg-
erősítést, hogy jó irányba halad a város, elégedettek az emberek 
az elért eredményekkel, amelyek természetesen nem egyedül az 
én érdemeim, de némi szerepem van bennük. Számomra a leg-
nagyobb elismerés az, hogy élvezem az emberek bizalmát, ami-
nek legfőbb és legreálisabb mércéjét mindig a választások je-
lentik. Büszke vagyok rá, hogy minden választáson sikerrel in-
dultam, mert ez azt jelzi, hogy időről időre meg tudtam szolgál-
ni az emberek bizalmát. Természetesen a Pro Urbe Életműdíj is 
nagyon fontos jele annak, hogy az emberek nagy része elismeri 
a több évtizedes munkámat, nagy megtiszteltetésnek érzem, és 
így utólag is köszönetemet szeretném kifejezni érte.
- Olyan azonban nincs, hogy mindenki elégedett legyen. „Csak 
ígérgetik, hogy a mi környékünket is felújítják, de még el sem 
kezdték”, vagy „térköves már a kutyafuttató is, de az nem számít, 
hogy a mi járdánk tiszta kátyú” - mit gondol, ha efféléket hall?
- Azt gondolom, hogy egyrészt természetes, hogy mindenki a 
saját életterét tartja a legfontosabbnak, másrészt viszont be kell 
látni, hogy nem tudunk egy csapásra mindig mindent megolda-
ni. Sőt, azt kell, hogy mondjam, a forráselvonások miatt idén 
még óvatosabban vállalunk kötelezettséget egy-egy nagyobb 
volumenű felújítás elvégzésére. A város lakóinak több lehetősé-
gük is van arra, hogy jelezzék a szűkebb lakókörnyezetük prob-
lémáit, ezt sokan meg is teszik a zöld számon, fogadóórákon, 
közmeghallgatásokon, vagy személyes beszélgetések során. A 
hivatal szakemberei megvizsgálják az észrevételeket, javaslato-
kat tesznek a munkálatok elvégzésére a képviselő-testület által 
elfogadott fejlesztési koncepció alapján. Maga a kivitelezés sok-
szor hosszadalmas folyamat, hiszen jogilag szabályozott mene-
te van, a tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzési eljárás meg-
lehetősen időigényes. Tiszaújváros lakói megszokták a komfor-
tot, és igényük is van rá. Ez egyáltalán nem baj, csak arra ké-
rek mindenkit, hogy némi türelmet is tanúsítson, miután megfo-
galmazta a felvetéseit. Mi nap, mint nap azért dolgozunk, hogy 
a lehető legjobb körülményeket tudjuk létrehozni az itt élő em-
berek számára. Átgondoljuk a lehetséges megoldásokat, terve-
zünk, ha kell, újratervezünk, és meggyőződésem, hogy a város-
ban élők zöme ezt értékeli is. 2017-ben valószínűleg még több 
erőfeszítést követelnek majd a hétköznapok, de felkészült, szak-
szerű, megfontolt és elkötelezett munkával úrrá leszünk minden 
nehézségen, a feladatainkat el fogjuk látni - Tiszaújvárosért, az 
itt élő emberekért.     

Biztosítható a fejlődés, a zavartalan működés - mondja a 
polgármester. 
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Nemzeti ünnepünkön

Legyen béke, szabadság, egyetértés!
A hagyományoknak megfelelően 
ünnepelte az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc 169. évfor-
dulóját városunk. A tiszaszederké-
nyi Hősök emlékművénél és a Pe-
tőfi szobornál tartott megemléke-
zéseken az Eötvös középiskola di-
ákjai mondtak ünnepi beszédet.

Tiszaszederkényben, a Hősök emlékművénél a 
Bokréta Citerazenekar, a Mezei Virág Népdal-
kör és a Kulissza társulat adott ünnepi műsort. 
A szónok Koscsó Enikő, a beszédíró pályázat 
második helyezettje volt.
                                                              

Ne féljünk

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Március 15-ét ünnepeljük, az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc évfordulóját. Ma éppen 
169 éve annak, hogy a márciusi ifjak kokárdá-
val a szívük fölött a világba kiáltották: rabok 
tovább nem leszünk! Jókai Mór így írt a vér 
nélküli forradalomról: „Tartsátok tiszteletben 
e napot, melyen a nép szava először megszó-
lalt. Március 15-e az, írjátok föl szíveitekbe, és 
el ne felejtsétek. A magyar nemzet szabadsága 
e naptól kezdődik. … Ezentúl minden nap új di-
csőséget fog számotokra hozni; a nép fölébredt, 
a nép követelte századok óta megtagadott joga-
it, minek láncait legközelebb találta.”
Az 1848-as szabadságharcot pesti forrada-
lomként is sokat emlegetik. Igaz, bár központ-
ja tényleg fővárosunk volt, hatása azonban az 
egész országra kiterjedt, és mi utódok, immár 
169 éve, tiszteletben tartjuk e napot. Legyen 
szó Budapestről, vagy akár Tiszaszederkény-
ről, mindannyian kokárdát tűzünk a szívünk fö-
lé, érezzük a Nemzeti dal erejét, lüktetését, újra 
és újra felidézzük annak a napnak az eseménye-
it, s több mint másfél évszázad távlatából is va-
lamiféle lángot gyújt bennünk a márciusi ifjak 
elszántsága, lelkesedése. 
Ha váratlanul megkérdeznék tőlünk, vajon ho-
gyan éltek az emberek a XIX. század közepén, 
valószínűleg alaposan el kellene gondolkod-
nunk a válaszon. Vajon voltak már autók Ma-
gyarországon? Nem. Majdnem ötven évvel ké-
sőbb hozták az első autómobilt hazánkba. Nap-
jainkban, az információ és informatika robba-
násszerű fejlődésének időszakában nehéz el-
képzelnünk, hogy akkor még a vasúti mozgó-
posta sem létezett. A közlekedés, a szállítás a 
lovakra volt alapozva, üzletek alig működtek, 
a szappant és gyertyát is jórészt otthon készí-

tették. Nagy képzelőerő kell hozzá, hogy akár 
csak néhány perc erejéig is bele tudjuk helyezni 
magunkat az akkori kor átlagemberének a min-
dennapi életébe. Miért tudjuk mégis átérezni a 
márciusi ifjak lelkesedését? Azt hiszem, azért, 
mert az ember szabadságvágya örök! Nem függ 
attól, hogy milyen tárgyak vesznek körül min-
ket, nem befolyásolja az, hogy lóháton viszik 
az üzenetünket vagy az a világhálón száguld 
a Föld bármely pontjára, másodpercek alatt. 
Évtizedek és évszázadok telhetnek el, gyöke-
resen megváltozhatnak az életkörülmények, de 

ugyanolyan hőn áhítjuk, mint az elődeink: le-
gyen béke, szabadság és egyetértés!  
Tisztelt Hallgatóság!
A szabadság szónak számtalan meghatározása 
létezik. Egy kisgyermeknek, iskolásnak talán a 
nyári vakációt jelenti ez a fogalom, egy mun-
kában megfáradt felnőttnek a hétvégi pihenést. 
Az 1848-as forradalmárok által kivívott sza-
badság azonban ennél sokkal több. Azt jelenti, 
hogy ne féljünk szembeszállni az elnyomással, 
mert – mint, Ady Endre írta - :„Csak akkor szü-
lettek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mer-
tek.” Azt jelenti, hogy szabadon kimondhas-
suk véleményünket, gondolatainkat, ne kelljen 
félnünk annak következményeitől, hogy saját 
magunk dönthessünk a sorsunkról, és ne kül-
ső kényszer határozza meg, hogy milyen élet jut 
nekünk.     
Tisztelt Közönség!
1848 üzenete, a vér nélküli forradalom győzel-
me 169 év elteltével is mély érzéseket ébreszt 
bennünk, fiatalokban is. Példát mutat bátor-
ságból, összefogásból, az egység erejéből és 
hazaszeretetből. Történelmi tanulmányainkból 
tudjuk, mi történt Világosnál és Aradon, sokat 
hallottunk Haynau szörnyű tetteiről is. Március 
15-e mégis a miénk! A mi ünnepünk, a magyar 
szabadság ünnepe! S teljen el akárhány évti-
zed és évszázad, leghőbb kívánságunk ugyan-
az, mint az esőben ázó tömegé volt: Legyen bé-
ke, szabadság és egyetértés. 
Az ünnepi események késő délután folytatód-
tak. A fáklyás felvonulást követően a Márci-
us 15. parkban, a Petőfi szobornál Soltész Lu-
ca Sára, a beszédíró pályázat első helyezettje 
volt a szónok.
                                                          

Cselekedni kell

Tisztelt Ünneplő Közönség!
17 éves magyar diáklány vagyok 2017-ben.
Szinte örökkévalóság az a 169 év, ami elválaszt 
Petőfitől. De nemcsak az évek, hanem a törté-
nelmi kor, a technikai világ robbanásszerű fej-
lődése, legfőképpen pedig az, hogy ő a XIX. 
századi elnyomott, leigázott magyarság költő-
je, én pedig a 21. századi rohanó online világ 
gyermeke vagyok.
És mégis van közöttünk hasonlóság!
Számomra is alapvető fontosságú emberi jog 
a szabadság. A Magyar Értelmező Kéziszótár 
szócikke szerint a szabadság: ”Lehetőség arra, 
hogy valaki valamit cselekedjen.” Nekem ennél 
jóval többet jelent. Azt, hogy ne korlátozzanak 
a tetteimben, hogy ne tiltsák meg, hogy elmond-
jam a véleményemet, mindaddig, míg nem ár-
tok vele másnak.
Miközben különbözőképpen látjuk a világot, le-
gyen a közös cél, a mi aprócska, Kárpát-me-
dencében gyökeret vert nemzetünk boldogulá-
sa! Szeretném, ha függetlenül, ugyanakkor biz-
tonságban élhetnék, ha bátran tervezhetnék 
hosszútávra, ha nem kellene a nemzetiségem, 
a származásom, vagy a nemem miatt hátrány-
nyal indulnom egyetlen megmérettetésen sem.
A szabadság azonban nem szabad, hogy elszi-
getelődést jelentsen!  Mi, magyarok, egy na-

gyobb közösség részei vagyunk. Bár a csecse-
mő születése pillanatában elszakad anyja tes-
tétől, a szoros kötelék megmarad, mert létszük-
séglet a szerető támogatás, segítségnyújtás, 
gondoskodás, amire a felnőtté vált gyermek há-
lásan gondol vissza, s adja tovább a követke-
ző nemzedéknek. Az ötletek, eredmények mind-
mind egészséges versenyből fakadnak, s jó ér-
zés közös célokért küzdeni. Büszkék vagyunk 
magyarságunkra, művészetben, sportban és 

a tudományban elért sikereinkre, értékeinkre, 
melyek azért valósulhattak meg, mert olyan el-
szánt és hazaszerető fiatalok alakították törté-
nelmünket, mint a Márciusi Ifjak.
Sokfélék vagyunk ezen a kis kontinensen, de 
a mező is akkor a legszebb, ha színes virág-
szőnyeg borítja. Ajándék ez a lüktető, válto-
zatos, ezer ízű, pezsgő szellemiségű földrész, s 
szerencse, hogy mi is ide születtünk.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy békeidőben élhe-
tek. Nagymamám még tudja, mert átélte, hogy 
milyen érzés a középiskolai órán ülve fegyver-
ropogás zajára riadtan egymásra nézni. Tudja, 
hogy milyen októberi hűvös reggelen elhagy-
ni az addig biztonságot adó kollégiumot, mert 
mindenkit hazaküldtek.  Rémülten indulni a tá-
voli kis faluba, ahol csak karácsonyra várják 
haza, mert olyan szegények. 
Hálás vagyok a családomnak is, mert bár félte-
nek, nem gátolnak abban, hogy megismerjem, 
felfedezzem a körülöttem lévő világot.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Hálás vagyok Petőfinek, Batthyánynak, Kossut-
hnak, Széchenyinek is, hogy egyéni érdeküket a 
haza sorsának rendelték alá. Hogy nem buzdí-
tották arra az ifjakat, hogy menjenek külhonba 
szebb jövőt találni, hanem életüket adták azért, 
hogy megteremtsék nekünk a független, szabad 
Magyarország akkor még elérhetetlennek tűnő 
valóságát. Mi lett volna, ha Petőfi francia, vagy 
angol színházak rendezőjeként élte volna a te-
hetős, emigrált urak életét? Ha Széchenyi nem 
tesz nagylelkű felajánlást az 1825-ben tartott 

reform országgyűlésen azzal a céllal, hogy: „ 
ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet ki-
fejtse, s avval segítse elő honosainknak magyar 
neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét 
feláldozom reá.” Lenne-e ma Magyarország? 
Milyen lenne az a Magyarország? Petőfi és 
harcostársai nem tartották magukat hősöknek, 
pedig azok voltak, a hazáért küzdöttek. Szeren-
csére, ma is élnek köztünk olyanok, akik szá-
mára nem közömbös a közösség sorsa, mind-
ezt megtapasztalhatjuk itt Tiszaújvárosban, és 
országszerte is.  Ahogyan egy ismert slágerből 
hallhatjuk:
„…csoda, hogy a mentős, tűzoltó, rendőr
életeket ment és lemond a pénzről.”
„Hős, ki egy életig hűséggel bírja,
Hős ki a sorsát nem másokra bízza…”
Boldogsággal tölt el, hogy magyarul beszélhe-
tünk, énekelhetünk, álmodhatunk, mert egyet-
len másik nyelvhez sem hasonlítható szépségű 
a miénk. Milyen szívbemarkoló szavakkal lehet 
kifejezni vele érzelmeinket:
 „Széles a Föld, magas az ég,
Mérföldes csizma sem elég.
De egy csepp föld vár mindig rám:
Ez itt az én hazám.”
-énekelte egykor Máté Péter
Békeidőben születtem. Előttem áll még sok-sok 
év.
Bárcsak 80 év múlva azt üzenhetném az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc hőseinek, 
hogy nem estek el értünk hiába! Köszönet a 
küzdelemért, az önfeláldozásért!
Nemcsak sírjaitok mellett, hanem az ország 
minden szegletében, március 15-én, áldó imád-
ság mellett mondjuk el szent neveitek!
Az ünnepségen - mely koszorúzással ért véget 
- a Club ’96 Fiatalok Egyesülete és az Eötvös 
Diákszínpad adott műsort.
                                          

Munka, tisztesség,
együttműködés

Ezt követően a Derkovits Kulturális Központ 
színháztermében folytatódtak az ünnepi ese-
mények. Bundzik István zongoraművész játé-
ka után Bráz György polgármester és dr. Fülöp 
György alpolgármester 22 személynek és két 
közösségnek adta át a képviselő-testület által 
adományozott önkormányzati kitüntetéseket.
Ezt megelőzően Bráz György polgármester kö-
szöntötte az ünnepség résztvevőit.
„- Tulajdonképpen minden évben ezzel kezdem 
a mondandómat, de olyan jó érzés elmonda-
ni, újra és újra, hogy ez a város képes volt ar-
ra, hogy közösen ünnepeljünk - mondta a pol-
gármester. - Volt a fiataloknak egy ünnepség a 
Petőfi szobornál, ott voltak az óvodások, az is-
kolások és hallhattuk azt a nagyszerű szónok-
latot, amit egy diáklány mondott. Ma délután 
Tiszaszederkényben szintén egy diáklánynak a 
szónoklatát hallhattuk és a fáklyás felvonulás 
után újra hallottunk egy nagyszerű szónoklatot. 
Én minden évben nagyon kíváncsi vagyok ar-
ra, hogy hogyan látják a fiatalok 1848/49-et, il-
letve mit gondolnak a világról, és mit gondol-
nak a helyzetükről. Örülök annak, hogy a mai 
fiatalok így szemlélik a múltat és így gondol-
kodnak a jelenről. A szónokok arról szóltak, 
hogy büszkék a múltjukra, Magyarország múlt-
jára, büszkék az elődökre, büszkék a magyar-
ságukra, az anyanyelvükre. Arról is szóltak, 
hogy mennyire fontosnak tartják a szabadsá-
got, az ország függetlenségét és mennyire fon-
tosnak tartják a békét, a békességet. Azt gondo-
lom, hogy ezek mind olyan értékek, amiért nem 
csak a múltban, hanem a jelenben és a jövőben 
is tenni kell, hogy ez így legyen. Nemrég ünne-
peltük a várossá nyilvánítás 50. évfordulóját és 
sok minden elhangzott, tényleg felemelő ünnep-
ségeken vagyunk túl. Egy egészen biztos, az a 
nemzedék, amely ebben a városban tette a dol-
gát az elmúlt évtizedekben, megadta a receptet 
mindannyiunknak a jövőre vonatkozóan. Meg-
adták a receptet, hogy hogyan kell élnünk an-
nak érdekében, hogy mindaz, amiről a fiatalok 
álmodnak, az így legyen a jövőben is. Ez a re-
cept a munka, a tisztesség, az együttműködés.” 

                            F.L.
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Koszorúzás Szederkényben, a Hősök emlékművénél. 

Soltész Luca Sára

Koscsó Enikő



Mai márciusi ifjak

Összefogni egy közös célért
A hagyományokhoz híven a 
Március 15. parkban, Petőfi 
Sándor szobránál ünnepelt 
az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc évfordulóján 
városunk diáksága. A ren-
dezvényen Kertész Fanni, az 
Eötvös gimnázium diákja, a 
beszédíró pályázat harmadik 
helyezettje mondott beszédet, 
s az általános iskolások adtak 
műsort. 

A sort az óvodások nyitották, akik nemze-
ti színű zászlókat helyeztek el a szobornál. 
Nem csak ők ünnepeltek együtt, hiszen va-
lamennyi általános iskola részt vett a ren-
dezvényen. A Himnusz elhangzása után a 
beszédíró pályázat harmadik helyezettje, 
Kertész Fanni szólt az ifjúsághoz.
Tisztelt Megemlékezők! Kedves Ünneplő 
Közönség! Diáktársaim!
„Magyarnak lenni: tudod mit jelent? 
Küzdelmet, fájót, véges végtelent.”
Sajó Sándor szavai talán kíméletlenül 
hangzanak, de igazak. Gondoljunk csak 
vissza 1000 éves múltunkra, mennyi harc, 
veszteség és kudarc érte a magyar nem-
zetet. Sajnos hajlamosak vagyunk csak a 
rosszra emlékezni, a viszkető sebeket el-
vakarni.
De 1848. március 15-e nem tartozik a fá-
jó emlékek közé, kitörölhetetlenül bevé-
sődött életünkbe. Ez a nap méltán töl-
ti el büszkeséggel minden magyar ember 
szívét határon innen és túl, erősítve ösz-
szetartozásunkat. Hiszen történelemórán 
már megtanultuk, hogy ez volt az a nap, 
mikor megingathatatlan elszántsággal 
forradalmat indítottunk és győzedelmes-
kedtünk az idegen, elnyomó hatalom fe-
lett.

Azt hiszem, mindnyájunk nevében mond-
hatom, hogy nekünk, diákoknak, talán 
egy kicsivel még különlegesebb ez a nem-
zeti ünnep, mint a felnőtteknek. Mert ezt 
a forradalmat a magyar fiatalok, a már-
ciusi ifjak indították el. Nem félve semmi-
től, bátran harcba indultak a kezükben lé-
vő, legerősebb fegyverrel: a tiszta szavak 
erejével. Akkor, ott, a Pilvax Kávéház-
ban összegyűlt maroknyi egyetemista egy 
olyan lavinát indított meg, melyet talán 
nem is sejtettek, amikor elindultak törté-
nelmi útjukra. Mert egy egész nemzet éle-
tét megváltoztatták akkor. 
Kedves Diáktársaim! 
Szolgáljon számunkra mintául a márciusi 
ifjak bátorsága. Merítsünk belőle erőt sa-
ját küzdelmeinkhez, álljon előttünk biztos 
példája annak, hogy kellő elszántsággal 
mire lehetünk képesek. Az ő tetteik, a ha-
záért való önfeláldozásuk ma, 169 év el-
teltével is példát állít a fiatalok elé. Abból 
a napból megtanulhattuk, mire is képes a 
magyar nép, ha egy közös célért összefog. 
A szabadságot vívták ki az egység feltar-
tóztathatatlan, eget rengető erejével. 
Az akkori egyetemistáknak nem volt szük-
ségük puskára, kardra vagy hatalomra 

ahhoz, hogy elérjék céljukat. Bátrak vol-
tak, elszántak, mertek lépni és cseleked-
tek. Kezükbe vették saját sorsuk irányítá-
sát, és nem vártak többé arra, hogy má-
sok vívják meg helyettük csatájukat. Azon 
a délelőttön valami olyan történt, ami 
Pest utcáin végigdübörögve az egész or-
szágot felrázta hosszú elcsigázottságából.
Tisztelt Megemlékezők! 
Ma, a 21. században természetesnek vesz-
szük, hogy vallásunkat és polgári ho-
vatartozásunkat figyelmen kívül hagy-
va a törvény előtt mindannyian egyen-
lő bánásmódban részesülünk. Alapvető-
nek tartjuk, hogy a sajtót nem kötik szigo-
rú szabályok, ezekről 1848 előtt még csak 
álmodni sem mertek a magyar emberek. 
Egészen addig, míg néhány bátor értel-
miségi, Petőfi, Jókai, Arany, Batthyany, 
Táncsics valamint a márciusi ifjak meg 

nem elégelték ezt. Megtorlástól nem tart-
va léptek a tettek mezejére és kivívták sza-
badságunkat.
Az irántuk érzett tisztelet késztet minket 
minden évben arra, hogy kokárdát tűzve 
ruhánkra közös ünnepségeken megemlé-
kezzünk a forradalom hőseiről. Március 

15-e szimbóluma lett a szabadságért ví-
vott küzdelemnek, népünk összefogásá-
nak. 169 évvel később is kell, hogy legyen 
hitünk, bátorságunk. Mert láthattuk, mi-
lyen is volt az, amikor „föltámadott a ten-
ger”. Nincs az a gálya, amely bőszült taj-
tékját megtörné, hiszen „a víz az úr!”.
Tisztelt Hallgatóság!
Tiszaújvárosban minden évben újra és új-
ra megemlékezünk a forradalom hőseiről, 
virágkoszorúkkal tisztelegve önfeláldozó 
tetteik előtt. Ezek az ünnepségek segíte-
nek, hogy soha ne feledjük március 15-ét, 
hazánk szeretetét.
Soraimat Sajó Sándor szavaival zárom: 
„…nagy szívvel, melyben nem apad a hű-
ség, Magyarnak lenni: büszke gyönyörű-
ség.”
Az ünnepi beszéd után a Tiszaújvárosi 
Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola diákjainak műsora következett. 
Zenével és tánccal, prózával készültek a 
diákok, így idézve fel az 1848-49-es ese-
ményeket. Az ünnepség zárásaként a vá-
ros és az intézmények vezetői, valamint 
az iskolák képviselői egy-egy szál virágot 
helyeztek el a Petőfi szobornál. 
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Sajtónap

Média-ünnep

„Pedig a sajtó szabad nemzetnél hivatva van, hogy 
legyen óramutató a nemzet életében.”- e Kossuth 
Lajos-idézettel kezdte sajtónapi köszöntőjét Kiss 
Zoltán, a Infokommunikációs és Városmarketing 
Bizottság elnöke. 

Magyarországon 1990 óta március 15-én ünneplik a magyar saj-
tó napját. Ez alkalomból köszöntötte az önkormányzat a Tisza 
TV és a Tiszaújvárosi Krónika volt és jelenlegi munkatársait.
A múlt eseményeivel párhuzamosan szóba kerültek a jövő céljai 
és fejlesztései is. A fejlődéssel lépést kell tartani, és ez alól a he-
lyi média sem kivétel.  
- Sajnálattal veszem tudomásul a kornak azt a tulajdonságát, 
hogy az írott kultúra kezd kiveszni a mindennapokból, és ez igaz 
az írott sajtóra is - mondta Kiss Zoltán  - viszont, mint az in-
fokommunikációs bizottság vezetője, azt örömmel látom, hogy 
egyre jobban hozzá lehet férni a különböző digitális tartalmak-
hoz. Tiszaújváros egy fiatal, lendületes város, felveszi a ritmust 
és igazodik a változó világhoz. 
 Az alpolgármester a sajtó gyakorlati fontosságáról beszélt.
- A sajtószabadság filozófiai és gyakorlati értelemben elsősor-
ban az állampolgároknak fontos - mondta köszöntőjében Dr. Fü-
löp György. - Természetesen fontos az újságíróknak is, hiszen 
ők ebben a légkörben végzik a munkájukat, és értéket teremte-
nek mindannyiunknak, a lakosság számára. A sajtó szerepe vá-
rosunkban azért is fontos, hiszen általa értesülünk, tájékozódunk 
a körülöttünk lévő eseményekről. 
Bráz György polgármester köszöntőjében a helyi média szere-
pét emelte ki.
- Egy politikusnak nagyon fontos, hogy erkölcsi lényként vé-
gezze a munkáját,-  mondta Bráz György - de ez a tulajdonság  
ugyanolyan fontos az újságírónak is, hiszen rajtatok keresztül, ti 
általatok válik láthatóvá az, ami az emberek számára láthatatlan. 
Nemzeti ünnepünk alkalmából idén Pásztor Krisztián, a Tisza 
Média Kft. operatőre vehette át az önkormányzat által alapított 
Lovas Lajos-díjat.
- Vegyes érzelmek vannak bennem, hiszen ennek a díjnak a kap-
csán döbbentem rá, hogy már húsz éve a tévénél dolgozom – 
mondta a díjazott. - 1997-ben kezdtem itt dolgozni, és a min-
dennapok során soha nem gondoltam végig, hogy mi történt ez-
alatt a húsz év alatt. Az ember minden egyes napon megy és te-
szi a dolgát, és nem számolja az éveket. Örülök neki, hogy van-
nak emberek, akik úgy gondolják, hogy méltó vagyok erre a díj-
ra és elismerik a munkámat. 
Az ünnepség résztvevői, vendégei vehették át elsőként Tiszaúj-
város 2016-os évkönyvét. A kiadványban az 50 éves Tiszaújvá-
ros jubileumi eseményei is helyet kaptak. 
 ema
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Elsőként Kiss Zoltán mondott köszöntőt.

Idén Pásztor Krisztián kapta a Lovas Lajos-díjat.

Dr. Fülöp György alpolgármester és Bitó Barna polgármes-
teri tanácsadó az évkönyvek „társaságában.”.

A sort az óvodások nyitották. 

Kertész Fanni

Zenével, tánccal, prózával készültek az ünnepre a diákok. 

Az iskolák képviselői egy-egy szál virágot helyeztek el a Petőfi szobornál. 



Tiszaújváros kitüntetettjei
Tiszaújváros Közneveléséért

Kruppa Tiborné
tanár

1986-tól dolgozik jelenlegi munkahelyén, a Ti-
szaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolájában. 
Következetes pedagógusegyéniség, a gyere-
keknek magas szinten és jó hatásfokkal ad-
ja át a matematika, az informatika és a techni-
ka tudományának alapjait. Tanítványait önálló 
gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neve-
li, akik több alkalommal vettek részt megyei és 
országos versenyeken szép sikerrel. Rendsze-
resen bővíti szaktárgyi-módszertani ismerete-
it, szakmai eszköztárát, tudását szívesen oszt-
ja meg kollégáival, belső továbbképzés kere-
tében. Pályaválasztási konzulensként is sikere-
sen tevékenykedik. Jó közösségi ember, mun-
káját nagyfokú hivatástudat és gyermekszere-
tet hatja át.
Az oktató-nevelő munka területén végzett lel-
kiismeretes és kimagasló szakmai munkája el-
ismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” 
Életműdíj kitüntetésben részesült.

Somogyiné Sándor Dóra
tagintézmény-vezető

Pedagógus pályáját 1989-ben kezdte a tisza-
újvárosi Vándor Sándor Zeneiskolában, 2005-
től a tagintézmény vezetője. Szakmai munká-
ja példaértékű, nagyfokú hivatástudat és elkö-
telezettség jellemzi. Nagy hangsúlyt fektet a 
felzárkóztatásra, új zenei fejlesztési technikája 
segítségével sérült gyerekek zenei képzésével 
is foglakozik. Tevékenységének köszönhetően 
a zeneiskola a város kulturális életének meg-
határozó szereplője, számos sikeres koncertet 
tudhat maga mögött a diákok és zenetanáraik 
részvételével. A növendékek országos- és me-
gyei szakmai versenyeken elért helyezéseikkel 
öregbítik városunk hírnevét. Vezetői munkáját 
dicséri a tagintézmény légkörére jellemző em-
pátia és nyitottság, bizalommal fordulhatnak 
hozzá kollégák, szülők és gyerekek egyaránt.  
Kimagasló, lelkiismeretes szakmai és vezetői 
munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közne-
veléséért” Évi díj kitüntetésben részesült.

Petrikné Kiss Edina
tanító

1992-től dolgozik jelenlegi munkahelyén, a Ti-
szaújvárosi Széchenyi István Általános Isko-
lában. Szakmai munkája kiemelkedő, munka-
szervezése, pedagógiai módszerei változato-
sak. Tanítványait a tanórán kívüli foglalkozá-
sok keretében is igyekszik fejleszteni, tehet-
ségüket gondozni. Rendszeresen készít fel di-
ákokat tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, 
ahol gyakran érnek el kimagasló eredménye-
ket. Kiváló problémamegoldó képességgel ren-
delkezik, osztályfőnöki tevékenysége példaér-
tékű. Aktív közreműködője az iskolai élet szer-
vezésének, a diákönkormányzat pedagógus ve-
zetőjeként sok program ötletgazdája, felelőse. 
Fontos számára a jó munkahelyi légkör, pozi-
tív szemléletével ezt maga is igyekszik megte-
remteni.
Több évtizedes kimagasló szakmai munkája, 
nagyfokú hivatástudata elismeréseként „Tisza-
újváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben 
részesült.

Orbán Mónika
tanár

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola pedagógusa. Szakmai munkáját ma-
gas színvonalon végzi. Elhivatottsága, gyer-
mektisztelő és -szerető tevékenysége kitartó 
következetességgel párosul. A tehetséggondo-
zást a pedagógusi munka kiemelkedő terüle-
tének tartja. Lelkiismeretesen készíti fel tanít-
ványait a különböző versenyekre történelem, 
földrajz, természetismeret tantárgyakból, ki-
emelkedő eredményeket elérve.  Osztályfőnök-
ként a szociális érzékenység és segítőkészség 
jellemzi. Pályázatokat ír, támogatja a diákön-
kormányzat munkáját, aktívan részt vesz az in-
tézményi rendezvények szervezésében.
Lelkiismeretes, kimagasló szakmai munkája 
elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” 
Évi díj kitüntetésben részesült.

Deák Zoltánné
tanító

Pedagógusi pályafutását 1978-ban kezdte váro-
sunkban a jelenlegi Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskolában, ahol azóta is dolgozik. 
Munkájában a hagyományos tanítási módsze-
rekre alapoz, nagy hangsúlyt helyezve az egyé-
ni képességek kibontakoztatására. Munkáját 
magas szakmai színvonal, pontosság jellemzi. 
Alapos, következetes nevelő-oktató tevékeny-
ségének köszönhetően tanítványai biztos ala-
pokkal, jól nevelten, kötelességtudó hozzáál-
lással lépnek a felső tagozatba. Fontos számára 
tudásának folyamatos megújítása és a megszer-
zett ismeretek mindennapi alkalmazása. Pálya-
futása során mindig örömmel látott el osztály-
főnöki feladatokat, volt diákönkormányzati ve-
zető, gyermek-és ifjúságvédelmi munkaközös-
ség-vezető is. 
Több évtizedes kimagasló, lelkiismeretes szak-
mai munkája elismeréseként „Tiszaújváros 
Közneveléséért” Életműdíj kitüntetésben ré-
szesült.

Erdős Zita Katalin
tanár

2004 augusztusától tagja a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium nevelőtestületének. Az intézmény-
ben töltött évek alatt bizonyította, hogy mun-
káját nagy szakmai biztonsággal, elhivatottság-
gal végzi. 2015 szeptemberétől az angol nyel-
vi munkaközösség vezetője és rendszeresen 
vállal osztályfőnökséget is. Körültekintő, mo-
tiváló, empatikus személyiséget ismerhetnek 
meg benne kollégái és tanítványai egyaránt, aki 
szakmai ismeretekben magas fokú pontosság-
ról és megbízhatóságról tesz tanúbizonyságot. 
Mindig nyitott az intézmény közösségi prog-
ramjaira, lelkesen vesz részt a legfontosabb is-
kolai rendezvények előkészítésében és lebo-
nyolításában.
A nevelés-oktatás és a közösségi élet szerve-
zésének területén végzett magas színvonalú 
szakmai munkája elismeréseként „Tiszaújvá-
ros Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben ré-
szesült.

Terpák László
tanár

1991 decembere óta a jelenlegi Szerencsi Szak-
képzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanára. 
Munkája során törekszik kiemelkedő szakmai 
tudása és tapasztalatai magas szintű átadására 
tanítványai számára. Az általa felkészített tanu-
lók több alkalommal sikerrel szerepeltek orszá-
gos szakmai versenyeken. Ismereteit folyama-
tosan gyarapítja. Osztályfőnöki feladatokat is 
ellát. 2014 óta a gépészetelmélet munkaközös-

ség vezetőjeként tevékenykedik, korábban az 
összevont intézményben a gépészet munkakö-
zösséget vezette. Munkáját nagy elhivatottság-
gal, lelkiismeretességgel, a diákok iránti elkö-
telezettséggel és szeretettel végzi.
Az oktató-nevelő munka területén végzett több 
mint két évtizedes magas színvonalú szakmai 
tevékenysége és a pedagógusi élethivatás mel-
lett elkötelezett életpályája elismeréseként „Ti-
szaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitünte-
tésben részesült.

Dudás Józsefné
óvodapedagógus

1990 szeptemberében került jelenlegi munka-
helyére a mai Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda Katica óvodájába. Munkáját nagy 
szorgalommal és hozzáértéssel végzi, gyer-
mekszeretet és hivatástudat jellemzi. Sokirá-
nyú és széleskörű pedagógiai tapasztalattal ren-
delkezik. Fogékony és nyitott az új kezdemé-
nyezésekre, szakmai ismereteit ön- és tovább-
képzéssel rendszeresen bővíti. Különösen kö-
zel áll hozzá a hagyományőrzés, melyet lelke-
sen képvisel az óvodás gyermekek körében. A 
Tiszaújvárosi Kistérség megalakulásával kis-
térségi-munkaközösség vezetést vállalt, ellát-
ta a „Népi gyermekjátékok és hagyományőr-
zés” munkaközösség vezetését. Tagja a váro-
si ének-zene munkaközösségnek és az óvónők-
ből álló Tengelice citerazenekarnak, valamint 
a B-A-Z Megyei Népművészeti Egyesületnek, 
melynek keretében számtalan kiállításon, vásá-
ron vett részt csuhé- és textil babáival, hímes 
tojásaival. 
Több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, 
pedagógusi helytállása elismeréseként „Tisza-
újváros Közneveléséért” Életműdíj kitüntetés-
ben részesült.

Szőcs-Józsáné Tóth Katalin
óvodapedagógus

1981 decemberétől dolgozik a mai Tiszaújvá-
rosi Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány óvo-
dájában. Széleskörű szakmai felkészültséggel 
rendelkező, az újszerű eljárások iránt érdek-
lődő és kezdeményező, ismereteit ön- és to-
vábbképzéssel folyamatosan frissítő pedagó-
gus. Pályafutása során több megbízatást is ellá-
tott az intézményben. Volt szakmai munkakö-
zösség-vezető, több éven keresztül vezette az 
intézmény minőségirányítási csoportját, 2015 
óta a belső ellenőrzési csoport vezetője. Aktív 
szerepet vállalt az intézmény helyi pedagógiai 
programjának kidolgozásában, 2013-16 között 
a Közalkalmazotti Tanács elnöke volt. Hosszú 
évek óta irányítja a Tisza-Szivárvány Alapít-
vány ügyeit, melynek kuratóriumi elnöke.  
A több évtizedes kiemelkedő szakmai, közös-
ségi munkája, a kisgyermeknevelés iránti elhi-

vatottsága elismeréseként „Tiszaújváros Köz-
neveléséért” Évi díj kitüntetésben részesült.

Tiszaújváros Közművelődéséért

Derkovits Kulturális Központ 
munkavállalói közössége

A kulturális központ 50 évvel ezelőtt, 1967. no-
vember 4-én, a városi könyvtár 1965. szeptem-
ber 1-jén kezdte meg működését. A folyama-
tos fenntartói, szervezeti átalakulás és megúju-
lást követően 2000-től összevont intézmény-
ként látja el a város közművelődési, közgyűjte-
ményi és helytörténeti feladatait.
Az intézmény megalapítása óta a településen 
lakók művelődési, minőségi kulturálódási igé-
nyeinek szolgálatában áll. A szervezeti egy-
ségekben dolgozó vezetők és kollégák magas 
színvonalú munkavégzéssel, példaértékű hoz-
záállással fejlesztik az intézmény szolgálta-
tásait, hogy azok az országos szakmai elvárá-
sok mellett megfeleljenek az itt élők igényei-
nek. Több éves szakmai előkészítő munka el-
ismeréseként idén a városi könyvtár a Minősí-
tett Könyvtár címet, a kulturális központ a Mi-
nősített Közművelődési Intézmény címet ve-
hette át.
A Derkovits Kulturális Központ munkavállalói 
közössége, Tiszaújváros kulturális életében be-
töltött öt évtizedes kiemelkedő, a helyi közös-
ségi élet terén elért meghatározó, aktív szerepe, 
valamint a városi rendezvények magas színvo-
nalú megvalósításának elismeréseként „Tisza-
újváros Közművelődéséért” Évi díj kitüntetés-
ben részesült.

Tiszaújváros Sportjáért

Tiszaújvárosi GIMI DSE 
női diák röplabdacsapat

A csapat az Eötvös DSE női röplabda sza-
kágaként alakult meg 2010-ben. Néhány ke-
mény munkával töltött év után 2013-ban a lá-
nyok már megyei 3. helyezést értek el. A követ-
kező évben újonc kategóriában veretlenül let-
tek megyei bajnokok. Ezt követően az induló 
korcsoportok minden évben megyei bajnoki cí-
meket szereztek, melyek alapján többször jutot-
tak országos elődöntőbe, döntőbe. A szép ered-
mények mellett dicséretes, hogy a csapat tagja-
inak tanulmányi átlaga 4,5 felett van. A csapat 
edzője példaértékű munkát végez a sport meg-
szerettetéséért, az egészséges életmód kialaku-
lásáért és az etikus versenyszellem betartásáért.
A sport területén nyújtott kitartó munkája és ki-
magasló eredményei elismeréseként a Tisza-
újvárosi GIMI DSE női diák röplabdacsapata 
„Tiszaújváros Sportjáért” Évi díj kitüntetésben 
részesült.

Huszonkét személy és két közösség részesült önkormányzati kitüntetésben. 
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Vajnárovits Mihály
tanár

1987-től tagja a jelenlegi Szerencsi Szakkép-
zési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámu-
el Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tan-
testületének. Éveken át volt a városi serdülő és 
ifjúsági labdarúgócsapat edzője. Rendszeresen 
szerepeltek tanítványai a diákolimpiai verse-
nyeken röplabda, úszás és duatlon sportágak-
ban. Emellett folyamatosan szervez kerékpár-
túrákat, házi labdarúgó bajnokságokat és sport-
versenyeket is. Sikeresen szerepeltek tanítvá-
nyai a helyi és országos fekve nyomó és erő-
emelő versenyeken. Munkáját lelkiismeretesen 
végzi, tapasztalatai átadása során diákjaival tö-
rekszik a közvetlen légkör kialakítására.
Városunk sportjáért végzett tevékenysége, va-
lamint testnevelő tanárként a sport szerete-
te mellett elkötelezett több mint három évtize-
des életpályája elismeréseként „Tiszaújváros 
Sportjáért” Életműdíj kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosért 
a Közszolgáltatásban

Komló Sándorné
gazdasági ügyintéző

2005 júniusától dolgozik a tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft-nél. Feladata a Társa-
ság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biz-
tosítása, pénzforgalmának megszervezése, le-
bonyolítása, hitelezéssel kapcsolatos valamint, 
adóügyek intézése, statisztikai adatszolgálta-
tás. Munkaköréhez kapcsolódó szakmai fel-
adatait precízen és szakszerűen, a szabályok 
és előírások betartásával látja el. Munkatársa-
ival szorosan együttműködő, segítőkész, pon-
tos, megbízható munkaerő.
Lelkiismeretes, pontos és precíz munkavégzése 
elismeréseként és közelgő nyugállományba vo-
nulása alkalmából „Tiszaújvárosért a Közszol-
gáltatásban” Életműdíj kitüntetésben részesült.

Szőr Lászlóné
portás

1997-től, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit 
Kft. alapításának időpontjától a cég alkalma-
zottja, de már korábban is a régi sporttelepen 
dolgozott. Hosszú évekig a labdarúgó klubház 
takarítójaként, néhány éve pedig a Sportcent-
rum legnagyobb épületegyüttesének portása-
ként tevékenykedik. Feladatait mindig ponto-
san, lelkiismeretesen végzi, előzékeny, udva-
rias magatartásának köszönhetően kiváló kap-
csolatot alakított ki a Sportcentrumba érkező 
vendégekkel, sportolókkal. Elsődleges szem-
pont számára, hogy a látogatók mindenkor tisz-

ta, rendezett környezetben, kifogástalan kiszol-
gálásban részesüljenek.
Több évtizedes, kiemelkedő munkavégzése el-
ismeréseként „Tiszaújvárosért a Közszolgálta-
tásban” Évi díj kitüntetésben részesült. 

Agócs Zsolt
diszpécser-hőközpont kezelő

1987-márciusától dolgozik a TiszaSzolg 2004 
Kft-nél, illetve annak jogelőd társaságánál a Ti-
sza Távhő Kft-nél. Munkaviszonyának kezde-
tétől a távhő üzem hőközpont-kezelőjeként te-
vékenykedik, mely munkakör mára diszpécse-
ri feladatok ellátásával is kiegészült. A közszol-
gáltatással kapcsolatos feladatok ellátása során 
felügyeli a rendszert, illetve amennyiben szük-
séges, beavatkozik a folyamatos és biztonságos 

szolgáltatás érdekében. Munkáját nagy szak-
mai hozzáértéssel és alapossággal végzi. 
A 30 éves, kimagasló, lelkiismeretes, pontos és 
precíz munkavégzése elismeréseként „Tiszaúj-
városért a Közszolgáltatásban” Életműdíj ki-
tüntetésben részesült.

Komlósi Lajosné
ügyviteli alkalmazott

2008 júliusától lát el a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban ügyviteli, illetve 
adminisztrátori feladatokat. Munkaköréhez tar-
tozik az intézmény levelezésével kapcsolatos 
iktatási, irattári és egyéb adminisztrációs teen-
dők teljes körű ellátása. Munkáját az intézmény 
érdekében, mindenkor a legjobb tudása szerint, 
lelkiismeretesen, precízen az intézmények ér-
dekeit szem előtt tartva végzi. A helyettesítési 
feladatok megoldása sem jelent számára gon-
dot. Feletteseivel, kollégáival mindenkor köz-
vetlen és segítőkész, tevékenységével elősegíti 
az intézmény gördülékeny működését.
Közel negyvenéves színvonalas, lelkiismere-
tes munkavégzése elismeréseként „Tiszaújvá-
rosért a Közszolgáltatásban” Életműdíj kitün-
tetésben részesült.

Humanitás Szolgálatában 
Tiszaújvárosért

Panykóné Surányi Jolán
ápoló-gondozó

Tiszaújvárosban 1999-ben kezdte pályafutását 
a Városi Gondozási Központban szociális gon-
dozóként, majd klubvezetőként. 2000-től a meg-

nyíló Ezüsthíd Gondozóház szakmai munkájá-
ban gondozó-ápolóként tevékenykedik. Mun-
káját kezdettől fogva elhivatottsággal, és lelki-
ismeretesen végzi. Az idősek iránti empatikus 
és toleráns magatartásával elősegíti a szolgál-
tatást igénybe vevők gondozóházi közösségébe 
való beilleszkedését, az idősek lelki egyensúlyá-
nak megteremtését. Feladatkörét megbízhatóan, 
precízen és motiváltan látja el, szakmailag fel-
készült munkatárs, segítői attitűdje fiatalabb kol-
légái előtt is példaként szolgál. 
Szakmai életútja, hosszú időn át végzett ki-
emelkedő munkája és emberi hozzáállása elis-
meréseként, valamint közelgő nyugdíjba vonu-
lása alkalmából „Humanitás Szolgálatában Ti-
szaújvárosért” Életműdíj kitüntetésben része-
sült.

Dr. Pető Gabriella
csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos

Városunkban először 2004 augusztusától vál-
lalt kórházi munkája mellett orvosi ügyeleti te-
vékenységet. 2005-ben indította vállalkozó-
ként gyermekorvosi praxisát. 2010 és 2014 kö-
zött az ifjúság egészségügyi ellátásában iskola-
orvosként is aktív szerepet vállalt. A prevenciós 
szemlélet képviselőjeként az alternatív gyógyí-
tási módszerek tanulmányozására is hangsúlyt 
fektetett.  Babamasszázs technikát sajátított el, 
majd 2016-ban fitoterapeuta és fül akupunktú-
rás addiktológiai képesítéseket is szerzett.  A 
túlsúllyal küzdő gyermekek számára már több 
éve indít életmódtáborokat. Az Alapítvány Ti-
szaújváros Gyermekeinek Egészségéért kere-
tében jótékonysági akciókat szervez. Közös-
ségi munka formájában a lakosságot érintő té-
mákban hoz  városunkba előadásokat neves 
előadók részvételével. 
Az elmúlt tizenegy évben tanúsított kiemelke-
dő szakmai tevékenységének elismeréseként 
„Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” 
Évi díj kitüntetésben részesült.

Takács István
mentőgépkocsi-vezető

1996 júniusában került a Tiszaújvárosi Men-
tőállomásra. Munkatársai hamar megkedvel-
ték közvetlensége és munkához való hozzá-
állása miatt. A betegekkel mindig embersége-
sen, segítőkészen foglalkozott. Jó képességei 
és szakmai érdeklődése miatt rövid időn be-
lül az esetkocsin dolgozók közé került, ahol 
2016-os nyugállományba vonulásáig teljesített 
szolgálatot. Tapasztalatait rendszeresen osztot-
ta meg új kollégáival, segítette őket a beillesz-
kedésben. A közösség aktív tagjaként részt vett 
a szakmai továbbképzéseken, szabadidős prog-
ramokon, bemutató jellegű mentési gyakorlato-
kon.  
Több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájá-
nak elismeréseként és nyugdíjba vonulása al-
kalmából „Humanitás Szolgálatában Tiszaúj-
városért” Életműdíj kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosért 
a Közszolgálatban

Grigorica Ilona
adóügyi munkatárs

1993 októberében kezdett el dolgozni a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatalban közhasznú 
foglalkoztatottként, majd 1995-től kinevezést 
kapott adóügyi munkatárs munkakörbe, mely 
területen azóta is tevékenykedik. Feladatköré-
be az adóhatósági ügyek tartoznak, az ellenőr-
zési területen társrevizorként jár el. Kiemelke-
dő érdemeket szerzett az adózási fegyelem erő-
sítésében és megszilárdításában, helytállt a je-
lentősen bővülő gépjárműállomány adónyil-
vántartásának naprakész kezelésében. Képzett, 
nagy munkabírású, tapasztalt szakember, fel-
adatait szakmai megalapozottsággal, lelkiisme-
retesen, nagy felelősséggel végzi.
A közigazgatásban végzett több mint két év-
tizedes kiemelkedő munkavégzése, kimagas-
ló szakmaszeretete, példamutató helytállása el-
ismeréseként „Tiszaújvárosért a Közszolgálat-
ban” Évi díj kitüntetésben részesült.

Tiszaújváros Közbiztonságáért

Huszár Sándor
rendőr törzszászlós

2002 augusztusától dolgozik a Tiszaújvárosi 
Rendőrkapitányságon. Szolgálatba lépését kö-
vetően azonnal kitűnt társai közül tenni akará-
sával, hatékony munkavégzésével. 2002-2007 
között a Közrendvédelmi Osztályon járőrként 
dolgozott, majd járőrvezetői kinevezést kapott. 
2008-tól már, mint ügyeletes irányította a kapi-
tányságon a rábízott állományt. Jelenlegi szolgá-
latirányító parancsnoki beosztását 2013 novem-
berétől látja el. Tevékenységére a kiemelkedő 
szakmai tudás, megbízhatóság és lelkiismeretes-
ség jellemző. Szívesen vállal túlmunkát, rend-
szeresen részt vesz a városban zajló rendezvé-
nyek rendőri biztosításában, szükség szerint pa-
rancsnoki feladatokat is ellát. Pozitív, hatékony 
hozzáállásával, fegyelmezettségével példát mu-
tat a kapitányság teljes állománya számára. 
Tiszaújváros és térsége közbiztonságának nö-
veléséhez való hozzájárulása elismeréseként 
„Tiszaújváros Közbiztonságáért” Évi díj kitün-
tetésben részesült.

Pintér Ferenc Díj

Szabó Tamás
tűzoltó alezredes

1993 óta tagja a tűzoltóság szervezetének, je-
lenleg a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokság parancsnok-helyettesi beosztását 
tölti be. Meghatározó szerepet játszik a men-
tő-tűzvédelmi feladatok koordinálásában és 
szervezésében. Szakmai tevékenységének kö-
szönhetően a tűzoltók elméleti és gyakorlati is-
meretei egyre magasabb szintet érnek el. Hosz-
szú időn keresztül, kitartóan végzett munkája 
révén a tűzoltóság személyi állománya jól kép-
zett és magas színvonalon látja el szolgálati fel-
adatait.
Szakmai tudása, hozzáértése, tenni akarása és 
az általa képviselt értékek elismeréseként „Pin-
tér Ferenc Díj” Életműdíj kitüntetésben része-
sült.

Mező Tibor
szolgálatvezető helyettes

1988 decemberében lépett be a tűzoltóparancs-
nokság személyi állományába, ahol beosz-
tott tűzoltóként a különleges gépjárműkezelői 
feladatokat látta el. A tiszaújvárosi tűzoltóság 
1995-ös átszervezése után pályafutását a Tűz-
oltó és Műszaki Mentő Kft-nél, majd 2013 no-
vemberétől a FER Tűzoltóság Kft-nél folytatta, 
ahol a belépéstől a mai napig szolgálatvezető he-
lyettesi feladatokat lát el. Munkáját mindig ala-
posan, precízen, nagy gondossággal és odaadás-
sal végzi. Tudásával és szakmai tapasztalatával, 
személyes példamutatásával jelentősen hozzájá-
rult ahhoz, hogy a létesítményi tűzoltóság sze-
mélyi állománya teljes értékű csapatként állhas-
son készenlétben az ipari üzemek védelmében. 
Három évtizedes munkássága, kiemelkedő 
szakmai tevékenysége elismeréseként „Pintér 
Ferenc Díj” Életműdíj kitüntetésben részesült.

Lovas Lajos Díj

Pásztor Krisztián
rendező, operatőr

1997-óta munkatársa a Tisza Média Kft-nek. 
Felső tagozatos korában ismerkedett a szakma 
rejtelmeivel a Suli TV-ben, majd 18 évesen ke-
rült a helyi televízióhoz. Lelkesedésének, te-
hetségének és szakmai alázatának köszönhe-
tően egyre magasabb színvonalon végezte te-
vékenységét, s egyre többször tartottak igényt 
munkájára az országos televíziós csatornák is. 
Dolgozott a Debreceni Regionális Stúdióban, 
bedolgozott a Viasat-nak, az RTL Klubnak, a 
Magyar Televízió különböző műsorainak, majd 
később a Miskolci Regionális Stúdió operatőre 
lett, de külsősként továbbra is városunk stábját 
erősítette. Öt éve főállású munkatársa és egy-
ben alapembere a Tisza Média Kft-nek. Csak-
nem tíz éve operatőre a Nemzetközi Triatlon 
Szövetség hivatalos kanadai stábjának.  Szer-
kesztői vénával megáldott operatőr, együttmű-
ködő, megbízható, segítőkész ember, akinek 
szakmaszeretete egész életét áthatja.
Kimagasló szakmai tevékenysége, elhivatottsá-
ga elismeréseként „Lovas Lajos Díj” Évi díj ki-
tüntetésben részesült.

A Derkovits Kulturális Központ közössége. 
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Mottó: „Hallottak már Hamvas Béláról?”
(Dinnyés József daltulajdonos)
1897. március 23-án, Eperjesen született 
Hamvas Béla író, filozófus, fordító. Szü-
letésének évfordulóján fölidézem, mikor 
is hallottam róla először.
Jó pár évvel ezelőtt, még Leninvárosban 
volt egy Dinnyés-koncert a Derkovitsban. 
Családias koncert volt: az első két sorban 
ültek csak nézők; tanárok, tanítványaik és 
pár érdeklődő - közöttük magam is. A mű-
sor vége felé az előadó leült a színpad szé-
lére - elénk, hozzánk - és pár percig beszél-
getett velünk. Először is kesernyés, kedves 
mosollyal megállapította, hogy „ez bizony 
bukás”, majd mesélt dalairól, és váratlanul 
föltette a kérdést: „Hallottak már Ham-
vas Béláról?” Egyikünk sem hallott, így ő 
pár mondatott mondott róla: Hamvas Béla 
a Tiszai Erőmű építkezésén dolgozott az 
’50-es években. Idézett is Dinnyés valaki-
től: Mi lenne a jóisten véleménye a magya-

rokról, ha lenézne, és azt látná, hogy egy 
több nyelven értő és fordító író dolgozik 
egy ipari építkezésen! Milyen lehet a többi 
magyar, ha fizikai munkára ilyet használ-
nak? - Ez volt a lényege. Ekkor hallottunk 
először mi, nézők Hamvas Béláról.
Városunkban még vannak, akik a palko-
nyai erőmű építkezésén dolgoztak és is-
merték Hamvas Bélát. Egyikük D.L. úr, 
akivel a városi könyvtár emlékestjén ta-

lálkoztam 1997-ben, amit az író 100. szü-
letésnapi évfordulója alkalmából rendez-
tek meg ilyen színvonalasan. D.L. úr ké-
résemre és őszinte örömömre megosz-
totta velem emlékeit, mint hiteles tanúja 
azoknak az éveknek, amikor csehszlová-
kok, magyarok és egy raktáros, Hamvas 
Béla együtt dolgoztak, élték mindennap-
jaikat egy erőmű születésénél. 
Azért szólok D.L. visszaemlékezéséről, 
hogy ha ismét fölteszi valaki a mottó kér-
dését Tiszaújvárosban, akkor palkonyaiak, 
szederkényiek, városiak azt mondhassuk: 
Igen, hallottunk Hamvas Béláról, aki itt is 
élt, dolgozott és írt, ahol mi most élünk!

 T. Erdélyi Mária Erzsébet
*

Március 23-án lesz Hamvas Béla szüle-
tésének 120. évfordulója. Ebből az alka-
lomból egy, a Tiszaújvárosi Krónikában 
korábban már megjelent „mini sorozatot” 
közlünk újra. 

Kincsek a fiókban

Hamvas-raktár az erőműben 1.
Miután Dinnyés Józseftől meghallot-
tam Hamvas Béla nevét, először a váro-
si könyvtárban megtalálható könyvét ol-
vastam el, amiben két mű található. Az öt 
géniusz és A bor filozófiája. Attól kezd-
ve foglalkozom Hamvas Béla műveivel 
és életével, aki egyszerű életet élő, szin-
te minden hiúságtól mentes, a világ alap-
műveit eredetiben olvasó és összehasoní-
tó ember, akinek elszántságához Kőrösi 
Csoma Sándorét tudom hasonlítani.
Hamvas Béla író, filozófus, fordító, szak-
rális gondolkodó 1954-től 1962-ig dolgo-
zott az akkori Tiszapalkonyai Hőerőmű-
ben, mint raktáros, segédmunkás - lepe-
dőket számolt, szögeket szortírozott. 
D.L., mint az erőmű első alkalmazottja, 
végig kollégája, munkatársa volt Hamvas 
Bélának. D.L. a főkönyvelő közvetlen be-
osztottjaként dolgozott. Idejött leendő fe-
lesége is, először barakkokban, majd a fö-
lépült lakótelepen laktak. Gyermekeik is 
itt születtek, ma is itt, Tiszaújvárosban él-
nek. D.L. nyugdíjba vonulásáig, 1990 vé-
géig volt az erőmű alkalmazásában. Ké-
résére szerepel nevének kezdőbetűivel a 
riportban.
D.L. visszaemlékezései
(Kivonat a D.L-el 2000. március 19-én 
készített, magnetofonnal rögzített beszél-
getésből. A Hamvas Béla idézetek utólag 
beszerkesztve a szövegbe.)
1953. november 18-án léptem le a deb-
receni buszról, csikorgó hidegben, mint 
frissen kiszolgált katona, hogy elkezdjem 
munkámat az erőmű építkezésén. Mond-
hatnám azt is, hogy igazából még nem 
volt erőmű építkezés, a felvonulási épü-
letek épültek a majdani állandó dolgozók 
számára. Az utak építése is akkor kezdő-
dött, a vasút sem ért még eddig, az első 
alkatrész szállítmányokat Sajószögeden 
rakták ki a vagonokból. Tiszapalkonya és 
Tiszaszederkény között épült az erőmű. 
Tulajdonképpen a legelső embereket én 
vettem fel. Az is érdekes volt, bementem 
Palkonyára és kidoboltattam, hogy a Ti-
szapalkonyai Hőerőmű Vállalat vesz fel 
segédmunkásokat. Szabályosan kidobol-
ták, mert akkor még az volt a divat! A Ti-
sza melletti gátőrház volt az építkezés fő-
hadiszállása, ami egy csatornadarab előtt 
volt, ami a Sajót a Tiszával összekötő csa-
torna lett volna, medencéi is voltak. Itte-
ni régi emberek mesélték, és még azt is, 
hogy az első kapavágást Horthy Miklós 
tette meg. Ezen a főhadiszálláson volt az 
Erőmű Beruházási Vállalat (ERBE) ve-
zetője is, akivel én kapcsolatban voltam. 
Közösen, vele karöltve oldottuk meg a 
hosszabb távra szóló feladatokat. Kezdet-
ben a munkaerő felvételét, ellátását mun-
kaeszközökkel. Később már sok vállalat 
vonult fel: a 31/2-es Építőipari Vállalat, 
a 29-2-es Út és Vasút Építő Vállalat, Mé-
lyépítő Vállalat, és lassacskán egyre több 
szerelővállalat. Elsősorban csehszlovák 
szerelők, ők szerelték a berendezéseket, 
ők voltak a fő szerelési kivitelezők. Az 
ERBE dolgozói mindegyik erőműnél dol-

goztak, ha készen voltak, mentek tovább, 
ide Inotáról jöttek, innen Bokodra men-
tek. Majdnem hogy ugyanaz a garnitúra 
ment egyik helyről a másikra.
A szállások az úgynevezett Felvonulá-
si lakótelepen voltak: Csehszlovákiából 
származó fabarakkokból és téglaépüle-
tekből állt a telep. A fabarakkoknak köz-
ponti kazánjuk volt.
Béla bácsi az ERBE alkalmazottja volt, ő 
már ide áthelyezéssel jött Inotáról, mert 
előtte ott épült erőmű, ő már ott is dol-
gozott, nem tudom, milyen beosztásban. 
Valahogy 1954 januárjára emlékszem, 
hát napra pontosan meg nem mondom… 
Olyan szállásgondnokféle volt, de hogy 
a munkakönyvébe mi volt beírva: segéd-
munkás vagy raktáros, azt nem tudom, ezt 
ennyire nem analizáltuk ki sosem. Csak 
szállásgondnoknak tudom nevezni, ez ak-
koriban divat is volt. Több vállalat dolgo-
zójának is ő biztosította a szálláshoz szük-
séges felszereléseket. A lavór, a veder, a 
seprű, a tisztítószer, a lepedő, a párna, ezek 
mosatása, meg a takarók… ez mind hoz-
zá tartozott. Először egy kis fabódéja volt 
(annak a helyét már nem is tudnám meg-
mutatni) mindaddig, amíg azután a róla el-
nevezett raktár meg nem épült. Az a rak-
tár ma is létező, azt mindenki így ismer-
te később is, hogy Hamvas-raktár. Sokan 
nem is tudták, hogy miért nevezik így. Aki 
engem kérdezett, annak én elmondtam. A 
raktár egy mennyezet nélküli, lapos tetős 
épület volt, ma már nem ilyen, mert a te-
tőzete kicserélésre került, még ott dolgoz-
tam akkor, az alapfalai azok az eredetiek. 
Ebből a nagyterű épületből lett leválasztva 
egy kis irodaféle, az lett Béla bácsi irodá-
ja. Az ERBE szállásai cseréptetős, kis he-
lyiségek voltak, 3-4 méterszer 2,5 méter, 
számuk 10-20 között lehetett. Maguk az 
ott lakók viccesen „cigánysornak” hívták. 
Kályhafűtése volt, egy szál ember lakott 
mindegyikben, család nélkül. Egy ilyen-
ben lakott ő is.
Az első perctől kezdve szimpatikus volt. 
Nem is lehetett más, mert a külleme el-
árulta, hogy ő egy nagyon okos, tanult 
ember! Amit elárult, annyi volt, hogy 
könyvtáros volt Budapesten, ahonnan őt 
„B” listázták. Könyvtáros… csak így… 
Mindenki ismerte, ő volt a legidősebb kö-
zöttünk, mindenkinek „Béla bácsi” volt, 
nem volt „elvtárs”. - Hová mész Béla bá-
csi? - Megyek az Elvtársakhoz! - mond-
ta felénk kicsit ércesen, mert egyébként 
ment a Bandihoz, meg ment a Misihez, 
meg ment a Péterhez, de mikor ment az 
Elvtársakhoz, az volt az ő főnöke. 
Nagyon aranyos, jópofa, jó kedélyű em-
ber volt. Mondhatni, kiegyensúlyozott-
ság tükröződött rajta, pedig sok keserű-
ség volt a belsejében, de ezt úgy nem le-
hetett látni. Soha nem panaszkodott, soha 
nem áhította vissza a régmúltat, vagy nem 
példálózott. Persze, ez egy kicsit az ’50-
es években nem is lett volna valami jó do-
log. Azonkívül is, hogy nem tudta, kivel 
áll szemben, akár velem kapcsolatban is. 

Jó időnek el kellett telni ahhoz, hogy már 
oldódott felém. Jól elbeszélgettünk azu-
tán. Sokat találkoztunk, bár a munkakö-
reink nem kötöttek össze bennünket. Mi-
kor elmondtam neki, hogy debreceni pi-
arista diák voltam, ezt mondta: - Igen?! 
Szép város! - Meg hogy járt már ő Debre-
cenben. Eljutottunk odáig, hogy elmesél-
te, hogy neki mindene tönkrement a bom-
bázáskor, kilőtték a házát, vagy találat ér-
te, már pontosan nem tudom. - Minden az 
égadta világon! - azt mondta. - Gyönyörű 
saját könyvtáram is volt! - Az irománya-
iról változatlanul nem tett említést, csak-
hogy mindene odaveszett! Egyre inkább 
sugárzott belőle, hogy ő több mint, amit 
kimutat magából, mert az hogy könyvtá-
ros valaki… Lehet, hogy tényleg szeretett 
sokat olvasni, meg saját könyvtára volt, 
művelt ember, de hogy igazából mi lako-
zik mögötte, ez soha nem derült ki. Azt 
úgy elmondta, már később jóval, hogy 
milyen szépen fejezi ki ezt a latin, a gö-
rög, és akkor voltak idézetei. Természe-
tesen fordította. - … Nem gyönyörű??? 
Van nektek arról fogalmatok, amikor azt 
mondja… - Mindig tele volt idézetek-
kel! … Vagy éppen szanszkrit nyelven… 
Mondom: - Te még úgy is tudsz, Béla bá-
csi?! - Nevettünk is olykor: - Hogy nem 
törik ki a nyelved, Béla bácsi?! - Csak 
úgy sopánkodtunk szűkebb körben, hogy 
ez egy tudós, vagy mi; ez egy rettenetesen 
tanult ember lehet! Mással is elbeszélget-
hetett ilyen dolgokról, hiszen nem volt ő 
kirekesztve, és ő sem vonta ki magát a 
társaságból. Az ERBE dolgozói - legtöb-
ben pestiek - kvalifikált, elsősorban mű-
szaki képzettségű embereke voltak, mű-
szaki ellenőri feladatokat láttak el. Tudo-
másom van róla, hogy ezek közt is volt 
nagyon sok „elűzött ember” akkoriban, 
akik itt azért megfeleltek. Nem azt mon-
dom, hogy mind olyan volt, de ha más mi-
att nem, a szüleik miatt. Nem tudtak Pes-
ten egzisztenciát teremteni, így elmentek 
ilyen vándorcéghez. Elbújtak. Hol Inotán, 
hol Palkonyán, hol Berentén. Nagyon sok 
innen ment nyugdíjba, hogy szinte így 
élte le az életét. Csak minden második 
szombat volt szabad, akkor tudtak haza-
menni. Olyankor sok autóbuszt indítot-
tak Pestre, és az ország minden része fe-
lé. Béla bácsi, mikor egyszer jött visz-
sza, kérdeztem: - Mit cipelsz Béla bácsi? 
- Hoztam 1-2 könyvet, hétvégén nem me-
gyünk haza, legyen mit olvasni. - Sokat 
olvasott, de hogy milyen könyveket, ar-
ról nem tudok… Említette talán egyszer, 
hogy szeretett volna visszamenni könyv-
tárosnak, de nem sikerült. Hétfőnként be-
mentünk a munkahelyre, el lett mond-
va, ki mit csinált, mit evett hétvégén. A 
családjával kapcsolatban nem túl sokat 
mesélt, legalábbis nekem nem. Kezdeti 
időkben büszkén mondta, hogy még él az 
édesanyja. Később fekete szalaggal gyá-
szolta meg.
                     T. Erdélyi Mária Erzsébet

  (folytatjuk)

Frissen az új évszakban

Illemtan, protokoll

Tavaszi léböjt kúra

Rágózz,
vagy ne rágózz?

Öt napig vizet, gyógyteákat, zöldség- és gyümölcs-
leveket fogyasztanak azok, akik belevágtak az 5 
plusz 2 napos léböjt kúra túrába a Teaharmónia 
Fitoterápia közreműködésével. 

- Ahogy a lakásunkat, autónkat is kitakarítjuk tavasszal, így tesz-
szük most ezt a szervezetünkkel is - mondta Luczai Gabriella 
természetgyógyász-fitoterapeuta -, ezáltal felfrissülünk, energi-
kusabbak leszünk. Egy egészséges embernek évente kétszer, ta-
vasszal és ősszel célszerű léböjt kúrát tartani. Télen szerveze-
tünk sok zsírt termel, hiszen a létfontosságú szerveket védeni 
akarja a hidegtől. Ilyenkor kevesebb folyadékot iszunk, mert hi-
deg van, nem kívánja a szervezet. Most jön a tavasz, panaszko-
dunk, tavaszi fáradtságról beszélünk, de miért érezzük magun-
kat fáradtnak? Csak? Mert ezt szoktuk mondani és megoldás-
ként elfogadjuk, hogy ez így van? Fel kell frissíteni a testünket. 
Tavasszal minden élénk, új élet kezdődik, minden tele van ener-
giával, robbanásra kész a természet. Az ember teste viszont ne-
héz, könnyíteni kell rajta, ami nemcsak a kilók elvesztését jelen-
ti.  Ezt az ötnapos kúrát úgy állítottam össze, hogy közben jól is 
érezzük magunkat, hiszen nem az a cél, hogy megvonjunk ma-
gunktól minden olyan dolgot, ami az életfunkciónkhoz szüksé-
ges, csak könnyíteni szeretnénk kiválasztószerveink munkáját. 
Fontos ilyenkor, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy öt napig 
gyógyteákon, zöldség- és gyümölcsleveken fogunk élni, hogy 
mindezt végig tudjuk csinálni, így szervezetünk is idomul eh-
hez. Egy jól összerakott léböjttel az egész évet meg tudjuk ala-
pozni, betegségeket előzhetünk meg. A böjt öt napig tart, ezt két 
felépítő nap követi, amikor visszaállunk a régi étrendre, ekkor 
viszünk szervezetünkbe újra szilárd táplálékot - mondta Luczai 
Gabriella. 
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Megjelenésekor a rágógumi a lázadó ifjúság jelképe volt. Ma 
már elfogadott a használata, sőt a száj higiéniájáról is gondos-
kodik. Mégis, vannak olyan körülmények, amikor inkább mel-
lőzzük.
Az illemszabályok tiltották, majd elzárkóztak a rágózástól. So-
kat enyhült a tilalom, ha a rágózás mellett döntünk, megtehet-
jük, de figyeljünk néhány szabályra.
Mikor kell mellőzni a rágót?
Az üzleti élet bármely pillanatában, amikor mások is jelen van-
nak, például üzleti tárgyaláson. Ünnepi, protokolláris esemé-
nyen, kegyeleti alkalmakkor. Illetve bármikor, amikor mással 
társalgunk, természetesen beletartozik a telefonbeszélgetés is. 
Az irodában a munkatársak előtt, az ügyfelek és persze a főnök 
előtt ne rágózzunk! A nagy nyilvánosság előtti felszólaláskor is 
mondjunk le a rágógumi élvezetéről.
Mindegy, hogy csukott vagy nyitott szájjal rágunk, ezzel azt 
érezhetik a társaságunkban lévő emberek, hogy tiszteletlenek, 
flegmák vagyunk velük szemben. Ha jobban belegondolunk, a 
prominens emberek nem engednek fotózni étkezés közben, mert 
a rágó ember arca nem esztétikus látvány.
A fiatalok sokszor hatalmas buborékot fújnak, ami ha eldurran 
az arcukra ragad. Ez is a rágózás tiltólistáján van.
Amennyiben friss leheletünk vagy a szánk higiéniája miatt úgy 
érezzük, elkerülhetetlen, hogy bekapjunk egy rágót, jó, ha tud-
juk, az egyik legnagyobb gyártó szerint már 20 percnyi rágózás 
is segít elérni az üdvös hatást, például semlegesíteni a káros sa-
vakat. Nem kell tehát hosszan rágóznunk! Ha mégis mások tár-
saságában kívánjuk enyhíteni a kellemetlen szájszagot, kérdez-
zük meg a körülöttünk lévőket, nem zavarja-e őket, ha kis ideig 
rágózunk. A jólneveltség okán, biztosan nem elleneznék. Ilyen-
kor illik a többieket is megkínálni.
Egy másik vonzata is van az illetlen rágózásnak. Amikor a tu-
lajdonosa nem tudja hová tenni az elhasznált rágógumit, így a 
szék, az asztallap aljára, a busz ülésére ragasztja, vagy egy ha-
nyag eleganciával eldobja. Amellett, hogy a gumi nem bomlik 
el, még annak a veszélye is fennáll, hogy mások belenyúlnak, 
beleülnek, vagy a cipőjük talpába ragad, ami nagyon kellemet-
len. 

Medina
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A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem: „Életút” - Sóvári Oszkár képzőművé-
szeti emlékkiállítás.
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: 2017. március 31-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
2017 – Arany János emlékév - „Ember lenni mindég, min-
den körülményben”
Kamarakiállítás Arany János születésének 200. évfordulója 
alkalmából.
A kiállítás április 11-ig látható. Helyszín: a könyvtár föld-
szintje
Március 16. (csütörtök) 17.00 óra: ÖkoKalauz - Az ember 
és a természet kapcsolata.
A kiváltságos bolygó című tudományos ismeretterjesztő film 
vetítése. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Március 20. (hétfő) 17.00 óra: Hogyan legyek asszertív! - 
Érdekérvényesítés konfliktus nélkül.
A foglalkozást vezeti: Tóthné Hegyi Judit coach. Helyszín: a 
könyvtár előadóterme.
A foglalkozásra kérjük, időben érkezzen!
Március 24. (péntek) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK. 
„A bor filozófiája” - zenés irodalmi műsor Hamvas Béla szü-
letésének 120. évfordulója alkalmából.
Előadják: Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas érdemes művész 
és Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros-énekes. 
Helyszín: a könyvtár aulája.
Belépődíj: 300 Ft. A jegyek elővételben megvásárolhatók a 
könyvtárban.
Közlemény
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy rendezvény miatt 
március 24-én, pénteken 10-15 óráig tartunk nyitva.
Megértésüket köszönjük!

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Március 21. (kedd)16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Március 23. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután a Ti-
szaszederkényi Idősek Klubja tagjaival. Fotóarchívum - fény-
képek beazonosítása.
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.

Tisza-parti Fiókkönyvtár
Március 23. (csütörtök) 15.30 óra: Tavaszi jeles napok. 
Könyvtári foglalkozás a Tisza-parti Kultúrkör tagjaival.
Helyszín: Tisza-parti Nyugdíjas Klub.

A TiszA TV műsorA

Március 21., hétfő

18:00 Sporthétfő: A TFCT - DVSC-DEAC II. bajnoki mér-

kőzés közvetítése felvételről

Március 22., szerda

18:00 Héthatár: Játszótéri felújítások - Kanyaró - Tavasz a 

kertben - Ki mit tud? - Futószezon -  Sport 

18:15 Hétről- hétre: Kitüntetések, kitüntetettek 

március 15-én - Közelmúlt: panelprogram

Az elszakadás nehézségeitől az érzelmi biztonságig

Óvodán innen és túl
Közeledik az óvodai beirat-
kozás. A gyerekek várják az 
újat, viszont sok szülő fél tő-
le. Sok kérdés felmerül eb-
ben az időszakban. Keres-
ni kell-e a megfelelő óvodát, 
óvónőt? Mi történik a beirat-
kozás után? Hogyan történik 
a beszoktatási időszak? Med-
dig tart? Ezekre a kérdésekre 
kerestük a választ két szak-
emberrel. 

Szántó Jánosné Rácz Rita a Tündérkert 
óvoda óvoda- és fejlesztőpedagógusa, ve-
le a mindennapok gyakorlatába pillantha-
tunk be, Vida Ágnes pszichológussal a lel-
ki hátteret ismerhetjük meg. 
- Mindenképpen fontos, hogy megta-
láljuk a megfelelő óvodát és a megfele-
lő óvó nénit - mondja Vida Ágnes. - Nem 
mindig sikerül elsőre, de ettől nem kell 
megijedni. Van olyan, hogy nem tud a 
gyerek ráhangolódni az óvó nénire, vagy 
az óvó néni a gyerekre. Lehet, hogy ösz-
szejön egy élénkebb, aktívabb csoport és 
ez a csoportdinamika nem jó egy csende-
sebb, nyugodtabb gyereknek, nem érzi 
jól magát egy ilyen közösségben. Ilyen-
kor lehet és kell bátornak lenni és óvodát, 

vagy óvó nénit kell váltani. Ez nem ku-
darc, hiszen nem mindegy, hogy milyen 
közösségbe kerül a gyerek. Az ő érdeke-
it kell szem előtt tartani. Nagyon sokszor 
azt mondják a szülők, nem látszik sem-
mi a gyereken, amikor elkezdi az óvo-
dát - folytatja a pszichológus. - Úgy tű-
nik, hogy jól érzi magát, szereti és szíve-
sen megy óvodába és az óvó nénik is ezt 
támasztják alá. Majd egyszer csak észre 
veszi a szülő, hogy éjszaka néha fölébred 
a gyerek, vagy felvesz olyan szokásokat, 
ami eddig nem volt, vitatkozik a testvéré-
vel. Megváltozik attól, hogy ő közösség-
be kerül.
A gyerekek mellett a szülőnek is nehéz ez 
az időszak.
- Az óvodai beszokás egyértelműen a szü-
lőknek nehezebb - osztja meg tapasztala-
tait Szántó Jánosné Rácz Rita. - A gye-
rek kezének elengedése nagyon sok prob-
lémát szokott jelenteni a szülő számára. 
Mindenképpen erősíteni kell a szülőben, 
hogy az érzelmi biztonság a legelső fel-
adat az óvodai nevelésen belül. Ezt biz-

tosítjuk a gyermekek számára. A szülő is 
úgy tudja áthidalni ezt a nem könnyű idő-
szakot és a gyermekének is úgy tud segí-
teni, ha ezt a biztonságot érezteti vele és 
a mindennapi reggeli elváláskor ezt erő-
síti benne.
Az óvodapedagógusok bevált módsze-
rekkel segítik a kezdő hónapokat.
- A közös játék, a mesék és a versek na-
gyon jó stresszoldó hatásúak - folytatja 
az óvónő. - A mesékkel, a mondókákkal 
rendkívüli módon lehet oldani a szoron-
gást. A beszokási időszak egyébként min-
den gyereknél más. Átlagosan az mond-
ható, hogy az első félév elég a gyere-
keknek arra, hogy megszokják az óvo-
dai légkört. Közhely ugyan, de igaz, hogy 
a szem a lélek tükre. A szemből mindent 
le lehet olvasni. Az a kisgyerek, amelyik 
a csoportszoba ajtajában minden reggel 
megáll és csillog a tekintete, a sírás már 
elmarad, akkor ott egészen biztosan elju-
tottunk arra a pontra, hogy érzelmileg sta-
bil, érzi a biztonságot.

ema

Tisztelt leendő első osztályos tanulóink!
Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt és gyermeket 
2017. március 27-31. között a Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskolába a Nyitott kapu hete keretében tartandó be-
mutatóóráinkra, valamint a 2017. március 30-án 16.30 óra-
kor kezdődő Tájékoztató szülői értekezletre! Ismerkedjenek 
meg képzési kínálatunkkal, pillantsanak be iskolánk életébe! 
Részletes információ iskolánk honlapján www.kazinczyrefi.
hu  , www.kazinczyreformatus.hu , valamint az óvodákba el-
juttatott tájékoztatóban olvasható.

Dorony Attiláné 
 igazgató

FELHÍVÁS
A NMI Nonprofit Zrt. B-A-Z megyei irodája,  

 a Magyar Bábjátékos Egyesület,
és a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ

 GYERMEKBÁBOS VÁLOGATÓT ÉS KONFERENCIÁT 
szervez

Időpontja:  2017. április 29. szombat
Kezdődik:  10 órakor
Helyszíne:  Derkovits Kulturális Központ, 
  Tiszaújváros, Széchenyi utca 2.
A rendezők szeretettel várják az iskoláskorúak bábcsoportjait.  
A produkciókkal kapcsolatban tartalmi kikötés nincs. (En-
nek ellenére örömmel várunk olyan produkciókat, melyek a 
tanulók anyanyelv-ismereti tantárgya anyagában olvasmány-
ként fellelhetők, vagy összefüggenek nagy évfordulókkal, pl. 
Szent László - a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté 
avatásának 825. évfordulója.)

A produkciók optimális időtartama 7-35 perc, amit lehető-
ség szerint kérünk betartani!      
Minden technikai megoldás számára igyekszünk helyet adni, 
még az árnyjátékra is.
A látottakat hozzáértő szakemberekből és gyerekekből válo-
gatott zsűri értékeli. A legjobbnak ítélt produkció jogot kap ar-
ra, hogy képviselhesse Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a nyár 
elején sorra kerülő egri Gyermekbábos Fesztiválon.
Szeretettel várjuk továbbá más, bábcsoportot nem küldő in-
tézmények 1-2 fős tanító/tanár delegáltjait is, hogy a példa-
értékű bemutatók örvén - a bemutatókat követő értékeléshez 
kapcsolódó szakmai tanácskozáson - áttekinthessük a dráma- 
és bábjáték részműveltség terület aktuális lehetőségeit.
A jelentkezéshez töltsék ki az adatlapot, küldjék meg az aláb-
bi címekre:
• babjatekos.v5@gmail.com, Tóth Krisztina,
• vagy kinyomtatott formában, postán:  A MBE számára, A 
Művelődés Háza címén, Sárospatak, 3950, Eötvös u. 6.   

A Derkovits Kulturális Központ 
Hamvas Béla Városi Könyvtár

ÉlményBirodalom
címmel július 3-7-ig napközis nyári tábort szervez 
a gyermekkönyvtárban 10-12 éves gyermekeknek.

Kedves Gyerekek!
Szeretnétek mások bőrébe bújva félelmet nem ismerő hőssé 
válni? Akkor ebben a táborban a helyetek, ahol olvasni NEM 
muszáj… Azonban mi megmutatjuk, hogy ÉRDEMES, mert a 
könyvekben rátalálhatunk saját magunkra, választ kaphatunk 
belőlük a kérdéseinkre. Sokat játszunk, beszélgetünk, vetél-
kedünk, mozgunk, és ezek segítségével jobban megismerjük 
önmagunkat. Alkalmunk lesz a természetben is kikapcsolódni 
egy szórakoztató kirándulás keretében.
Kedves Szülők!
Újonnan induló napközis táborunkba várjuk azoknak az 5-6. 
osztályt végzett gyerekeknek a jelentkezését, akik szeretnének 
új barátokat, új élményeket szerezni, akik szórakoztatóan, de 
tartalmasan töltenék a nyári szünet napjait. Ugyanakkor vár-
juk azokat is, akik eddig szívesen jöttek az olvasótáborunkba, 
azonban, most, hogy már felső tagozatosok, kicsit úgy érzik, 

kinőttek belőle.
Tervezett programunk:
• történetek közös megismerése,
• beszélgetések saját élmények alapján,
• szerepjátékok, társasjátékok, önismereti és kommunikációs 
játékok,
• vetélkedők,
• író-olvasó találkozó
• kirándulás,
• kreatív tevékenységek.
Célunk, hogy segítsünk a gyerekeknek megoldási lehetősége-
ket keresni az ebben az életkorban felszínre kerülő érzelmi, 
etikai, kortárs kapcsolati helyzetekre, problémákra.
Információ kérhető a táborvezetőktől, Kázsmér Ágnes és Ujj-
né Tellér Gabriella könyvtárosoktól. 
Jelentkezni a Gyermekkönyvtárban személyesen vagy az 542-
006 telefonszámon lehet. A tábor maximum 15 fővel indul, a 
résztvevőket jelentkezési sorrendben fogadjuk.
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Érdeklődő szülők. 

Vida Ágnes



Felhívás

Táboroztatási támogatás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének a gyermekvé-
delmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési dí-
jakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormány-
zati rendelete alapján természetbeni ellá-
tásként táboroztatási támogatásban része-
sülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhely-
lyel rendelkező gyermek, illetve tiszaúj-
városi állandó lakóhellyel rendelkező 23. 
életévét be nem töltött nagykorú személy, 
aki életvitelszerűen lakóhelyén él, vala-
mint Tiszaújváros közigazgatási területén 
működő állami, egyházi fenntartású alap- 
vagy középfokú köznevelési intézmény 
nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros 
Város Önkormányzata által fenntartott in-
tézmény, vagy állami, egyházi közneve-
lési intézmények által szervezett nyári tá-
boroztatásban vesz részt. 
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet 
kell benyújtani, melyhez csatolni szüksé-
ges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A táboroztatási támogatásra való jogo-
sultság értékhatárai és mértéke: 
Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre jutó havi jövede-
lem (Ft): 0 - 35.700
A támogatás mértéke a táborozási költ-
ség: 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700, 50%-a, maximum 20.000 
Ft
40.701 - 48.000, 30%-a, maximum 10.000 
Ft
2. Gyermekét egyedül nevelő szülő ese-
tén 
A családban az egy főre jutó havi jövede-
lem (Ft) 0 - 38.500
A támogatás mértéke a táborozási költ-
ség: 70%-a, maximum 30.000 Ft

38.501 - 45.500, 50%-a, maximum 20.000 
Ft
45.501 –57.000, 30%-a, maximum 10.000 
Ft
A szükséges formanyomtatvány besze-
rezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyiségében
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola ( Tiszaújváros, Al-
kotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskola ( Tiszaújváros, Deák F. tér 16.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Kollégium
( Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai 
Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola (Tiszaújváros, Munkácsy M. 
út 18.)
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 

Általános Iskola ( Tiszaújváros, Rózsa út 
12.)
• 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: 
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 
2017. március 31. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a ké-
relem a táborozásra történő jelentkezést 
követően nyújtható be. 
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, 
Szociális és Sport Osztályán (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7., I. em. 111. iro-
da), valamint postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György 
   polgármester

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház. 

Az ingatlant árverésen értékesítjük a legmagasabb ajánlati árról induló szabad licitálással. 
Ajánlatot csak az alapárral egyező vagy azt meghaladó összegben lehet tenni.

Az ingatlan alapvételára 196 000 000 Ft + Áfa.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2017. év 05. hó 31. nap 10 óra.

A pályázati kiírás anyaga papír alapon ingyenesen, az alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.

Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anyagát elektronikus úton 
is megküldjük.

Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 
Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-322-es 
telefonszámon, illetve a tiszaszolg@

tszolg.hu e-mail címen.
Az árverés időpontja és helye:  

2017. év 06. hó 15. nap 10 óra.
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaúj-

város, Tisza út 2/F.
Az ingatlan telefonos időpont egyez-

tetés alapján megtekinthető.
   TiszaSzolg 2004 Kft.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2017. március 22-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van 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 szükséges intézkedéseket. 

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. 

Tájékoztatás

Emléklap az 50 éve Tiszaújvárosban lakóknak 
Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 29/2017. (II. 23.) 
számú határozata 64. a-b-c. pontjában 
döntött arról, hogy azon városlakók ré-
szére, akik 50 éve folyamatosan a város-
ban élnek - egyedi igénylés alapján - a 
polgármester emléklapot adjon ki.
Az emléklapot az erre a célra rendszeresített 
igénylőlapon lehet kérelmezni. Az igény-
lőlap átvehető a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatánál, illetve letölthető Tiszaúj-
város honlapjáról (www. tiszaujvaros.hu).

A kitöltött igénylőlapot a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatánál (Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. fszt.) kell leadni. Az 
adatok feldolgozását követően a kiállított 
emléklapot postai úton kapják meg a ké-
relmezők. 
Az emléklapot átvett városlakók nevét 
- városunk kitüntetettjeihez hasonlóan 
- közzétesszük Tiszaújváros honlapján, 
amennyiben ehhez az igénylő hozzájáru-
lását adja.
Azok a városlakók, akik 2016-ban, a vá-

ros 50. évfordulója alkalmából vették át 
a jubileumi emléklapot és szeretnék ne-
vük nyilvánosságra hozatalát Tiszaújvá-
ros honlapján, a honlapról letölthető vagy 
az ügyfélszolgálaton átvehető hozzájáru-
ló nyilatkozat kitöltésével kezdeményez-
hetik azt. 
A hozzájáruló nyilatkozatot a Polgámes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatánál kell lead-
ni.

Polgármesteri Hivatal

Lakossági 
gombavizsgálat

Húsvét előtti
vásár

Ortopédia 
máskor

Adóbevallási
tervezet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakossági gomba-
vizsgálat 2017. április 01-től ismét igénybe vehető a Tiszaújvá-
rosi Élelmiszerpiac vásárcsarnokában.
Nyitvatartási idő:
• Szerda  18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújváros, Ti-
sza úti piac és vásár áprilisban a nagypéntekre való tekintettel a 
megszokottól eltérően üzemel.
A piac nyitvatartási ideje: 2017. április 07-én 07:00 - 16_00 órá-
ig.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
 üzemeltető

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2017. március 
15-én és 2017. április 17-én (munkaszüneti nap miatt) elmaradt, 
illetve elmaradó ortopédia szakrendelés helyett 2017. március 
23-án 14:30-tól 18:00 óráig, valamint 2017. április 20-án 14:30-
tól 18:00 óráig lesz rendelés.
         Megértésüket köszönjük.

                                  Nagyné Kántor Judit
        főigazgató

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) automatikusan elkészíti 
a személyi jövedelemadó-bevallás tervezetét mindenkinek, aki 
tavaly munkáltatótól és kifizetőtől szerzett jövedelmet, és mun-
káltatói adómegállapítást nem kért, vagy a munkáltatója nem 
vállalta az adó megállapítását. Az adóbevallási tervezettel kap-
csolatban a március 15-i határidő mindenki számára fontos.
 Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek külön ké-
rés nélkül március 15-ét követően tekinthetik meg a NAV hon-
lapjáról elérhető új netes felületen az adóbevallási tervezetü-
ket. Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek március 15-éig 
(munkaszüneti nap lévén március 16-áig) levélben, SMS-ben 
vagy űrlapon kérhették, hogy a NAV az adóbevallási tervezetet 
papíron, postán keresztül juttassa el hozzájuk. 
 Március 16-a után az ügyfélkapuval nem rendelkezők már nem 
kérhetik a tervezet kiküldését, azonban a NAV ügyfélszolgálata-
in továbbra is hozzájuthatnak.
                                                            Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az ügyfélszolgálat nyitott

10. oldal 2017. március 17.Önkormányzat/Közlemények



Lakossági felhívás

Az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzése

Közlemény az óvodai felvételek rendjéről

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszön-
tével egyre többen választanak szabadté-
ri programot és tevékenységet, ennek so-
rán fokozottabb figyelmet kell fordítani a 
szabadban keletkező tüzek megelőzésére. 
A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar 
jelenti, melyben könnyen és gyorsan ter-
jed a tűz, különösen erős szél esetén. A 
szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő 
oka az emberi gondatlanság. A károk ak-
kor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha 
tisztában vagyunk a biztonságos szabad-
téri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapve-
tő szabályaival.
A levegő védelméről szóló kormányren-
delet értelmében tilos a növényzet, illet-
ve a növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett, vagy kerti hulladék szabad-
téri égetése, kivéve, ha azt külön jogsza-
bály - például növényegészségügyi okból 
hatósági engedély beszerzése mellett - 
megengedi. Avar és kerti hulladék égeté-
sét csak az adott település önkormányza-
ta engedélyezheti rendeletében, de éget-
ni ebben az esetben is csak a  rendeletben 
meghatározott helyen, napokon és módon 
szabad. 
Külterületi ingatlanok esetében, ameny-
nyiben az égetést jogszabály megenge-
di, az Országos Tűzvédelmi  szabályzat-
ról szóló BM rendelet (a továbbiakban: 
54/2014. BM. r.) 226. §-a alapján előzete-
sen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi ha-
tósággal (irányított égetés). Továbbra is 
megengedett a kerti grillezés és a tűzön 
történő sütés-főzés a tűz állandó felügye-
lete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit
az 54/2014. BM r. rendelet tartalmaz-
za. A szabadban  meggyújtott tüzet so-
ha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és min-

den esetben gondoskodjunk megfele-
lő mennyiségű oltóanyagról. Mindig le-
gyen nálunk a tűz oltására alkalmas ké-
zi- szerszám, és csak akkora tüzet gyújt-
sunk, amekkorát folyamatosan felügyele-
tünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a 
várható időjárásról, mert a szél kedvez a 
tűz gyors továbbterjedésének. A felügye-
let nélkül hagyott tűz könnyen továbbter-
jedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos 
kárt okozó tüzek forrásává válhat. A sza-
badtéri tűz kockázata jelentősen függ az 
időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles 
időjárás elősegíti a tűz kialakulását,  to-
vábbterjedését. Erdőtűz-veszélyes idő-
szakban országos szinten a vidékfejlesz-
tési miniszter,
területi szinten az erdészeti hatóság tűz-
gyújtási tilalmat rendelhet el, mely esetén 
az érintett területen akkor is tilos a tűz-
gyújtás - beleértve a kijelölt tűzrakóhe-
lyeket is -, ha azt egyébként más jogsza-

bály megengedi. A jogszabályi tilalom el-
lenére, illetve jogszabálytól eltérő vagy 
hatósági engedély hiányában végzett tűz-
gyújtási tevékenység miatt az önkor-
mányzat, a környezetvédelmi hatóság és 
a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel 
kapcsolatos további információkért ke-
resse fel a katasztrófavédelem oldalait 
(www.katasztrofavedelem.hu; www.baz.
katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH 
Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.
erdotuz.hu). Az Országos  Tűzmegelőzé-
si Bizottság tájékoztató kisfilmjei az aláb-
bi linkeken tekinthetőek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/in-
dex2.php?pageid=press_video_index2&-
vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/in-
dex2.php?pageid=press_video_index2&-
vid=32

Katasztrófavédelem

Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők 
figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 
1-jétől az óvodakötelezettség megkezdő-
dik abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a gyermek betölti a harmadik 
életévét.
Fentiek szerint, a 2017/2018. nevelési év-
ben óvodakötelesek azok a gyermekek, 
akik:
2014. 01.01. – 2014. 08.31. között szület-
tek (3 éves óvodakötelesek)
2013. 01.01. – 2013. 12.31. között szület-
tek (4 éves óvodakötelesek)
2012. 01.01. – 2012. 12.31. között szület-
tek (5 éves óvodakötelesek)
2011. 09.01. – 2011. 12.31. között szület-
tek (6 éves óvodakötelesek).
A szabad férőhelyek függvényében elő-
felvételt nyerhetnek azok a gyermekek, 
akik harmadik életévüket 2017. decem-
ber 31. napjáig töltik be. 
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hir-
detményben meghatározott időpontban 
köteles beíratni. A kötelesség elmulasztá-
sa esetén szabálysértési eljárás indítható 
a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vo-
natkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt 
születtek, és még nem járnak óvodába. 
A már óvodába járó gyermekeket nem 
kell újból beíratni! 
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának 
kötelezettsége alól annak az óvodaköteles 
gyermeknek a gondviselője, amely gyer-
mek bölcsődében marad és ellátását a 
bölcsőde vezetője, illetve családi bölcső-
dében való ellátás esetén a családi bölcső-
de fenntartója a jegyző felé lejelentette.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EM-
MI rendelet alapján történik.
Az óvodai felvételi kérelmek beadása Ti-
szaújvárosban egy helyen, a Tiszaújváro-
si Napközi Otthonos Óvoda székhelyén, a 
Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Paj-
tás köz 13.) 

2017. április 20. és 21. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fo-
gadják a beiratkozókat.
A törvényi szabályozás lehetőséget ad ar-
ra, hogy a gyermek az ötödik életév betöl-
téséig felmentést kapjon az óvodába járás 
alól, ha családi körülményei, képességei-
nek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt 
indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyhá-
zi és magánintézmény esetében a fenntar-
tó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és 
az óvodavezető egyetértése alapján.
Az a szülő, aki gyermeke felmentését ké-
ri a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, a beiratkozás kezdő időpontjá-
ig, 2017. április 20. napjáig nyújthatja be 
kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hi-
ányában tartózkodási helye szerint ille-
tékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem má-
solatát a kötelező felvételt biztosító óvo-
da vezetőjéhez. Ha a szülő nem települé-
si önkormányzati fenntartású óvodába kí-
vánja beíratni gyermekét, akkor a kötele-
ző óvodai nevelésben való részvétel alóli 
felmentési kérelmét az óvoda fenntartójá-
hoz nyújtja be, továbbá a kérelem máso-
latát megküldi a gyermek lakóhelye, en-
nek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőhöz.
Amennyiben a gyermek az óvodaköte-
lezettségét külföldön teljesíti, arról a be-
iratkozás utolsó határnapját, 2017. április 
21-ét követő 15 napon belül a szülő írás-
ban köteles értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt. 
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai 
felvételi kérelem” nyomtatványon tör-
ténik, melyet az óvodákban lehet besze-
rezni. Mindhárom korosztályra (kis-, kö-
zépső- és nagycsoport) beadható a kére-
lem. 
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaúj-
város közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da felvételi körzetében ellátja az integ-
ráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 

mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban 
hallássérült, gyengén látó), vagy beszéd-
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatar-
tásszabályozási zavarral) küzdő gyerme-
kek nevelésével-oktatásával kapcsolatos 
szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felven-
ni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvo-
da körzetében lakik. Életvitelszerű ott la-
kásnak minősül, ha a gyermek a kötele-
ző felvételt biztosító óvoda körzetében ta-
lálható ingatlant otthonául használja és az 
ilyen ingatlan a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásában 
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózko-
dási helyeként az óvodai beiratkozás első 
határnapját megelőző három hónapnál ré-
gebb óta szerepel. 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutat-
ni a gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványt, továbbá a szülő szemé-
lyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát, a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát, társadalombiztosítási 
azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a 
gyermek sajátos nevelési igényéről, illet-
ve beilleszkedési - tanulási - magatartási 
zavarának megállapításáról szóló szakér-
tői/szakvéleményt.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 
dönt, melyről 2017. május 23-ig írásban 
értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasí-
tása esetén a kézhezvételtől számított 15 
napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást 
megindító kérelmet (fellebbezés) az óvo-
dához kell benyújtani, de Tiszaújváros 
Város jegyzőjéhez kell címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a mega-
dott időben, a jelen közleményben foglal-
tak szerint gondoskodjanak a gyermekek 
beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. 



12. oldal 2017. március 17.Hirdetés/Rendezvények



13. oldal2016. március 17. Rendezvények



Világkonferencia, tiszaújvárosiakkal

Csaknem 300  millió forint

Gimnasztráda

Közös gondolkodásmód

Sporttámogatások 2017-ben

Aranyos táncos lányok

A Nemzetközi Triatlon Szö-
vetség (ITU) és a Magyar Tri-
atlon Szövetség (MTSZ)  feb-
ruár 24-26. között Budapes-
ten, a Novotel Hotelben tar-
totta meg a sportág első ver-
senyrendezői világkonferen-
ciáját. A 32 ország 110 részt-
vevőjét felvonultató szakmai 
fórumon két tiszaújvárosi 
sportvezető is jelen volt.

- Nagyon hasznosnak ítélem ezt a rendez-
vényt, melynek szakmai programját Már-
kus Gergely, az ITU sportigazgatója ál-
lította össze, míg az MTSZ a lebonyolí-
tást vállalta magára - fogalmazott Leh-
mann Tibor, az MTSZ szakmai alelnöke. 
- Meggyőződésem, hogy  valamennyien 
sokat tanultunk az előadásokból, work-
shopokból, intenzív kurzusokból álló fó-
rumon, mely a triatlon és multisport ese-
mények fejlesztésére koncentrált. Öröm-
teli volt látni, hogy a magyar versenyszer-
vezők közül szinte mindenki ott volt, aki 
komolyan gondolja a folytatást.   
A zárónapon Márkus Gergely, „Trendek 
és tendenciák a triatlonversenyek típusai 
között” címmel adott  történelmi áttekin-
tést arról, hogyan fejlődött a sportág, hol 
tartanak jelenleg és milyen törekvéseket 
fogalmaztak meg a jövőre nézve.
 - Régóta, már a most lezáruló 4 éves stra-
tégiánkban is szerepelt a triatlon világ-
konferencia megszervezése, melyet most 

először, Budapesten, az MTSZ munka-
társaival közösen valósíthattunk meg. - 
hangsúlyozta Márkus Gergely. - Az ITU 
csapatával sikerült jó programokat szer-
veznünk, kiváló előadókat megnyernünk. 
Nagy megtiszteltetést jelentett számunk-
ra, hogy a Tour de France ügyvezetőjét is 
a magyar fővárosban üdvözölhettük.  Si-
került olyan napi témákat feldolgoznunk, 
mint például a környezeti tényezők hatá-
sa, technikai újítások, érdekességek, me-
lyek mind-mind hasznára lehetnek a ren-
dezőknek.  Egyfajta közös gondolkodás-
módot szeretnénk kialakítani, mely a kü-
lönböző triatlon versenyeken köszönhet 

vissza. A konferencia remek alkalmat kí-
nált a kapcsolatteremtésre és a partner-
kapcsolatok ápolására is. A résztvevők 
véleményét kérdőívben kérjük ki. Ezek 
elemzését követően az ott szerzett tapasz-
talatokat is felhasználjuk a legközelebbi 
hasonló összejövetel előkészítésénél. Cé-
lunk, hogy a jövőben 2 évente, minél több 
helyszínre eljutva rendezzük meg ezt a 
fórumot. Fontosnak tartom megjegyezni, 
hogy nem ITU, hanem triatlon konferen-
cia-sorozatban gondolkodunk, ahol min-
den versenyrendezőt meg tudunk szólíta-
ni, bármilyen versenyt is rendezzen.

                                     SZIS

Tiszaújváros képviselő-testü-
lete a költségvetés elfogadá-
sakor döntött a sportegye-
sületek működési és létesít-
ményhasználati támogatásá-
ról.

A működési támogatásra rendelkezésre 
álló 169.619.000 forintot az alábbiak sze-
rint osztotta fel a testület:
Football Club Tiszaújváros: 55.895.000 
Ft, Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda 
Klub: 42.901.000 Ft, Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub: 19.002.000 Ft, Tiszaújváro-
si Vízi Sportegyesület: 10.800.000 Ft, Ti-
szaújvárosi Sport Club: 27.877.500 Ft, 
Tiszaújvárosi Tenisz Club: 852.500 Ft, 
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányha-
jó Egyesület: 12.291.000 Ft
A sportlétesítmények használatára biz-
tosított 67.882.500 forintos keretből az 
alábbiak szerint nyújtott támogatást a tes-
tület:
Football Club Tiszaújváros: 15.000.000 
Ft, Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda 

Club: 11.001.000 Ft, Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub: 9.723.000 Ft, Tiszaújvárosi 
Vízi Sportegyesület: 5.820.000 Ft, Tisza-
újvárosi Sport Club: 17.348.000 Ft, Ti-
szaújvárosi Tenisz Club: 1.651.500 Ft, Ti-

szaújvárosi Fitness Sportklub: 3.553.500 
Ft, Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület: 3.785.500 Ft. 
A sportegyesületek a támogatást 2017. 
április 1. és 2018. március 31. között 
használhatják fel. A 2018. első három hó-
napjára járó támogatást 2017 decemberé-
ben kapják meg az egyesületek. 
A diáksport 2017. évi támogatási összege 
11.373 ezer forint. A Tiszaújváros nem-
zetközi hírnevét öregbítő sportolók jutal-
mazására 1,5 millió forintot szán a testü-
let. 
A triatlon világkupa jogdíjának költsége 
36,9 millió forint. 
Az ifj. Márkus Gábor Alapítvány a Ma-
gyar Triatlonsportért részére 600 ezer fo-
rint működési célú támogatást nyújtott a 
képviselő-testület. 
Részben sportcélú támogatásnak fogha-
tó fel a Zabos Géza Horgászegyesület-
nek megítélt 2+2 millió forintos (telepí-
tés+működés) támogatás is. 

A Tiszaújvárosi DSE Gimnasztráda csa-
pata negyedik alkalommal vett részt Trna-
ván (Nagyszombaton) a Szlovák Torna 
Szövetség nemzeti gimnasztráda fesz-
tiválján. Közel 50 koreográfiával 500 
résztvevő nevezett, a zsűri tíz szempont 
alapján értékelt. A fesztiválon óvodástól 
nyugdíjasig minden kategóriában verse-
nyeztek a csapatok. A tiszaújvárosiak há-
rom produkcióval szerepeltek. A serdü-
lő csapat How do you do step aerobik-
produkciója bronzérmes, a csapat közös 
Family című akrobatikus aerobik gya-
korlata aranyérmes lett. A felnőtt kategó-
riában ugyancsak aranyérmet szereztek a 
lányok a Run Bo Run látványtánccal. A 
csapat köszöni főszponzorának, Tiszaúj-
város Önkormányzatának a támogatást.
A táncos lányokat tavasszal elsőként a 
csapat által rendezett Táncolj, ne dro-
gozz! XIX. Show Tánc Fesztiválon, áp-
rilis 29-én a Sportcentrumban láthatjuk.

Belügyi úszóbajnokság

Napi néhány perc az egészségért

A sellő neve: Eszter

A láb mindig 
kéznél van

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szervezésében 
Kecskeméten rendezték meg a Belügyminisztérium országos 
úszóbajnokságát, melyen tiszaújvárosi siker is született. 
A népes mezőnyben 40 belügyi szerv 492 versenyzője állt rajt-
kőre. Csáki Eszter (Tiszaújváros) kiemelkedő szereplésének kö-
szönhetően az idén is jutott bajnoki cím a B-A-Z Megyei Ren-
dőr-főkapitányság színeiben induló csapatnak. Eszter (a 2014-es 
évhez hasonlóan) megnyerte korosztályának mellúszó verseny-
számát, gyorsúszásban pedig a dobogó harmadik fokán végzett. 
A csapat többi tagja pontszerző helyekkel járult hozzá a sikeres 
szerepléshez.

Lassan itt a tavasz. Erről nem csak a fel-feltűnő 
hóvirágok és az egyre többször hallható madárdal 
tanúskodik, hanem az is, hogy a gáton, az Ifjúsági 
parkban, valamint az egyéb kedvelt helyeken egy-
re többen kocognak, edzenek. 

Ez az időszak sokak számára a kezdet. Ilyenkor szánják rá ma-
gukat, hogy a télen felszedett néhány fölös kilót ledolgozzák. 
Ennek egyik módja a futás. Ám közel sem mindegy hogyan fo-
gunk hozzá.
- A legfontosabb a megfelelő cipő - tudom meg Lehmann Tibor-
tól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnökétől, futóedzőtől. - Er-
re nem szabad sajnálni a pénzt, mert egy nem megfelelő lábbe-
li több kárt okoz, mint hasznot. Szakboltokban már elfogadható 
áron hozzá lehet jutni ezekhez.
A testsúlyhoz és a terephez megfelelő lábbelit kell vásárolni. 
Emellett a  pihenés is fontos, hiszen nem szabad túlterhelni a 
szervezetet, legyen amatőr vagy élsportoló az ember. Erről már 
a sportorvos nyilatkozott. 
- A mozgás nagyon fontos az életünkben, a mértékletesség azon-
ban lényeges - mondta Dr. Kébel Zsolt sportorvos. - Aki nincs 
tisztában saját erőnléti állapotával, terhelhetőségével, az kon-
zultáljon sportorvossal.
Vitathatatlan, a mozgás jótékonyan hat arra, aki élete részévé te-
szi. 
- Gyerekkorom óta sportolok, a futással két éve kezdtem el ko-
molyabban foglalkozni - mondta Laczkó Ágnes, aki rendszere-
sen fut. -  A Spartan Race-re kezdtem edzeni eredetileg. Egyre 
többet, egyre nagyobb távokat futottam, mára pedig a minden-
napjaim része lett.
Arról, hogy a futás nem csak annyi, hogy az egyik lábunkat a 
másik elé helyezzük, sokat tudna mesélni Ágnes. Teszi is. Blo-
got vezet, ahol saját tapasztalatait osztja meg kisebb-nagyobb 
csokrokban. A siksagrolahegyre.blog.hu oldalon az is látszik, ő 
maga hogyan alakult át, lett egyre tudatosabb futó, azaz éppen 
azt a folyamatot mutatja be, amire a szakemberek is felhívják a 
figyelmet.
- Érdemes célt kitűznie mindenkinek maga elé - mondta -, még 
azoknak is, akik csak a napi stressz levezetése miatt kocognak. 
Tehát tessék futni, kocogni, mozogni, de ésszel! 

borza

Ágnes mindennapjainak részévé vált a futás. 

Eszter a dobogó tetején. Gyorsúszásban bronzérmet szer-
zett. 

Jó hangulat jellemezte a konferenciát. 

A foci nem olcsó mulatság. 

A csapat felkészítői: Haisz Vanda, Madár Éva és Bárócz Katalin. A versenyzők: 
Balogh Flóra, Bárdos Dóra, Bárócz Réka, Bodnár Bettina, Bodnár Brigitta, Buj-
tor Tamara, Fedor Eszter, Gulyás Emma, Kalmár Zsófi, Kapczár Noémi, Kiss Pet-
ra, Lükő Nikolett, Magyar Lara Noa, Nagy Helga, Nagy Nelli, Nagy Stella, Or-
liczki Petra, Papp Flóra, Puskás Korina, Rácz Cintia, Szabó Orsolya, Szikszai Pet-
ra, Szilvási Adrienn, Tamás Liliána, Tomozi Zoé, Tóth Flóra, Tóth Mira, Vámosi 
Kincső, Vincze Mercédesz.
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Labdarúgás

Súlyemelés

Kosárlabda

Tavaszi szél gólt nem áraszt

Egyéni tárcsás csúcsok

A végén csattant az ostor

Ismét döntetlen ért el a 
TFCT. A Hajdúböszörmény 
vendégeként szeles időben 
játszott mérkőzésen sikerült 
ugyan megszerezni a veze-
tést, ám a hazaiak az első fé-
lidő végén egypontosra hoz-
ták a meccset.

Hajdúböszörmény - Tiszaújváros 1-1 
(1-1)

Hajdúböszörmény, 150 néző. Játékveze-
tő: Mencsik (Szarvas, Nagy)
Hajdúböszörményi TE: Szabó Á. - Szat-
hmári Zs., Kovács G., Nagy M.(Benke 
N.), Andorkó S., Lovas M.,Nagy P., Lu-
kács R., Nagy R.(Molnár T.), Barzsó A.(-
Tóth V.), Tatár E.
Edző: Elek Norbert
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Gál R., Fodor P., 
Dajka L., Lukács B.(Vivcsák Gy.), Mol-
nár L., Kerekes I., Hussein Shaid, Orosz 
M.(Nagy D.), Fabu M., Kristófi S.
Edző: Gerliczki Máté
31. perc: A szép számú tiszaújváro-
si szurkolói csoport örülhetett először a 
mérkőzésen, hiszen Lukács jó ütemben 
ugratta ki Kristófit, aki rávezette a játék-

szert a hazaiak hálóőrére és 18 méterről a 
kapus fölött a hálóba emelt. (0-1)
44. perc: Egy szögletet követően Gál ke-
zére pattant a labda, a büntetőt Nagy Pé-
ter értékesítette. (1-1)
Napsütéses időben, de viharos szélben, 
hihetetlenül „hullámos” talajú pályán az 
első fél- órában a mezőnyjáték mellett 
egy kapura lövés történt hazai oldalon. 
Ezt követően első lehetőségét rögtön ki-
használta a Tiszaújváros. Sajnos a játék-
rész utolsó percében történt kezezés miatt 
már egálban mehettek az öltözőbe a csa-
patok.
A második félidőben a széllel támogatva, 
és már két csatárral játszva többet táma-
dott a TFCT, de több gól nem született. 
Habár megőrizte tavaszi veretlenségét az 
együttes, de ennél több futásra és harcos-
ságra lesz szükség az elkövetkező fordu-
lóban.
Elek Norbert: Úgy gondolom, hogy reális 
a döntetlen, mert a nagy szélben nem ala-
kulhatott ki folyamatos játék. Gratulálok 
csapatomnak a pontszerzéshez és továb-
bi sok sikert kívánok a Tiszaújvárosnak.
Gerliczki Máté: Ilyen talajviszonyok mel-

lett és ekkora szélben sajnos csak tenisz-
mérkőzést lehetett játszani, ezért igazsá-
gos a döntetlen.

További eredmények
Nyírbátor – Monor 3-1 

REAC  - BKV Előre 1-0 
Tállya - Salgótarján 0-0 

Hatvan - Rákosmente 1-1 
MTK II. - Újpest II. 2-0 

DVSC-DEAC II. - Jászberény 0-2 
ESMTK - Putnok 3-0 
KBSC - DVTK II. 4-1

Következik a 23. forduló
2017.03.18., szombat, 15:00 

Jászberény - ESMTK 
Monor - REAC 

Rákosmente - Nyírbátor 
KBSC - Hatvan 

2017.03.19., vasárnap, 11:00 
DVTK II. – Putnok 

Újpest II. - Hajdúböszörmény 
2017.03.19., vasárnap, 15:00 

Tiszaújváros - DVSC-DEAC II.
Salgótarján - MTK II.
BKV Előre - Tállya 

Nem a Phoenix volt gödörben, 
hanem a Debrecen járt hegy-
csúcson, hallottam a mérkő-
zést megelőzően egy, a múlt 
heti vereségre utaló gondola-
tot. A kérdés csak az volt, va-
jon a fiúk is így gondolják-e, 
vagy magukban hordozzák 
a múlt heti szálkát. A választ 
a Békés csapata ellen adták 
meg.

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK – Calle Pubfood Békés 

91-77 (18-14, 23-24, 22-20, 28-19)
Tiszaújvárosi: 300 néző. V.: dr. Mészáros, 
Gergely Cs., Lengyel. 
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Kovács Z. (15), Pongrácz (9/3), Papp B. 
(18/6), Magyar L. (8/3), Hill (22/6). Cse-
re: Pöstényi (6/6), Szabó N. (9/3), Kilyén 
(-), Benőcs D. (2), Mayer (2). 
Calle Pubfood Békés: Krisc D. (25/21), 
Zsíros G. (10), Koma D. (22), Nagy B. 
(8), Molnár Á. (5/3). Csorba S. (2) Nagy 
C. (5/3), Demko J. (-), Kertész D. (-), Ba-
log G. (-), Bánszki R. (-)
A Békés a nyolcba kerülésért küzd, ezért 
várható volt, hogy nem adja majd köny-
nyen magát. Az előzetes várakozások be 
is teljesültek. Bár a Tiszaújváros szinte 
végig vezetett a mérkőzésen -  mindössze 
a második negyedben tudott 3 ponttal egy 
rövid  időre ellépni a Békés - közel sem 
volt egyszerű a mérkőzés.
Ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy a má-
sodik játékrészben összesen 10 faultot 
ítélt a játékvezetői hármas a hazaiak el-
len, míg a vendégek esetében mindössze 

kettő szabálytalanságot véltek felfedezni. 
A Phoenix azonban kiállta még ezt is. Bár 
voltak hibák a játékban - eladott labda, 
kapkodás -, legalább annyi szép megol-
dást is láthatott a közönség. Csodás pasz-
szok, a legjobbkor jött kosarak. A fiúk azt 
is bebizonyították, a kosárlabdában lehet 
csak lábbal is védekezni, mert a bírók szi-
gorúsága miatt gyakorlatilag a kezüket 
nemigen tudták használni.
Összességében elmondható, a Phoenix 
nem hibátlanul, de  jól játszott. A csapat-
ból öten is 10 vagy a feletti IBM  pontot 
szereztek, ami azt mutatja, hogy mennyi-
re voltak hasznosak a csapat számára.
Szendrey Zsombor: A hétfői, debreceni 
vereség után nem törtünk össze, volt tar-
tása a csapatnak. Tudtuk, hogy a Békés-
nek vannak sérültjeik, és emiatt jobban 

tartottunk tőlük, elsősorban attól, hogy az 
eddig kisebb szerephez jutott játékosok 
égnek majd a bizonyítási vágytól. Bár a 
meccs folyamán végig vezettünk, a talál-
kozó szoros volt, és igazából a végén tud-
tuk növelni a különbséget, amikor ellen-
felünk már elfáradt. 
Balog Vilmos: Győzelemre számítottunk, 
és arra, hogy végig le fog minket támad-
ni a Tiszaújváros. A  zóna- védekezésre  is 
készültünk, hiszen a legutóbbi mérkőzé-
sen nem ment nekünk a kinti dobás. Egy  
része bejött a taktikánknak, sajnos a kinti 
dobásaink most sem mentek.
Az U20-as alakulatok összecsapásában a 
Phoenix ifjak magabiztos győzelmet arat-
tak. Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK - Calle Pubfood Békés  77-51 
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A Sportcentrum eseményei 
Március 18. (szombat)

Labdarúgás
09.00 B-A-Z megyei futsal torna Edzőterem
   Játékcsarnok, Műfüves pálya
10.00 TFCT- Nyírbátori FC U19-es bajnoki mérkőzés  
   Füves pálya
12.00 TFCT - Nyírbátori FC U17-es bajnoki mérkőzés 
   Füves pálya
Asztalitenisz
11.00 TSC II- MEAFC II. bajnoki mérkőzés   
   Asztalitenisz- csarnok

 Március 19. (vasárnap)
Kézilabda
14.00 TSC- Diósgyőri KSE bajnoki mérkőzés  
   Játékcsarnok
Labdarúgás
15.00 TFCT- DVSC DEAC II. bajnoki mérkőzés  
   Centerpálya

Március 11-én Szombathelyen rendezték meg a 
Savaria Kupát, a nagy hagyományokkal rendel-
kező, kiemelt országos súlyemelő versenyt. Az 
eseményen Tiszaújvárost két versenyző képvi-
selte, jelentős elismerést szerezve.
A serdülők között +85 kg-os súlykategóriában 
Lucz Levente kiváló eredménnyel, új egyéni 
csúccsal (85 + 110 = 195 kg) aranyérmet szer-
zett, ami még egy lépést jelent a serdülő orszá-
gos válogatottság felé. Levente egyéni meghí-
vót is kapott a budapesti Egyetem Kupára,me-
lyet április 8-án rendeznek.
Vadászi József szintén egyéni csúccsal (65 + 90 
= 155 kg) második lett az ifjúságiak között az 
56 kg-os súlycsoportban.

Asztalitenisz

Kézilabda

Atlétika

Fekve nyomás

Újabb győzelem

Rossz rajt

Kristály-bronz

Siófoki erőpróba

Idegenben aratott győzelmet a TSC asztalitenisz szakosztályá-
nak második számú csapata a megyei bajnokság „A” csoportjá-
ban.  A szoros mérkőzésen a DVTK negyedik csapatát múlták 
felül a bajnokság 13. fordulójában.
DVTK IV. - Tiszaújvárosi SC II. 8-10
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 3, Fóti 2 és a Ka-
vicsánszki-Mag páros.

Elkezdődött a tavaszi idény a megyei női kézilabda bajnokság-
ban. Az őszi szezonvégi forma után reális célként fogalmazódott 
meg a bajnokság megnyerése, ehhez azonban tavasszal tökélete-
sen, vagy majdnem tökéletesen kellene teljesíteni. Sajnos rögtön 
az első fordulóban homokszem került a gépezetbe, mert a má-
sik bajnokaspiráns otthonában, a MEAFC ellen - bár a félidőben 
még egy góllal vezetett - 4 gólos vereséget szenvedett a TSC. 
MEAFC - Tiszaújvárosi SC 22 - 18
Folytatás vasárnap hazai pályán a Diósgyőr ellen.

A kemény tél miatt nehezebb körülmények között készültek 
a fedett pályás  versenyekre a tiszaújvárosi atléták, mint más 
években. Néhány megmérettetést le is kellett mondaniuk, így 
összesen négy versenyen indultak. Az utolsó, a február 26-ai ju-
nior országos fedett pályás bajnokság volt, ahol Kristály Csa-
nád, mint elsőéves junior, dacára a nehéz felkészülési körülmé-
nyeknek 200 méteres síkfutásban 23,18 mp-es idővel bronzér-
met szerzett.
- Nem számítottam erre az eredményre, mert a felkészülésem 
nem volt a legjobb - mondta Csanád. - Én is meglepődtem, hogy 
a bronzéremre ez is elég volt.
Folytatás hamarosan, már szabadtéren, hiszen április elejétől 
kezdődnek a diákolimpiai és „rendes” versenyek is. 

A RAW fekve nyomó magyar bajnokságon remek eredménye-
ket ért el a TIFIT csapata Siófokon. Szabó Dávid (66 kg-os súly-
csoport) 95 kg-os teljesítménnyel 3.helyezést ért el. Firtelmeisz-
ter Erika( -72 kg), 50 kg-mal, a 7. lett. Finta Attila (93 kg) 112,5 
kg-ot nyomott, ezzel, a 11. helyezést szerezte meg. Nagy Ró-
bert (-120 kg) 165 kg-os teljesítményével az 5. helyezést sze-
rezte meg.
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Elégedett edzők és versenyzők: Meszesán Imre, Réti János, Lucz Levente, 
Vadászi József.

A végére elfáradt az ellenfél. 
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