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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Au-
gusztus 30-án, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tisza-
újváros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előze-
tesen is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, 
vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza 
Televízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 
341-755-ös számon. 

/6. és 7. oldal

Strandszezon zárás előtt

Testvérvárosi találkozó

Minden jó, ha jó a vége

Igaz barátok határon innen és túl

A nyár eleji borongós és hűvös 
időjárás ellenére közel annyi 
vendége lehet a szezon végé-
re a Tiszaújvárosi Gyógy- és 
Strandfürdőnek, mint tavaly. 
Az eddigi látogatottsági ada-
tok legalábbis erre engednek 
következtetni.

A kánikulai napokon zsúfolásig megtelt 
a tiszaújvárosi strand az idei szezonban. 
A szolgáltatások bősége mellett a kedve-
ző ár és a tisztaság is csábító a vendégek 
számára.
- Szeretjük a tiszaújvárosi strandot - mond-
ta a miskolci illetőségű Nagy Zoltán. - Mi 
szoktunk szaunázni is, jó kis strand, csak 
nyáron sokan vannak, sok a külföldi.
Valóban, a vendégek jelentős része hatá-
ron túli. A többséget képviselő szlovák vendégek mellett egyre többen jönnek 

Csehországból, Lengyelországból és Ro-
mániából is. De a helyiek is előszeretettel 
látogatják a komplexumot. 
- Többször is voltunk kint idén - mondta 
Okvát Dániel -, helybéliek vagyunk, szó-
val a bejárás az elég egyszerű. Jó hely, 
vannak jó csúszdák, és a medencék is 
mind jók. 
Bár az idei nyár nem indult zökkenőmen-
tesen, összességében elégedett lehet az 
üzemeltető a szezonnal.
- Egy strandnál olyan a vendéglétszám, 
amilyen az időjárás - mondta Fodor-So-
modi Gabriella, a TiszaSzolg 2004 Kft. 
üzemeltetési vezetője. - Nem alakult va-
lami jól a szezon eleje. Sokszor esett az 
eső, nem volt kedvező az időjárás, de jú-
lius közepétől tényleg sok vendéget fo-
gadtunk.
Ez a számok nyelvén azt jelenti, hogy bár 

még nincs végleges összesítés az idei sze-
zonról, ha kitart a meleg, akkor szeptem-
ber 3-ig közel hasonló lesz a vendéglét-
szám, mint az elmúlt évben. Azaz mint-
egy 160.000 látogatója lehet a komple-
xumnak.
A vége felé jár a kempingszezon is, amely 
az idén jól alakult. A július végi adatok 
szerint egy évvel ezelőtt 7.955 vendég-
éjszakát töltött 3.089 fő a tiszaújvárosi 
kempingben, idén a vendégéjszakák szá-
ma 10.506, a turistáké 4.076 volt.
- Nagyon jó a kemping, tiszta, rendezett - 
mondta Dareus Penkava, aki Lengyelor-
szágból érkezett. - A strand is nagyon jó, 
kellemes a víz és a város is nagyon szép.
A kempingezők jelentős része visszajáró 
vendég. Az összlétszám mintegy 70%-a 
Lengyelországból érkezett, de sokan jöt-
tek Szlovákiából is.

Leáll a fűtőmű
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a fűtőerőmű-
től kapott információk szerint a tervezett éves karbantartási 
munkák miatt 2017. szeptember 5-én 08.00 órától várhatóan 
2017. szeptember 7-én 20.00 óráig Tiszaújváros távhőszol-
gáltatással ellátott területén a használati melegvíz-szolgálta-
tás szünetel.
Szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.
  TiszaSzolg 2004 Kft.

Horgászverseny 
hatvan év felettieknek

A Zabos Géza Horgászegyesület 2017. augusztus 26-án (szom-
baton) 60 év felettieknek horgászversenyt rendez a sajószögedi 
Erdészeti tavon.
Gyülekezni 6.00 órától érdemes, a sorsolást 6.30-kor tartják. A 
verseny 7.00 órakor kezdődik és 10.00-ig tart. Az eredményhir-
detés és tombolahúzás 10.30-tól lesz. 
A nevezési díj 1.000,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
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Sokszor zsúfolásig megtelt a strand.

Árnyékban a kempingben.

Tiszaújváros együtt ünnepelte augusztus 20-át testvérvárosaival. Baráti estet rendeztek a települések kultúrcsoportjainak 
részvételével, köszöntötték a vendégdelegációkat, és a Barátság kertjében kopjafát állítottak, illetve fát ültettek, új, osztrák 
partnervárosunk, Neuhofen an der Krems tiszteletére. Írásaink a 3. oldalon. 

Tanévnyitók

A város általános iskolái az alábbi időpontokban 
tartják az évnyitó ünnepségeket.

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la 2017. augusztus 31-én várja az intézmény tanulóit és a szü-
lőket a tanévnyitó ünnepélyre 16 órára a Hunyadi Mátyás Isko-
lába, 2017. szeptember 1-jén 8 órára az Éltes Mátyás Iskolába.
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 2017. szep-
tember 1-jén 8 órai kezdettel tartja a tanévnyitó ünnepséget. A 
tankönyveket az első tanítási napon vehetik át a tanulók.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tanév-
nyitó ünnepélye 2017. augusztus 31-én 16 órakor lesz a Magya-
rok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban. A tankönyv-
osztás ideje: 2017. augusztus 28-29-30. (8.00-17.00) Helye: Ti-
szaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 2017. augusz-
tus 31-én 18 órai kezdettel tartja tanévnyitó istentiszteletét a ti-
szaújvárosi református templomban. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és szom-
baton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban.

Református
Csütörtökön, pénteken Tiszaújvárosban 17.00 órától, Tisza-
szederkényben 18:00 órától bűnbánati istentisztelet lesz.
Vasárnap Sajószögeden 09:00 órától, Tiszaszederkényben 
09:30 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz úrvacsoraosz-
tással egybekötött istentisztelet.

Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia. 
Hétfőn 17:30 vecsernye. Kedden (Keresztelő Szent János fej-
vételének emléke) 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Li-
turgia. Szerdán 8:00 Szent Liturgia.

Garázdaság és „társai”

Erőszakos cselekmények közterületen
A nyári időszak a baráti összejövetelek, 
kerti grillezések, a szabadtéri szórakozás 
időszaka is. Kellemes társaságban jól te-
lik az idő, előkerülnek és nagy mennyi-
ségben fogynak a szeszesitalok. Gyakran 
emlegetett szlogen az alkoholfogyasztók 
között is, hogy a hőségben fontos a folya-
dék pótlása. 
Az alkohol élettani hatásai azonban a 
nagy melegben fokozódnak, felgyorsul-
nak, főleg, ha az illető nem étkezik meg-
felelően. Sok esetben az egyébként csen-
des ember is felbátorodik a szesz hatá-
sára, és olyat tesz, amit józan állapotá-
ban elítélendőnek tart. Például kötekedni, 
lökdösődni kezd másokkal a társaságban, 
vagy hazafelé tartva akár vadidegeneket 
is megszólít az utcán, támadólag, erősza-
kosan lép fel velük szemben. Esetleg ko-
rábbi vélt vagy valós sérelmeit „ököljog” 
alapján kívánja megoldani. Ha nem eny-
nyire merész, akkor csak kukákat boro-
gat, kirakatokat dobál meg, italos üve-
get vág a földhöz, kapukat rángat ordítoz-
va, egyszóval bátorságát és erejét az útjá-
ba eső tárgyakon mutatja meg. Mindez-
zel pedig a jog nyelvén garázdaságot kö-
vet el. A Büntető Törvénykönyvről szó-
ló 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekez-
dése alapján „aki olyan kihívóan közös-
ségellenes, erőszakos magatartást tanú-
sít, amely alkalmas arra, hogy másokban 
megbotránkozást, vagy riadalmat keltsen, 
ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul 
meg, vétség miatt két évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő”.
A kihívó közösségellenesség abban feje-
ződik ki, hogy a cselekmény ellentétben 
áll a közösség elvárásaival, a társadalmi 
együttélés szabályait nyíltan, gátlástala-
nul semmibe veszi, azokkal szembe he-
lyezkedik. Az erőszakos magatartás irá-
nyulhat személy, vagy tárgy ellen is. Ga-
rázdaság már elkövethető olyan erősza-
kos, támadó fellépéssel is, amely még 
könnyű testi sértéssel sem jár. Így például 
egy egyszerű pofonnal, vagy fellökéssel, 
oly módon, hogy az nem okoz sérülést. A 
dolog elleni erőszakos magatartás fogal-
mába már a csekélyebb károkozás, jelen-
téktelen állagsérelem is beletartozik.
A megbotránkozás, erkölcsi felháboro-

dás, amit az elkövető vált ki más szemé-
lyekből. A riadalom annyiban különbözik 
tőle, hogy félelem, ijedtség, vagy rémü-
let alakul ki a szemlélőben. A megbotrán-
kozásnak és a riadalomnak azonban nem 
kell kialakulnia, elég, ha ennek a lehető-
sége fennáll.
Fontos megjegyezni, hogy garázdaság-
ról csak abban az esetben beszélünk, ha 
súlyosabb bűncselekmény nem valósul 
meg (pl.: életveszélyt okozó testi sértés). 
A bűncselekményt leggyakrabban cso-
portosan és/vagy felfegyverkezve követik 
el. Csoportos elkövetés alatt azt értjük, ha 
legalább három személy vesz részt a bűn-
cselekményben. A felfegyverkezve annyit 
tesz, hogy az ellenállás leküzdése, vagy 
megakadályozása érdekében az elkövető 
élet kioltására alkalmas eszközt tart ma-
gánál.
Hogyan csaphat át a garázdaság más, sú-
lyosabb bűncselekménybe?
- Jó, ha tudjuk, hogy egy lökdösődés so-
rán a fellökött ember eséséből adódó sé-
rülésekre nincs ráhatásunk. Sajnálatos 
módon elég gyakori eset, hogy egy-egy 
utcai szóváltás során a fellökött sértett a 
fejét a járda szegélyébe, vagy az úttest-
be olyan erővel üti be, hogy az a kopo-
nya sérülésével jár, amely időben érke-
ző orvosi segítségnyújtás nélkül akár ha-
lálhoz is vezethet. Ebben az esetben már 
nem garázdaságról van szó, mivel súlyo-
sabb bűncselekmény - életveszélyt, eset-
leg halált okozó testi sértés bűntette - va-
lósul meg, amelynek büntetési tétele is 
magasabb (2-8 évig terjedő).
- Az ártalmatlannak induló pofozkodás 
okozhatja a dobhártya beszakadását, vég-
ső soron teljes hallásvesztést, amely ma-
radandó fogyatékosságnak minősül (ma-
radandó fogyatékosságot okozó testi sér-
tés bűntette). A nyak elülső részére mért 
ütés okozhatja a gégeporc sérülését, mely 
szinte azonnali fulladásos halálhoz ve-
zethet (halált okozó testi sértés). A has-
ra mért ütés, vagy rúgás, illetve a földön 
fekvő ember rugdosása okozhatja a lép 
leszakadását, amely életveszélyes álla-
potnak minősül.
- Szintén fontos tudni, hogy az elkövetés 
kori ittas állapot - ritka kivételtől eltekint-

ve - nem enyhítő körülmény.
- Amennyiben két társaság tagjai szó-
váltást követően összeverekednek - az-
az a „kihívást” mindannyian elfogadják, 
„felveszik a kesztyűt” - ez esetben a köl-
csönös bántalmazás kialakulását követő-
en nem lesz annak jelentősége, hogy ki 
kezdte, ki ütött először, azaz a jogos vé-
delmi helyzet - büntetlenség - egyik fe-
let sem illeti meg. Mindkét társaság tagjai 
garázdaság miatt felelnek.
- Első sorban ne igya magát „bátorra”, 
bármennyire is jól érzi magát a társaság-
ban. Ha ittasnak érzi magát, pihenjen le, 
hagyja abba az alkoholfogyasztást. Fi-
gyeljen másokra is a társaságban.
- Kerülje az olyan csoportosulást, amely 
hangoskodik, nyilvánvalóan kötekedik, 
verekedést, szóváltást provokál. Ne ve-
gye fel a „kesztyűt”, térjen ki a konflik-
tus elől.
- Hívjon rendőrt, ha verekedőket, garáz-
dákat lát. Csak életmentési céllal avatkoz-
zon be mások konfliktusába. Ha sérültet 
lát, értesítse a mentőket is.
- Ha Önt érte támadás, vagy nyilvánva-
lóan provokálják, próbáljon meg elmene-
külni a helyszínről és hívja a rendőrséget. 
Természetesen megilleti Önt is a jogta-
lan támadás elhárítása esetén a jogos vé-
delem.
- Ha verekedett és az ellenfele látható-
an megsérült, hívjon hozzá mentőt azon-
nal. Ne kockáztassa a súlyosabb bűncse-
lekmény létrejöttét. A pillanatnyi győze-
lem kielégítő érzése nem ér annyit, hogy 
éveket töltsön börtönben és viselje az ez-
zel járó egyéb anyagi, erkölcsi következ-
ményeket.
- Jó, ha tudja, ha személyi sérülést okoz, 
nem csak a bíróság előtt kell felelnie tet-
téért, hanem azon túl anyagi felelősséggel 
is tartozik, ugyanis ki kell egyenlítenie az 
egészségügyi ellátás költségeit is (a köte-
lező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény 68. §).
Tartsuk be a társadalmi együttélés szabá-
lyait!

 B-A-Z MRFK
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG

 BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a szeretett Feleség és Édesanya

Vati Jánosné

(szül.: Pozsonyi Mária)
életének 75. évében, türelemmel viselt betegség után 

csendesen elhunyt. 
Temetése 2017. 08.25-én (péntek) 14.30 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben. 
A gyászoló család

 „Csak az idő múlik,
feledni nem lehet,
szívünkben örökké

őrizzük emlékedet.”

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
HorVátH János

halálának 2. évfordulóján.
Szerető családja

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 27-ig (vasárnapig) a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd augusztus 28-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) 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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

Új telefonszámok
az Ezüsthídban

Megváltoztak az „Ezüsthíd” Gondozóház telefonszámai.
A 49/340-939-es és a 49/341-691-es telefonszámok meg-
szűntek.
Az új számok:
„Ezüsthíd” Gondozóház porta: 49/548-206
Intézményvezető-helyettes: 49/548-338
„Ezüsthíd” Gondozóház nővérszoba: 49/548-260 

2. oldal 2017. augusztus 24.Sokféle

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Természet
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik augusz-

tusi 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.



Államalapító Szent István királyunk ünnepének 
programsorozata augusztus 18-án indult. Péntek 
délután Baráti estre gyűltek össze a partnerváro-
sok képviselői a Derkovits Kulturális Központban. 

- Tradícióvá vált ez a személyes találkozó, amit ilyenkor a Ti-
szaújvárosi Városnapok keretein belül rendezünk - mondta kö-
szöntő beszédében Bráz György polgármester. - Ilyenkor év-
ről-évre meghívjuk testvérvárosaink képviselőit egy közös ün-
neplésre. Ennek az évnek azonban van egy különlegessége. A 
reformáció 500 éves évfordulójára emlékezünk, és úgy gondol-
tuk, hogy ez az alkalom most jó lehetőség arra, hogy együtt le-
gyenek testvérvárosainkból a világi és egyházi vezetők.
Az ünnepi köszöntőt követően a polgármester minden vendég-
nek átadott egy képzőművészeti alkotást, amely az 51 éves Ti-
szaújváros logót ábrázolja és amit Orosz Csaba képzőművész 
készített.    
 A Derkovits Kulturális Központ színpadára négy város hozott 
egy-egy szeletet kultúrájából. A kárpátaljai Beregszászból érke-
zett Glóger Károly klasszikusokat szólaltatott meg zongorán, 
a lengyel  Swietochlowicéből a DEJA-VU nevű trió érkezett, 

amelynek tagjai egy dalcsokorral készültek. Polgár a citerásait 
hozta el, Tiszaújváros pedig mazsorett- és néptánc csoportokkal 
lépett a színpadra. Az erdélyi Csíkszereda és az ausztriai Neu-
hofen an der Krems fotókiállítást hozott a tiszaújvárosiaknak.
A lengyel Zawiercie és a felvidéki Rimaszombat a nevezetessé-
geiket, hagyományaikat bemutató kisfilmmel érkeztek. 
Ám nem csak a produkciókról szólt ez az este. A városok de-
legáltjai számot adtak az elmúlt év történéseiről és a közeljövő 
terveiről is. Csíkszereda alpolgármestere, Szőke Domonkos pe-
dig egy üveg plakettet is átvehetett a már 20 éve aláírt és sikere-
sen működő testvérvárosi megállapodás alkalmából. 
- Ez a kapcsolat az elején úgy indult, hogy egy szegény erdé-
lyi rokonon segíteni kell - emlékezett vissza Szőke Domonkos. 
- Húsz év elteltével azonban büszkén kijelenthetjük, hogy már 
partnerként lehetünk jelen ebben a kötelékben. Míg a kezdetek-
ben csak a mi gyerekeink utaztak ide és élvezhették Tiszaújvá-
ros vendégszeretetét, most már ez kölcsönösé vált, tiszaújváro-
si fiatalok is ellátogatnak hozzánk. Az együttműködés a két vá-
ros között elég sokoldalú, hiszen jó kapcsolat van az iskoláink, 
a kulturális intézményeink és az egyházi intézményeink között 
is. Azonban a protokolláris kapcsolaton felül még fontosabb az 

ember és ember között létrejött kötelék. Ezért nélkülözhetetle-
nek ezek a találkozók, hiszen az élő kapcsolat a legerősebb, ez 
tudja működtetni az egészet.
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere elismerően nyilatko-
zott Tiszaújváros vezetőiről. Köszönetet mondott a segítségért 
és a Beregszászhoz való pozitív hozzáállásért.  
- A két város közötti jó viszony érezhető és nagyon megbecsü-
lendő dolog - nyilatkozta Beregszász polgármestere. - Én na-
gyon büszke vagyok a két város közötti testvérvárosi kapcsolat-
ra.  Idén egy nagyon fontos mérföldkőhöz értünk. Bár városunk 
954 éves, táborunk addig nem volt, amíg  Bráz György nem tett 
ez ügyben javaslatot. Ez a beruházás ebben az évben elkezdő-
dött. Fontos megemlíteni Tiszaújváros mellett Ferencváros és 
Hajdúböszörmény támogatását is. Terveink szerint 2018-ra el-
készül a tábor, így a jövőben tiszaújvárosi gyermekeket is tu-
dunk fogadni. Azt gondoljuk, ez egy olyan érték, amire a követ-
kező generáció is büszke lehet.
Stanislaw Korman, Swietochlowice tanácsának alelnöke is ma-
gas szintű együttműködésről beszélt.
- Ebben az évben városunk 75. születésnapját ünnepli, és az a 
megtiszteltetés ért minket, hogy Bráz polgármester úr is részt 
vett az ünnepségeken - nyilatkozta lapunknak az alelnök. - A 
legfontosabb viszont nem a város vezetői közötti együttműkö-
dés, hanem a város lakói közötti kapcsolat. Kitűnően alakul az 
idősek közötti kapcsolat, hiszen a mi nyugdíjasaink ellátogat-
tak Tiszaújvárosba. A tiszaújvárosi fiatalok egy csoportja pedig 
Swietochlowicében töltötte a szabadidejét. 
A legközelebbi testvérvárosunk, Polgár polgármestere is a sok-
oldalú, az egyre erősödő kapcsolatot tartja fontosnak. 
- Az elmúlt években ez a kapcsolat folyamatosan erősödött - 
mondta Tóth József, Polgár polgármestere. - A földrajzi adottsá-
gok miatt talán könnyebb helyzetben vagyunk a többi partner-
városhoz képest, hiszen napi szinten tudjuk egyeztetni gazdasá-
gi, pályázati elképzeléseinket. Szoros kapcsolat van kulturális 
intézményeink, sportegyesületeink között is, és ennek az évnek 
az eredménye, hogy időseink, nyugdíjas klubjaink között is si-
került egy erősebb kapcsolatot létre hozni. 

ema

Tiszaújváros együtt ünnepelte augusztus 20-át 
testvérvárosaival. Baráti estet rendeztek a telepü-
lések kultúrcsoportjainak részvételével, köszön-
tötték a vendégdelegációkat, és a Barátság kert-
jében kopjafát állítottak, illetve fát ültettek, új, 
osztrák partnervárosunk, Neuhofen an der Krems 
tiszteletére.  

Baráti ölelések, rég nem látott ismerősök határon innen és túlról. 
Kilenc partnertelepülésünk közül hatan velünk töltötték Szent 
István ünnepét. A felvidéki Rimaszombat, az erdélyi Csíksze-
reda, a kárpátaljai Beregszász, a lengyel Swietochlowice és a 
szomszédos megyéből, Hajdú-Biharból érkező Polgár mellett új 
nemzetet is köszönthettünk partnervárosaink sorában, az osztrák 
Neuhofen an der Kremset és delegációját.  
A vendégeket a Polgármesteri Hivatalban fogadták a város ve-
zetői. Elsőként Bráz György polgármester szólt a határon túlról 
érkezett egyházi és világi vezetőkhöz, a barátokhoz. 
- Mindig várjuk ezt a napot amikor a barátainkkal, testvéreink-
kel együtt tudjuk ünnepelni a városnapokat és Magyarország 
születésnapját. Azért is különleges ez a nap, mert ez a város '90 
után elkezdett építkezni és nemcsak a városon belül, hanem kí-
vül is elkezdtük keresni a barátokat és eljutottunk oda, hogy ma 
már titeket köszönthetünk itt barátként ezen a jeles napon. 
Beszámolt az elmúlt időszak városi történéseiről, a sikerekről, 
büszkeségeinkről és a településünket érintő állami elvonásokról 
is. Ezután a vendégek beszámolója következett.  
A legrégebbi baráti szálak a német és az erdélyi városokkal köt-
nek össze minket. Ludwigshafen-Friesenheimel 25 évvel ezelőtt 
köttetett meg papíron is a barátság, Csikszeredával idén 20 éves 
a kapcsolat. „Jó nékünk itt lenni!” Lelkipásztoruk, Szatmári Szi-
lárd ezt a bibliai igét idézve köszöntötte a testvérvárosi dele-
gációkat, alpolgármesterük, Szőke Domonkos pedig településük 
hírét hozva mesélt az elmúlt egy esztendőről. 
 - A panaszt én otthon hagytam, helyette hoztam a jó dolgokat. 
Büszkén mondhatom, hogy városunk jól áll, jól gazdálkodik. Ti-
szaújvároshoz hasonlóan stabil pénzügyi helyzetről számolhatok 
be. Baráti kapcsolatunk is virágzik, nemrég voltak itt a mi gyere-
keink táborozni, akik nagyon szép élményekkel tértek haza Csík-
szeredára, előtte mi láttuk vendégül a tiszaújvárosiakat Pottyon-
don. Erre a három napra sem jöttünk üres kézzel, egy kiállításon 
mutatkozunk be a városlakóknak - mondta az alpolgármester. 
Kultúra, sport, gazdaság. Leginkább ezek a szálak fűznek össze 
bennünket és partnertelepüléseinket, s ezek mentén fejlődtek a 
kapcsolatok is az elmúlt időben.
- Mi gyakorlatilag Tiszaújvárosnak köszönhetjük a fürdőnket- 
mondta Rigó László, Rimaszombat alpolgármestere. - Innen 
kaptuk az ötletet a beruházásainkhoz, a fürdőhöz, a medencék 
építéséhez és tiszaújvárosi mintára megépítettük a bicikliutat is. 

Ami a strandunkat illeti, 200 ezer eurós bevételhez közeledünk 
- tette hozzá Rigó László. 
A testvérvárosok egyházi képviselői is eljöttek a találkozóra. A 
szilágybagosiak is, akikkel bár nincs hivatalos kapcsolatunk, de 
régi a baráti kötelék.  
- Ez a kapcsolat valóban valahol ott fenn az égben köttetett, hi-
szen a kilencvenes években, amikor itt még nem volt egy temp-
lom sem a városban, én tartottam az első istentiszteletet a házas-
ságkötő teremben - idézte fel a barátság kezdeti éveit Fehérvá-
ri Gyula Szilágybagos nyugdíjas lelkipásztora.  - Azóta is szí-
vesen jövünk ide és a városiak is hozzánk, hiszen énekkarjaink 
rendszeresen találkoznak, látogatják egymást - utalt a reformá-
tus kórusra és az azt vezető Birtalan házaspárra. Bernáth István 
alpolgármester Tiszaújváros kistestvéreként emlegette otthonu-
kat Szilágybagost, és szeretettel idézte a két város egymáshoz 
fűződő viszonyát. 
Tóth József, Polgár város polgármestere településük teljes de-
legációjával érkezett a találkozóra, s valamennyi jelenlévőnek 
meghívását tolmácsolta jövő nyári városünnepükre, a várossá 
nyilvánítás 25. évfordulójára. 
Beregszsász polgármestere, Babják Zoltán Tiszaújváros dicsé-
retével kezdte mondandóját. 
- Örömmel látjuk, hogy milyen szépen fejlődik a város, az itte-
ni menedzsment és az a csapatmunka, amit képviselnek példaér-
tékű, és látható nyomai vannak - mondta. - Nem csak szórakoz-
ni jövünk ide, hanem tanulni is. Örülök, hogy ilyen testvérváro-
si kapcsolatot örököltem az elődeimtől.
De beszámolt saját sikereikről is, sportlétesítményeik, uszodá-
juk építéséről és egy tábor létrehozásáról, felújításáról, ami Ti-
szaújváros anyagi támogatásával valósul meg.  
Két lengyel testvérvárosunk közül Swietochlowice delegációja 
élvezte néhány napig városunk vendégszeretetét. 
- Idén már harmadik alkalommal kaptunk önökhöz meghívást, 

aminek nagyon örülünk, hiszen úgy érezzük, hogy itt igaz bará-
tokra leltünk. Több partnertelepülésünk van nekünk is, többek 
között Ukrajnában, Szlovákiában is, csakúgy, mint Tiszaújvá-
rosnak. A mi településünk idén 75 éves, uniós támogatásoknak 
köszönhetően épülünk, szépülünk, folyamatosan. Tiszaújvárosi 
gyerekeket fogadtunk cserelátogatások alkalmával, és reméljük 
a folytatást is - nyilatkozta lengyel testvérvárosunk tanácsának 
alelnöke, Stanislaw Korman.
Bemutatkozott és otthonát is bemutatta néhány mondatban Gün-
ter Engertsberger, osztrák testvérvárosunk Neuhofen polgár-
mestere. A felső-ausztriai kisvárossal nemrégiben köttetett meg 
hivatalosan is a partnervárosi szerződés. 
- Először vagyok itt Tiszaújvárosban, nagyon köszönöm a szívé-
lyes fogadtatást, igazán jólesett - mondta a polgármester. - Hogy 
ez a barátság megköttethetett, abban nagy szerepe van és volt 
Günther Wendt úrnak, az Inno-Comp Kft. vezetőjének, és im-
már mi is itt lehetünk. Településünk hat és félezer lelkes, nin-
csenek olyan nagyvállalataink, mint Tiszaújvárosnak, inkább a 
közepes méretűek és kisvállalkozók hajtják a gazdaság kerekét. 
Ami a két város kapcsolatát illeti, a jövőben sok mindent el tu-
dunk képzelni kultúra és sport terén is, bár nálunk nincs ilyen 
gazdag sportélet, mint amit itt láttunk, ám első lépésként előze-
tes tárgyalásba kezdünk a focicsapatukkal és két sportklubukkal 
- szólt a tervekről Neuhofen polgármestere. 
A közös délutánt a Barátság kertjében zárták, ahol a delegáci-
ók megkoszorúzták a településük tiszteletére állított kopjafát, és 
a barátság jelképeként egy újat állítottak, illetve fát ültettek a 
helyszínen a Neuhofennel kezdődött kapcsolat tiszteletére, em-
lékére. A háromnapos baráti találkozón határon túli vendégeink 
bejárták a várost, megismerkedtek településeink nevezetessége-
ivel, intézményeivel, templomaival, kulturális értékeivel is. 
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Testvérvárosi találkozó

Baráti est

Igaz barátok határon innen és túl

Erősödő testvérvárosi kapcsolatok

3. oldal2017. augusztus 24. Aktuális

Hat testvérvárosunk küldöttsége jött el velünk ünnepelni. 

Osztrák-magyar faültetés a Barátság kertjében. 

Neuhofen fúvósai a halászléfőző fesztiválon léptek fel, 
most egy kisfilmet mutattak be róluk. 

A polgári citerások. 



Az időjárás alaposan átírta a Szent 
István-napi megszokott forgató-
könyvet. Tiszaszederkényben a ki-
tartóan hulló eső miatt a reformá-
tus templomban, Tiszaújvárosban 
elővigyázatosságból a Derkovits 
Kulturális Központban tartották 
az ünnepséget, s adták át az önkor-
mányzati kitüntetéseket.

Az ünnepi események délelőtt tíz órakor a sze-
derkényi református templomban istentiszte-
lettel kezdődtek, melyen dr. Varga István lel-
kész hirdetett igét, s a Tiszaújvárosi Reformá-
tus Énekkar működött közre.
Ezt megelőzően azonban még egy ünnepi ak-
tusnak lehettek tanúi a résztvevők. A Tiszasze-
derkényi Református Egyházközség Tiszaújvá-
ros önkormányzatának támogatásával emlék-
táblát készíttetett a reformáció 500. évforduló-
ja alkalmából, melyet Bráz György polgármes-
ter és dr. Varga István leplezett le. A szószék-
kel szembeni falon elhelyezett emléktáblán egy 
Kálvin János idézet áll: „Szívemet égő áldoza-
tul az Úrnak szentelem…”.
Az istentisztelet végeztével - az eső miatt - ez-
úttal nem vonultak a Lorántffy-szoborhoz az 
ünneplők, a megemlékezést a templomban tar-
tották, ahol Tokaji Edit önkormányzati képvise-
lő mondott beszédet. 
                                                          

A döntés felelősség

A szónok emlékeztetett arra, hogy augusztus 
20-án hazánk minden táján ünnepelnek, de ar-
ra is felhívta a figyelmet, hogy a tények újraér-
telmezhetőek, és felhasználhatók arra is, hogy 
egy aktuális hatalom a saját eszméit igazolja 
velük, majd így folytatta: 
Mit mondhatunk el ma az államalapítás korá-
ról és Szent Istvánról a lehető legtényszerűb-
ben? A honfoglalás eseményeinek lezárulásá-
val, a Kárpát-medencében való letelepedéssel, 
a katonai kalandozások lezárulásával szükség-
szerűvé vált, hogy az új viszonyok közepette a 
korabeli magyar társadalom megújuljon, és 
egy új hatalmi rendszer alakuljon ki. Géza fe-
jedelem kitűnő politikai érzékkel mérte fel ha-
zánk helyzetét kelet és nyugat között, fia, István, 
az első magyar király pedig a nyugati típusú 
európai világ mellett kötelezte el magát, kije-
lölve ezzel a magyarok helyét a kontinensen, és 
egyben biztosítva azt is, hogy ma egy évezredes 
kultúrát tudhatunk magunkénak.
A „mi lett volna ha…” kérdésnek a történelem-
ben nincs értelme. Fölösleges azon tanakod-
nunk, mi lett volna, ha István másként dönt, ha 
nincs ereje végigvinni szándékait, vagy éppen mi 
történt volna, ha tudatos uralkodóvá nevelt fiát 
nem éri „sajnálatos baleset”. Tény, hogy István 
sikerre vitte az államalapítás, egyházalapítás és 
törvényhozás hatalmas munkáját, és megalapoz-
ta egy egész nemzet jövőjét. Nemcsak a munka, a 
döntés felelőssége is az övé volt.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
A nemzettel kapcsolatos döntéseknek, ha nem is 
akkora, mint István korában, ma is igen komoly 
súlyuk és felelősségük van. Ma is meghatároz-
za jelenünket és jövőnket, sőt a következő ge-
nerációk jövőjét is, hogy milyen értékeket kép-
viselünk, milyen irányban köteleződünk el, mi-
lyen eszmék vagy téveszmék által hagyjuk ma-
gunkat vezetni. Ebben a mindenkori államférfi-
ak, politikai vezetők szerepe óriási, de már nem 
kizárólagos. A felelősséget nekünk, hétköznapi 
embereknek is vállalnunk kell, hiszen mi sza-
vazunk bizalmat vezetőinknek, vagy éppen von-
juk meg azt tőlük. Ezzel voltaképpen az irány-
vonalak meghatározásában is komoly szerepet 
kapunk. Kelet vagy nyugat? Erkölcsiség vagy 
erkölcstelenség? Gyűlölet vagy szeretet? Nagy 
szavak ezek, mondhatja bárki, s a világ nem fe-
kete vagy fehér. Ez így igaz. De a felelősséget 
akkor sem feledhetjük, és nem tehetjük le, mint 
egy kényelmetlen ruhadarabot. Ahogy Babits 
Mihály írta: „vétkesek közt cinkos, aki néma”. 
Magyarország, s a benne élő emberek sorsát 
újra és újra tovább kell írnunk. Nem csak or-
szágos szinten, hanem szűkebb pátriánkon be-
lül is.  Tudnunk kell, milyen értékek mentén sze-
retnénk élni, mit szeretnénk elérni, s ehhez mi-

lyen út vezet. Egyéni szinten talán ez a felnőtt-
ség fokmérője. Ha társadalmi szinten is sze-
retnénk felnőttek lenni, fontos, hogy véleményt 
formáljunk, és ne legyünk restek a megfelelő 
helyzetekben, fórumokon ki is fejezni azt. Nem 
szabad elfelednünk, hogy együtt írjuk az ország 
és a város jövőjét, a következő generációk szá-
mára is meghatározva, hogy milyen érzelmi vi-
szonyulások, érvényesülési lehetőségek, egzisz-
tenciális körülmények, általános kulturáltsá-
gi szint közepette fogják élni a hétköznapjaikat.
Tisztelt Hallgatóság!
Azt hiszem, városunk egyik legfőbb értéke az 
odafigyelés. A természeti környezetünkre, vagy 
akár a folyamatosan változó jogi környezetünk-
re, a gazdasági lehetőségeinkre, intézménye-
inkre, s nem utolsó sorban egymásra. Az em-
berekre. Mert fontos célnak kell tekintenünk, 
hogy egymás számára - és saját magunk szá-
mára is - olyan körülményeket próbáljunk te-
remteni, amelyben az általános emberi értékek 
kiteljesedhetnek, hogy ne eltiprói, hanem táma-
szai lehessünk egymásnak, hogy ne az erőszak, 
hanem a békés együttélés jegyében építkezhes-
sünk közösen. Nem csak gazdasági értelemben, 
hanem lelkileg és közösségileg is. Tiszaszeder-
kény egyik legfontosabb közössége a reformá-
tus gyülekezet. Idén ünnepeljük a reformáció 
500. évfordulóját, Szederkényben pedig már 
300 évvel ezelőtt állt egy fatemplom, és mű-
ködött egy önálló egyházközség. Ma működik 
egy református általános iskola, és néhány nap 
múlva, a város életében egy újabb mérföldkő-
ként, kinyitja kapuit a református óvoda is. Ti-
szaújváros önkormányzata fontosnak érzi, hogy 
erkölcsileg és anyagilag támogassa az egyhá-
zat, ezért vállalt szerepet Kálvin János szobrá-
nak felállításában is, mellyel a jeles jubileum 
előtt tiszteleg. 

Tisztelt Tiszaszederkényiek!
Az élet úgy hozta, hogy az Önök települése lett a 
bölcsője egy kisvárosnak, amely biztosítja az itt 
élők számára az emberléptűséget, és megterem-
tette a modern életkörülményeket, a változatos 
szolgáltatásokat, kiváló infrastruktúrát, megél-
hetési lehetőségeket is. Mindaz, ami létrejött, az 
emberek munkájának köszönhető, akik család-
juk, közösségük boldogulásáért sosem vonakod-
tak tenni. Szederkényben ma is élénk a kulturá-
lis élet, önszerveződő csoportok, közösségek dol-
goznak azon, hogy adjanak valami pluszt mások-
nak. A különböző közéleti fórumokon látjuk, hogy 
Önök odafigyelnek környezetükre, észreveszik és 
értékelik a pozitív változásokat, javaslataikat se-
gítő szándékkal fogalmazzák meg. Államalapító 
Szent István királyunk nyomdokaiba mi nyilván-
valóan nem léphetünk, de azt hiszem, az is nagy 
tett, ha nap, mint nap igyekszünk megteremteni a 
családunkban, városunkban egy őszinte, szeretet-
teljes, alkotó légkört, a tisztességes munkával el-
ért gyarapodást, egymás megbecsülésének fon-
tosságát. Kívánom, hogy ennek szellemében él-
hessünk az elkövetkező időkben is! 
A megemlékezés a Bokréta Citerazenekar és 
a Mezei Virág Népdalkör műsorával folytató-
dott, majd Bráz György szólt az ünneplőkhöz.

                                                         

A hit ereje

Tisztelt Ünneplő Közösség!
Innen még soha nem szóltam a jelenlévőkhöz, 
de ezt is meg kell szokni - mosolyogta el magát 
a polgármester.
Nagyon örülök, hogy hallottunk egy szép ige-
hirdetést és építkeztünk belőle, gondolom, 
mindannyiunkat megérintett. 
Érdekes a mi kis városunk, hiszen itt élünk a je-
lenben és sokszor visszagondolunk arra, hogy 
mi is történt az elmúlt évszázadokban, vagy mi 
történt az elmúlt néhány évtizedben, mert érde-
kes a város története. Itt, ahol vagyunk, az írott 
emlékek szerint is létező település volt, és 1268 
óta sok minden történt. Elpusztították, nem csak 
a fizikai környezetet, hanem az itt élő embereket 
is. Sok-sok alkalommal kellett újraélednie en-
nek a városrésznek. Ezért is adózunk nagy tisz-
telettel Lorántffy Zsuzsannának, akinek ott van 
a szobra a főtéren, de most „bekényszerültünk” 
az eső miatt, de el kell fogadnunk, mert mára 
azt az „utasítást” kaptuk, hogy ide be kell jön-
nünk, itt kell együtt lennünk.
Azért adózunk nagy tisztelettel Lorántffy Zsu-
zsannának, mert mintegy újraalapította, újra- 
indította Tiszaszederkényt. Mindannyian tudjuk, 
hogy egy mély hitben élő fejedelemasszony volt, 
és biztos, hogy azért is tudunk ilyen sikeresek 
lenni, mert vállaltuk, újraélesztettük, újra befo-
gadtuk, az új városban is, hogy igenis szüksége 
van ennek a városnak a keresztény közösségekre, 
a keresztény hitre. Ahogy ezt nagytisztelendő úr 
mondta, valóban, valami történt 1990 után eb-
ben a városban, amikor elkezdődött a templom 
építése. Nagyon sokszor mondtam, hogy szükség 
volt a keresztény egyházakra, templomokra ah-
hoz, hogy láthatóvá váljon a hit Tiszaújvárosban 
és láthatóvá váljanak a keresztény emberek. Ad-
dig valahol voltak időnként istentiszteletek, mi-
sék, de most már látjuk, hogy minden vasárnap - 
legalább minden vasárnap - sok száz ember elin-
dul ebbe vagy abba a templomba, és együtt van-
nak, együtt építkeznek és építik kis lelki templo-
mukat. Persze e mögött nagyon sok munka van, 
itt nagyon sokan dolgoztak az elmúlt évtizedek-
ben azon, hogy ott legyünk, ahol most tartunk. 
Nagyon egyszerű belső parancsnak engedel-
meskedtek, tedd a dolgod, ott ahol vagy. Most 
mindegy, hogy milyen munkád van, lehetsz se-
gédmunkás, dolgozhatsz az oktatás, a kultúra te-
rületén, dolgozhatsz gyárban, az a lényeg, hogy 
tedd a dolgodat, úgy, ahogy a családban is meg 
kell tenni a dolgunkat. És akkor azt vesszük ész-
re, hogy gyarapodunk. Nem csak lelkileg, hanem 
a fizikai környezetünk is.
 Nagyon örülök annak, hogy Tiszaújváros kép-
viselő-testülete minden évben augusztus 20-
ára meghozza a döntéseket arról, hogy vannak 
köztünk olyan emberek, akikről úgy gondoljuk, 
hogy a közösség számára nagyon hasznos tevé-
kenységet végeztek hosszú időn keresztül. Azt is 
örömmel mondom el, hogy ezek a döntések egy-
hangú döntések, és ez nagy dolog. Gondolko-
dunk sokféleképpen a világról, ilyen, olyan em-
berek vagyunk, de amikor dönteni kell, akkor 
felismerjük azokat az értékeket, amelyek fonto-
sak számunkra. 
A program folytatásaként a tiszaszederkényi 

kötődésű önkormányzati kitüntetetteket kö-
szöntötték, majd dr. Varga István lelkész áldot-
ta meg az új kenyeret, melyet a polgármester 
szegett meg. Az ünnepség zárásaként - az eső 
ellenére - koszorúkat helyeztek el Lorántffy 
Zsuzsanna szobránál.
 Délután a Szent István szobornál folytatódott 
az ünnepi megemlékezés. Ám rendhagyó mó-
don koszorúzással, melyet követően a kulturá-
lis központ színháztermébe vonult az ünneplő 
közönség, ahol dr. Fülöp György alpolgármes-
ter mondott ünnepi beszédet. 
                                     

A közérdek szolgálata 

Az alpolgármester, miután köszöntötte az ün-
nepség résztvevőit, az ünnep városi hagyomá-
nyairól szült, majd így folytatta beszédét: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A magyarság történetében van néhány olyan 
kiemelkedő személyiség, akiknek emléke az év-
századok multával sem halványult el, sőt tevé-
kenységük, szellemiségük - az államiság, a mo-
dernitás tekintetében - a mai napig is megha-
tározó igazodási pontot jelentenek. Ilyen már-
már mítikus történelmi alakként őrzi történel-
mi emlékezetünk Szent István királyt, akinek 
nevéhez nem pusztán a pogány magyarság ke-
resztény hitre térítésének véglegesítése kötődik, 
- amiért 1083-ban a Római Katolikus Egyház 
szentjei közé emelte, - hanem a független, ke-
resztény magyar királyság formai megalapítá-
sa és jogi-, politikai kereteinek a kiépítése is. 
Államalapító első királyunk helye a nemzeti 
panteonban tehát biztos és megkérdőjelezhetet-
len. Szent István mindenkié, de nem mindenki-
nek jelenti ugyanazt.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Több mint ezer évvel ezelőtt a magyarság iga-
zi válaszút elé érkezett, csatlakozni Európához, 
őszintén elfogadni a kor értékrendjét vagy vég-
leg felmorzsolódni és eltűnni a történelem süly-
lyesztőjében. 
A helyes válasz borzalmasan kemény áldoza-
tokkal járt, hiszen egy egész társadalmat kellett 
gyökeresen átalakítani és a mélyen berögző-
dött szokásokat, hiteket és gondolatokat örök-
re megváltoztatni. 
István tudta, hogy a népünk előtt álló út, ami 
hosszú távon jólétet és biztonságot nyújt, az a 
nyugat-európai út. Államférfiként cselekedett, 
mert nem azt mérlegelte, hogy mi kedves az 
emberek fülének, hogy mit szeretnének hallani, 
hogy mivel uralhatja a pillanatot. Az egész ma-
gyarságot akarta összetartani, vezetni, ami az-
tán biztosította népünk tartós felemelkedését és 
boldogulását itt a Kárpát-medencében. Szent 
István államot alapított és minden intézkedésé-
vel azt akarta elérni, hogy ez a magyar állam 
fennmaradjon.
A létrejövő magyar államiság egyik legfőbb tá-
masza az egyház, a keresztény hit volt. Nem vé-
letlen, hogy Szent István tisztelete és kultuszának 
ápolása folyamatos volt. Míg Magyarország töb-
bi szentjének csak 2-2 ünnepe volt, az államalapí-
tóról évente négyszer is megemlékeztek. Augusz-
tus 20-a mellett, ami a legfőbb ünnepe volt, au-
gusztus 15-én halálának évfordulóján, október 
11-én teste áthelyezésének feltételezett napján, és
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végül május 20-án, melyet a szent jobb tiszteletére 
szenteltek. Sőt, István tevékenységét a világi utó-
dok is elismerték az 1938. évi XXXIII-as törvény-
cikkben, mely István dicső tevékenységét így fog-
lalta össze: „A krisztusi hit elterjesztésével, a ke-
resztény erkölcsök meghonosításával megnyitot-
ta a keletről jött magyarság előtt a nyugati műve-
lődés kapuit, s államépítő munkájával megvetette 
a magyar nemzet életének és fejlődésének szilárd 
alapjait. Új szellemi és társadalmi formát adott 
a magyarság életének, de ugyanakkor tisztelte és 
óvta az ősi értékeket”.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ami a múltat illeti, elmondhatjuk, hogy eleink 
egy keresztény, független és európai államot te-
remtettek. Keresztényt, mert érezték, hogy csak 
a hitnek van teremtő ereje, és mert tudták, hogy 
a keresztény Európa talajába csak keresztény 
állam  tud meggyökerezni. 
Minden történeti forrás azt bizonyítja, hogy 
Szent István őszintén és mélyen vallásos volt, 
de nem számításból, politikai haszonszerzési 
céllal használta a kereszténységet. Uralkodó-
ként vasszigorral és következetesen tette meg a 
szükséges lépéseket, de nagylelkűen gyakorol-
ta az irgalmasságot. A keresztény vallás a sze-
retet vallása, amely nem eshet áldozatul felkor-
bácsolt gyűlöletnek, amelyben nem lehet érték: 
a pénzért bármit lehet, viszont nem jut irgalom 
az elesetteknek. Remélem minden felelős tiszt-
séget viselő ember, minden közösség világosan 
érti e szavak súlyát és jelentését. 
A magyar állam létrehozása, ez a korszakalko-
tóan hatalmas teljesítmény István király nevé-
hez fűződik. Bár természetesen műve egy hosz-
szabb folyamat lezárása, amelyben 
apjának, Gézának is elévülhetetlen érdemei 
voltak, mégis az ő nevével azonosítjuk az ál-
lamalapítást. Szent István történelmi érdeme, 
hogy saját államunk van, így azon kevés nép 
közé tartozunk, amelyek államot tudtak alapí-
tani és képesek fenntartani azt. 
Tisztelt Jelenlévők!
Magyarország helye tehát Európában van, me-
lyet úgy is megfogalmazhatunk, hogy közös ott-
honunk Európa, hazánk Magyarország, lakó-
helyünk pedig, ahol igazi lokálpatriótaként kell 
élnünk, Tiszaújváros. S, hogy mit jelent lokál-
patriótaként élni? Ha szó szerint fordítjuk le a 
latin eredetű kifejezést, akkor helyi érdekű ha-
zafit, a város közösségéért önzetlenül is tenni 
akaró állampolgárt értünk alatta, persze má-
sik oldalról jelenti azt is, hogy egy lokálpatri-
óta számára Tiszaújváros fontosabb az ország 
bármely más városánál. 
A helyben élő emberek számára, a mi államun-
kat maga a helyi önkormányzat jelenti.
A helyi társadalom vezetése, irányítása, képvi-
selete, az önkormányzati autonómia csak és ki-
zárólag a közérdek szolgálatában, a minél na-
gyobb közjó elérése érdekében folytatható. A 
mi célunk egyértelmű, a magán- és csoportér-
dekek helyett a közösség érdekeit kell szolgál-
nunk tisztességgel, becsülettel, átláthatóan, el-
számoltathatóan, ha úgy tetszik tiszta kezekkel.
Itt, helyben igazságos társadalmat kell létre-
hozni, ahol az egyéni boldogulás nem a gólyá-
tól, a születés lottójától függ, nem a kapcsolat-
rendszerektől, az „uram-bátyám” mentalitás-
tól, hanem mindenkinek lehetősége van egyéni 
képességeit kibontakoztatni. Mindehhez olyan 
önkormányzatra van szükség, amely törekszik 
felszámolni a szegénységet, amely minden vá-
roslakót egyenlőnek ismer el, amely valódi se-
gítséget képes és tud biztosítani a rászorulók-
nak. Olyan önkormányzatot kell működtetni, 
amely csak akkor kezd presztizs- beruházások-
ba, amikor már az alapfeladatát ellátta. Olyan 
önkormányzatra van szükség, amely nem lép be 
oda, ahol nincs rá szükség, de nem tűnik el on-
nan, ahol feladata lenne. Mindezek nem lehe-
tetlen dolgok, ez elhatározás, becsület, szakmai 
tudás és elkötelezettség kérdése. 
Mi, a város vezetői ezen elvek mentén irányít-
juk a helyi közéletet, mely munkánkhoz a leg-
utóbbi önkormányzati választásokon erős bi-
zalmat és felhatalmazást kaptunk. Ezzel az erős 
bizalommal kell élni, feladatainkat ellátni, a 
városlakókkal közösen, együttműködve foly-
tatni a városfejlesztő, városszépítő, városépítő 
munkánkat. 

Tulajdonképpen ugyanazt a munkát kell foly-
tatnunk, melyet a városépítő elődeink hagyo-
mányoztak ránk, világos iránymutatást adva, 
melynek lényege:  csak a kemény, kitartó embe-
ri munkának van gyümölcse, és soha nem elé-
gedhetünk meg a tegnap és a ma sikereivel, ha-
nem állandóan megújulva kell dolgozni a jö-
vőért. A városépítő nemzedék Szent István pél-
dáját követve tudatos, tisztességes és felelős 
munkát végzett, és mi ezt folytatjuk annak érde-
kében, hogy Tiszaújváros mindenki otthona le-
gyen, egy olyan hely, ahol jó élni.  

Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Bő két és fél év telt el a legutóbbi önkormányza-
ti választások óta és büszkén mondatjuk, hogy 
sikeres a város fejlesztése, működtetése, hiszen 
gondoljunk csak arra, hogy elindítottuk a „Zöl-
dülő Tiszaújváros programot”, működik a la-
kóépületek korszerűsítési programja, az „Ott-
hon Melege Program”, megújult a Rózsa tér, 
folytatjuk a távhőrekonstrukciós programot és 
emellett a ciklus hátralévő részében még továb-
bi fejlesztéseket, beruházásokat tervezünk.
A „Látható Tiszaújváros” program keretében 
folyamatosan megújítjuk a közútjainkat, köz-
épületeinket, parkjainkat, járdáinkat, folyama-
tosan gondozzuk és tisztántartjuk közterülete-
inket és azért fogunk dolgozni, hogy Tiszaújvá-
ros élhető, fejlődő település legyen, ahol jó él-
ni, érdemes családot alapítani és tervezhető, 
nyugodt, békés jövőt kínál lakóinak.
Egy városvezetés sikerességét mindig a vá-
lasztási győzelem igazolja vissza, hatékonysá-
gát az, ha a magunk elé tűzött társadalmi, gaz-
dasági célok többségét meg tudjuk valósíta-
ni. A városvezetés eredményességét az mutat-
ja, ha a város gazdasági versenyképességét nö-
velni tudjuk, a gazdasági fejlődés és az állam-
polgárok jóléte növekszik, a közigazgatási szol-
gáltatásaink színvonalát fejleszteni tudjuk, és 
mindemellett a társadalmi békét megőrizzük. 
Ha ezeket a kritériumokat számba vesszük, ki-
jelenthetjük, hogy van mire büszkének lennünk, 
hiszen a városvezetés az itt élőkkel együtt, kö-
zösen hatékonyan, eredményesen és sikeresen 
működteti Tiszaújvárost.
Nehéz a hétköznapokban higgadtnak marad-
ni, amikor azt látjuk, hogy a helyi közösség ál-

tal megtermelt közösségi pénzt elveszik és azt 
olykor indokolatlan célokra költik úgy, hogy 
egyébként figyelmen kívül hagyják a Szent Ist-
ván-i tanítás egyik lényeges alapelvét, mely így 
szól: ne lopj! 
Mi, itt Tiszaújvárosban példát kívánunk mutatni tisz-
tességből, átláthatóságból, és a közpénzek indokolt, 
és valós közösségi célokra való elköltéséből. 
Jóvátehetetlen bűnnek tartjuk a magánérdekek 
önös kiszolgálását, mert célunk egy élhető, ver-
senyképes és fenntartható Tiszaújváros. 
Büszkék lehetünk a közösen a városlakókkal el-
ért eredményeinkre, de folyamatosan tudnunk 
kell, hogy igazságos és mértéktartó városveze-
tésre kell törekednünk, melynek során minden 
tiszaújvárosi embernek éreznie kell, hogy a vá-
rosvezetés érte van.
A városunk számtalan példát mutatott konszen-
zuskeresésből, mert mélyen hisszük, hogy csak 
az együttműködés viszi előre a várost és persze 
vinné előre az országot is. És, hogy miért törek-
szünk együttműködésre? Azért, mert a történe-
lem erre tanított bennünket.
Gondoljanak csak arra, hogy Szent Istvánt 
nem más, mint Szent László avatta szentté, az 
a Szent László, akinek a nagyapjának, Vazul-
nak a fülébe István öntette az ólmot. László túl-
lépett személyes sérelmein, megbocsátott és el-
ismerte István államszervező munkáját. Remé-
lem, hogy az ő példája mindannyiunk számára 
útmutatásul fog szolgálni.
Tisztelt Jelenlévők!
Tiszaújváros Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete minden évben augusztus 20-án ki-
tüntetésben részesíti azokat, akik kiemelkedő 
munkájukkal elősegítették Tiszaújváros fejlő-
dését, öregbítették városunk jó hírnevét.
Örülök, hogy a képviselő-testület egyhangúlag, 
teljes egyetértésben döntött a kitüntetések ado-
mányozásáról!
Tisztelt Kitüntetettek!
Köszönjük mindnyájuknak az értünk, a váro-
sunkért végzett kiemelkedő munkájukat, 
köszönjük, hogy példát mutattak nekünk tisz-
tességből, szorgalomból, emberségből. Bráz 
György Polgármester Úr, Tiszaújváros Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete és a magam 
nevében jó egészséget és sok boldogságot kí-
vánok Önöknek. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azzal a meggyőződéssel köszönöm meg a fi-
gyelmüket, hogy mi, tiszaújvárosiak továbbra 
is békességben, egymást tisztelve fogunk tudni 
élni, és közösen dolgozni a hazánkért, a váro-
sunkért.
Adja az Isten, hogy így legyen!
Az ünnepi beszédet követően Bárdos Zsuzsan-
na népdalénekes hangját élvezhette a közönség, 
majd Bráz György mondott köszöntőt. 
                                              

A munka becsülete

Tisztelt Ünneplő Közönség, Kedves Kitüntetet-
tek, Kedves Tiszaújvárosiak!
Engedjék meg, hogy elmondjam én is a gon-
dolataimat, de mielőtt ebbe belefognék, szeret-
ném megköszönni, hogy mindenki megértette, 
hogy miért is változott meg az ünnepség szín-
helye. Az előbb beszélgettem az egyik orszá-
gos cégünk vezetőjével, mondtam neki, hogy az 

iparból vettük a példát, ott is van A terv és van 
B terv, és amikor szükséges elvégezzük a koc-
kázatelemzést és döntést hozunk. Úgy döntöt-
tünk - bár lehet, hogy az időjárás rácáfol erre - 
de sokkal biztonságosabb, ha itt tartjuk meg az 
ünnepséget és itt folytatjuk a kulturális részt is.
Persze ez a döntés eltörpül ahhoz képest, amit 
Szent Istvánnak kellett meghoznia, és én minden-
képpen azt gondolom, hogy ebből az alkalomból 
szólni kell arról, hogy óriási felelőssége van a 
vezetőknek. Legyen az egy ország vezetője, egy 
bármilyen szervezet vezetője, egy település ve-
zetője. Mert a vezetők sok mindent tudnak jó és 
rossz irányba is terelni. A közösségek vezetőinek, 
a helyi társadalmak vezetőinek, az ország veze-
tőinek két választása van. Az egyik a szolgálat, a 
másik a hatalom. Mi Tiszaújvárosban úgy dön-
töttünk - nem most, hanem már nagyon régen -, 
hogy mi a szolgálat útját fogjuk követni és a ma-
gatartásunkkal példát fogunk mutatni abban, 
hogy ez az egyetlen helyes és eredményes út. Ez 
a példamutatás meg is hozta az eredményét, hi-
szen egy nagyszerű városban élünk, olyan város-
ban, amelyre irigykednek határon belül és hatá-
ron túl is. Az itt élő emberek azonnal felismer-
ték, hogy az aranytojást tojó tyúkra - ami a helyi 
gazdaság - vigyázni kell, és nem csak vigyázni 
kell, hanem folyamatosan segíteni kell a fejlődé-
sét, mert ez közös életünk gazdasági alapja. Ha 
van működő gazdaság, van munkajövedelem, jut 
a közösségi célokra is, és akkor a hőn áhított tár-
sadalmi béke megőrizhető. Nagyon örülünk an-
nak, hogy nagyszerű emberek élnek ebben a vá-
rosban, itt a teremben is nagyon sokan vannak. 
Azok között is, akik nézik majd a televízióban a 
mai kitüntetési ünnepségünket. Sőt, azt mondom, 
hogy mindenki azon a helyen ahol volt, megtet-
te a dolgát, mert különben nem lehetnénk ilyen 
eredményes város. Ma is adunk át kitüntetése-
ket olyan embereknek, akik azon a helyen, ahol 
éppen feladatot vállaltak, kiválóan, eredménye-
sen végezték a munkájukat, mindannyiunk érde-
kében. Ezt szeretném megköszönni személyesen 
is, szeretném megköszönni, nem csak a város ve-
zetése, hanem a tiszaújvárosiak nevében is. De 
mondhatom azt is, hogy nem csak a tiszaújváro-
siak nevében, hiszen Tiszaújváros a térség leg-
fontosabb szereplője, hiszen rengeteg embernek 
ad munkát, rengeteg családnak ad megélhetést a 
gazdasági és egyéb szervezetein keresztül. Örül-
hetünk annak, hogy a városnak vannak olyan 
gazdasági társaságai, amelyek zászlóshajónak 
tekinthetők és folyamatosan keresik a megol-
dást, azért, hogy eredményesek tudjanak lenni. 
Azt kívánom, hogy ez így legyen, de ahhoz, hogy 
ez így legyen, a jelenben élőknek, Önöknek, ne-
künk, mindannyiunknak tenni kell a dolgunkat.  
Annak is nagyon örülök, hogy a kitüntetések át-
adása úgy történik, hogy itt vannak velünk test-
vérvárosaink, és a testvérvárosok keresztény 
küldöttségei. Ez is egy érdekes életút egy vá-
ros életében, hogy merre is haladunk, ez is egy 
döntés kérdés. Mi úgy döntöttünk annak idején, 
hogy egyrészt a Nagy-Magyarországból vá-
lasztjuk testvérvárosainkat, határon túl és ha-
táron belül, és azokból az európai országokból, 
akikre példaként tekintünk.
Ma Tiszaszederkényben gyönyörű istentisztele-
tet hallgathattunk meg, dr. Varga István nagy-
tiszteletű lelkipásztornak az igehirdetését. Fel-
emelő érzés volt, hogy együtt tudtunk ünnepel-
ni, együtt tudtunk örülni, és tudtunk egymásnak 
valamit adni.
Nagyon szépen köszönöm, önöknek, hogy eljöt-
tek az ünnepségre és együtt tudjuk átadni a ki-
tüntetéseket. Kívánok jó erőt, egészséget, és azt 
kívánom, hogy aki még aktív, az tegye a dolgát, 
és azt mondom, vegyünk példát ezekről a nagy-
szerű emberekről. 
A köszöntést követően a képviselő-testület ál-
tal adományozott önkormányzati kitüntetése-
ket adta át a polgármester és az alpolgármester. 
Ezt követően Mata István római katolikus plé-
bános, Jeviczki Ferenc görögkatolikus parókus 
és Varga István református lelkész szentelte, il-
letve áldotta meg az új kenyeret, melyet Bráz 
György polgármester szegett meg.
Az ünnepségen - mely a Szózattal zárult - a Ti-
szaújvárosi Református Énekkar és az Énekszó 
Baráti Kör működött közre.

F.L.

felelősség, hit, szolgálat, munka
5. oldal2017. augusztus 24. Ünnep

Koszorúz a városvezetés, a képviselő-testület tagjai egy egy szál virágot helyeztek el Szent 
István szobránál. 

Dr. Fülöp György



Szent István Emlékérem

Felföldi Irén
nyugalmazott védőnő

Felföldi Irén 1980-ban végzett az Egészségügyi 
Főiskola védőnői szakán. Városunkban 1966-tól 
megbízott vezető védőnőként, majd vezető védő-
nőként tevékenykedett egészen 1990. évi nyug-
díjba vonulásáig. Aktívan és a szakma iránti sze-
retettől áthatva nagy lelkesedéssel vett részt az 
anya- és csecsemővédelemmel kapcsolatos fel-
adatok ellátásában. Rendszeresen szervezett to-
vábbképzéseket mind a kolléganők, mind a kis-
mamák és a családok számára. A családvédelem, 
a prevenciós szemlélet, a kismamák és a családok 
edukációja élethivatása volt, ezen értékek mentén 
végezte tevékenységét. Önfeláldozó, aktív mun-
kájáért több alkalommal részesült jutalmazás-
ban. Nagy szerepe volt abban, hogy az országos 
irányelvek, módszertani útmutatók betartásával a 
megyében Tiszaújváros gyermek-egészségügyi 
helyzete kiemelkedő helyen szerepelt. Szakmai 
vezetése alatt az anyatejes táplálás aránya magas, 
a szűrővizsgálatok és családlátogatások gyakori-
sága kimagasló volt, az életkorhoz kötött védőol-
tások maradéktalanul teljesültek.
Tiszaújvárosban az anya- és csecsemővédelem 
területén végzett közel negyedszázados áldoza-
tos szakmai és vezetői tevékenysége, a kisgyer-
mekek egészséges életmódjának kialakításá-
ban, a prevenciós vizsgálatok széles körű kiter-
jesztésében szerzett elévülhetetlen érdemei el-
ismeréseként Szent István Emlékérem kitünte-
tésben részesült. 

Pólik Gyula
a Magyarok Nagyasszonya 

Római Katolikus Templom gondnoka
Pólik Gyula 1970-ben kezdett dolgozni váro-
sunkban a Tiszai Vegyi Kombinátban. A TVK 
Gépgyárában az első időben fényező, majd ké-
sőbb diszpécser, anyaggazdálkodó, anyagbe-
szerző munkakörökben tevékenykedett, egé-
szen nyugdíjba vonulásáig. Vallásos nevelést 
kapott, amit élete folyamán a lehetőségekhez 
képest mindig gyakorolt. 1993-ban a Magya-
rok Nagyasszonya Római Katolikus templom 
megépítését követően azonnal bekapcsolódott 
az egyházközség életébe. A képviselő-testület 
tagja, a liturgikus események aktív résztvevő-
je, a katolikus bálok és egyházi rendezvények 
állandó szervezője.  Alapító tagja volt a temp-
lom 1993-ban létrejött első kórusának, és azóta 
is töretlenül lelkes énekkari tagként résztvevő-
je a városi, egyházi ünnepségeknek. 2014-ben, 
mint képviselő-testületi tag elvállalta a temp-
lom gondnoki feladatait. Ő ellenőrzi a templom 
és a plébánia karbantartási feladatait. 
A római katolikus egyházközség életében be-
töltött meghatározó szerepe, a gondnoki felada-
tai során szerzett érdemei, és a Római Katoli-
kus Énekkarban végzett tevékenysége elisme-
réseként Szent István Emlékérem kitüntetésben 
részesült.

 Napsugár Bölcsőde közössége
1977 augusztusában adták át a jelenleg is mű-
ködő Napsugár Bölcsődét, amely ma már a vá-
ros egyetlen bölcsődéje. Az intézmény kihasz-

náltsága a nyitás utáni években 120%-os volt. 
1985-ben itt kapott helyet az Egyesített Bölcső-
dei Intézmény, amely a városban működő ösz-
szes bölcsőde szakmai munkáját koordinálta, 
felügyelte, ellenőrizte. 2000. július 1-jén meg-
alakult a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont, melynek egyik ágazata a gyermekek nap-
közbeni ellátását biztosító szakmai egység, a 
Napsugár Bölcsőde 90 férőhellyel. A szakmai 
ellenőrzési munkában megjelentek a regionális 
módszertani központok, megindították a szak-
mához kapcsolódó képzéseket, melyek által a 
gondozónők felsőfokú kisgyermeknevelő ké-
pesítést kaptak. A 2014-15-ös nevelési évben 
több korszerűsítés is történt, jelenleg a bölcső-
de 108 férőhellyel, 6 nagy csoporttal és 2 cse-
csemőcsoporttal működik. 
A Napsugár Bölcsőde dolgozói állandó önkép-
zéssel és továbbképzéssel, valamint szeretettel 
és odaadással segítik a kisgyermekek közös-
ségbe való beilleszkedését, szellemi és mentá-
lis fejlődését. Az évek során az intézmény ve-
zetői és beosztottjai közül többen részesültek 
állami és városi kitüntetésben kiváló munkájuk 
elismeréseként.
A Napsugár Bölcsőde közössége az intézmény 
40 éves fennállása alkalmából, áldozatos mun-
kája, Tiszaújváros bölcsődei nevelésében be-
töltött elévülhetetlen érdemei, emberi helytál-
lása elismeréseként Szent István Emlékérem 
kitüntetésben részesült. 
A kitüntetést Poropatich Péter intézményve-
zető és Terjék Magdolna szakmai vezető vet-
te át.

Kristályné Medgyessy Andrea
pedagógus, a Tiszaújvárosi 

Széchenyi István Általános Iskola 
volt intézményvezető-helyettese

Kristályné Medgyessy Andrea 1989-től dolgo-
zik a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános 
Iskolában. 1993-tól 5 évig óraadó volt az akko-
ri 106. sz. Szakmunkásképző Intézetben, ahol 
szakrajzot, majd az idegen nyelvi titkári képzé-
sen földrajzot tanított. Iskolájában az évek so-
rán sokrétű tevékenységet folytatott. Volt diá-
könkormányzatot segítő pedagógus, osztályfő-
nök, művészeti munkaközösség vezető és 2011-
től 2016-ig intézményvezető-helyettes. A taní-
tás iránt elkötelezett pedagógusegyéniség. Mun-
kavégzését a hivatástudat, a nagyfokú felelőssé-
gérzet és a gyermekszeretet hatja át. Iskolai bel-
ső használatra tanítási segédanyagot készített, 
Művészettörténet vázlatok címmel. Tanítványai 
szép sikereket értek el a rajz és földrajz verse-
nyeken. Rendszeresen részt vesz művészeti tá-
borok előkészítésében, lebonyolításában és kü-
lönböző táboroztatásokban. Kiállítások, ver-
senyek rendszeres szervezője, számtalanszor 
nyújtott segítséget városi rendezvények dekorá-
ciós munkáihoz. A Tiszaújvárosi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola díját, a Széchenyi-díjat két-
szer ítélték oda számára, 1995-ben és 2011-ben. 
Tiszaújváros közoktatásában végzett közel há-
rom évtizedes kiemelkedő és sokoldalú munka-
végzése, a pedagógus életpálya melletti elköte-
lezettsége, nagyfokú szakma- és gyermeksze-
retete elismeréseként Szent István Emlékérem 
kitüntetésben részesült.

Pro Urbe Díj
Pataki János
festőművész

Pataki János Kondor Béla-díjas festőművész 1965-től 1998-ig élt és alkotott városunkban. 1969-ben kép-
zőművész kört alapított, melyet közel két évtizedig vezetett. „Iskolájában” több művészeti ágat művelt, il-
letve több nagyhírű művészt indított el alkotói pályáján. Az itt eltöltött idő alatt a város ikonikus alakjává 
vált. A városban működő intézményeknél, vállalatoknál, magán- és közgyűjteményeknél számtalan alko-
tása megtalálható. A Miskolci Téli Tárlat díját 1988-ban, 1997-ben és 2007-ben is megkapta. Tiszaújváros 
képzőművészeti életének emblematikus alakja ugyanaz a „jelenség” maradt, aki évtizedekkel ezelőtt volt, 
amilyenné a város formálta: kíváncsi, életigenlő, a „vándorárus kispataki”, aki sok-sok álmot őriz és való-
sít meg. A várossá nyilvánítás 50. évfordulós rendezvényeinek egyik jelentős eseménye volt a művész élet-
mű-kiállítása a Városi Kiállítóteremben. Ebből az alkalomból Tiszaújváros Város Önkormányzatának tá-
mogatásával Pataki János munkáiból kiadvány készült. „Tiszaújvárosi nyár 2016” című festménye az 50. 
évfordulóját ünneplő települést köszönti, melyen a város jellegzetességei, s mindennapi élete jelenik meg. 
Az alkotás a Polgármesteri Hivatal tanácsterme előtti falat díszíti.
Tiszaújváros képzőművészeti életében játszott kiemelkedő szerepe, a tiszaújvárosi értékek műalkotásokban 
történő megjelenítésében és a város jó hírnevének öregbítésében szerzett elévülhetetlen érdemei elismeré-
seként a település megbecsüléseként PRO URBE Életműdíj kitüntetésben részesült. 

Günther Wenth
az Inno-Comp Kft. tulajdonosa

Günther Wenth pályája során számos nemzetközi vállalatnál állt alkalmazásban kontrollerként, minőség-
biztosítási vezetőként, valamint kontrolling szervezési és pénzügyi vezetőként. 1997-től saját tanácsadó 
cégénél tevékenykedik. 1996-tól részt vett a TVK kompaundáló üzletágának termékfejlesztésében, majd 
1999 januárjában vegyesvállalatként megalapította az Inno-Comp Kft.-t tiszaújvárosi telephellyel. Az In-
no-Comp Kft.-t a város legnagyobb adófizetői között tartjuk számon, így jelentősen hozzájárul a város 
anyagi kondícióinak javításához. Wenth úr nagyfokú szociális érzékenységgel rendelkezik, ezért a kezde-
tektől fogva fontosnak tartotta a vállalati karitatív tevékenységet. Tíz éve rendszeresen támogatja a Napra-
forgó Alapítványt, a Vándor Sándor Zeneiskolát, a helyi óvodákat, iskolákat. A Vöröskereszt által a hátrá-
nyos helyzetű gyerekeknek szervezett táboroztatáshoz is rendszeresen hozzájárul. A sporttámogatásoknál 
kiemelt a Triatlon Nagyhét Inno-Comp napja. Wenth úr számára nagyon fontos, hogy egy nemzet ápolja a 
hagyományait és a kulturális örökségét. Ezért élt a lehetőséggel, hogy az augusztus 20-i városnapok kultu-
rális programjainak fő szponzora legyen. Neki és családjának tevékeny része volt abban, hogy 2017. feb-
ruár 16-án Tiszaújváros és Neuhofen an der Krems testvérvárosi megállapodást írt alá.
Günther Wenth úr egy új tiszaújvárosi ipari vállalat alapjainak lerakásában és fejlesztésében tanúsított ki-
magasló munkavégzése, a városban folytatott kiemelkedő karitatív tevékenysége és a Neuhofen an der 
Krems várossal kötött testvérvárosi kapcsolat kiépítésében szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként 
PRO URBE Évi Díj kitüntetésben részesült. 

Molnár József
a MOL vezérigazgatója

Molnár József Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből indulva került Magyarország egyik legerősebb vállalatának 
felső vezetésébe, és jelenleg a több mint 30 országban jelenlévő MOL-csoport működési folyamatait irányítja. 
Rendkívüli munkája, akaratereje, kiemelkedő szaktudása és kiváló emberi hozzáállása segítette ahhoz, hogy e 
célokat elérje. A szakember a BorsodChemtől érkezett a TVK-hoz, ahol 2001-ben vezérigazgató lett, új vezető-
ként pedig tovább erősítette és még sikeresebb pályára állította a tiszaújvárosi üzemet. Meghatározó szerepe volt 
abban, hogy a TVK az olefin és polimergyártásra koncentrálhasson, és az egész világon keresett vegyipari ter-
mékeket állítson elő. Az ő vezetése alatt kezdődött meg az Olefin-2 és HDPE-2 üzemek építése, működésbe ál-
lítása, és jelentősen javult a társaság működési hatékonysága. Az akkori időket jellemző kedvezőtlen külső gaz-
dasági körülmények ellenére emelkedett a vállalat eredményessége és továbbra is több száz helyi dolgozónak 
adott biztos megélhetést, ami nagymértékben hozzájárult Tiszaújvárosban és térségében a foglalkoztatási hely-
zet stabilizálásához, majd pozitív alakulásához. Molnár József folyamatosan segítette Tiszaújváros fejlődését, 
ápolta a település és a vállalat hagyományosan jó kapcsolatait és együttműködését. 2003-tól e sikerek elismeré-
séül a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatójaként, majd pénzügyi vezérigazgató-helyettesként tevékeny-
kedett egészen 2011-ig, amikor kinevezték a MOL-csoport vezérigazgatójává. Munkája mellett szívügye szülő-
földjének, a régió és Tiszaújváros életének alakulása, ahová rendszeresen és szívesen tér vissza.
Tiszaújváros ipari fejlődésében és a munkahelyteremtésben játszott kiemelkedő szerepe, kimagasló szakmai és 
vezetői munkája, a települést szolgáló kivételes munkássága, emberi helytállása elismeréseként PRO URBE 
Évi Díj kitüntetésben részesült.

- Akik itt körülöttem vannak 
és voltak, akár a régi idők-
től kezdve is, én mindenkit 
testvéreimmé fogadtam. A 
testvér szó, amiben benne 
van a test és a vér, nekem a 
legszebb szó a világon, en-
nél gyönyörűbb magyar szót 
alig tudok elképzelni. Most 
ezekkel az érzésekkel, ezzel 
a testvéri szeretettel ölelek 
mindenkit és köszönök szé-
pen mindent, hogy megél-
hettem ezt a gyönyörű Szent 
István-napot.

- Már nagyon régóta vannak itt jó barátaim 
és ismerőseim, akikkel sok minden össze-
köt, és sok mindenre vállalkoztunk is. Ez 
a kitüntetés, amit most kaptam, számom-
ra azért is különleges, mert nem vagyok a 
város lakója, hiszen én csak egy vállalko-
zó vagyok, aki kötődik ehhez a település-
hez. Az a segítség, támogatás, amit az el-
múlt években tudtam nyújtani a helyi intéz-
ményeknek, embereknek, azért van, mert 
vállalkozóként fontosnak tartom a társadal-
mi felelősségvállalást is. A cégemnél 100 
munkatárs dolgozik, ami családokat is je-
lent, körülbelül 500 embert. Tudom, hogy 
nekik is szükségük van a támogatásra. A 
jövőt illetően is optimista vagyok, remé-
lem lesz folytatása ennek, bár minden attól 
függ, hogy mennek a cégünk dolgai.

- Meglepődtem a kitüntetés hallatán, 
nem számítottam rá. Közben eszem-
be jutott az, hogy amikor annak ide-
jén idejöttem dolgozni, az első váro-
si tévés interjúm után az volt az itt la-
kók véleménye, hogy mit keres itt ez 
a BorsodChemből jött fiú, akit a MOL 
ideküldött, hogy tudja a TVK-t kép-
viselni. Úgy gondolom, hogy most ez 
a kitüntetés megszüntette ezt a hely-
zetet. Már a távozásom óta tudom, 
néhányan akkor is mondták, hogy 
TVK-s lettem az idő alatt, amikor itt 
voltam. Most a MOL-csoport veze-
tőjeként az egész csoport irányítását 
végzem, a stratégiánkban a petrolké-
miai fejlesztés a fő irány, ebből a he-
lyi cég is részesedni fog.
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Bodolai József
labdarúgó

Bodolai József 14 éves korától az FC Tiszaúj-
város labdarúgó egyesület jogelődjénél nevel-
kedett sportoló. 1975-ben mutatkozott be a fel-
nőtt csapatban, ahol 2 év katonai szolgálat ki-
vételével 1992-ig összesen 415 bajnoki mérkő-
zésen szerepelt és 75 gólt szerzett. A bajnoki 
mérkőzések számát illetően az egyesület csúcs-
tartója. Aktív játékos évei alatt a csapat jellem-
zően az NB III-ban vívta mérkőzéseit, kivéve 
az 1978/79-es és 1979/80-as bajnokságokat, 
amikor NB II-ben szerepelt. Bodolai József já-
tékot „olvasó”, nagyon elszánt, győzni akaró 
és megbízható játékos volt, aki a munka mel-
lett a mai napig rendszeresen sportol, tagja a 
Tiszaújváros öregfiúk csapatának is. Pályafutá-
sa elismeréseként a Football Club Tiszaújváros 
egyesület tagsága 2015-ben tiszteletbeli tagjá-
nak választotta. 
Tiszaújváros futballsportjában elért kiemelke-
dő eredményei, a labdarúgás szeretete mellett 
elkötelezett életpályája és a sportág népszerű-
sítésében szerzett elévülhetetlen érdemei elis-
meréseként a Szent István Emlékérem kitünte-
tésben részesült.

Bubnó György
a Tiszaújvárosi Görög Katolikus 

Egyházközség Képviselő-testületének
 világi elnöke

Bubnó György többgenerációs görögkatoli-
kus papi családban született. 1994-ben költö-
zött Tiszaújvárosba és a Petrolszolg Kft.-ben 
kezdett el dolgozni, minőségbiztosítási veze-
tőként, majd 2006-tól szakértőként tevékeny-
kedett a cégnél 2009-es nyugdíjba vonulásáig. 
Nyugdíjasként is aktív közéleti tevékenységet 
folytat. Évek óta tagja a Tiszaújvárosi Nyug-
díjas Egyesületnek és a TIFO Baráti Körének. 
Bubnó György a Tiszaújvárosi Görögkatolikus 
Egyházközség közösségi életének alakítója. 
Tevékenyen részt vett a parókia és a közössé-
gi ház építésében. 1996-tól aktív tagja a Tisza-
újvárosi Görögkatolikus Egyházközség Képvi-
selő-testületének, melynek 2000-től mindmáig 
világi elnöke, vagyis a mindenkori parókus he-
lyettese a testület ügyeiben. Ebben a tisztségé-
ben odaadóan és buzgón szolgálja az egyház-
község és a hívek érdekeit, minden tőle telhetőt 
megtesz a lelki és anyagi fejlődés érdekében. 
Az egyházközség énekkarának is oszlopos tag-
ja. Nagy érdemei vannak az egyházi rendezvé-
nyek szervezésében: jótékonysági bálok, hang-
versenyek, kiállítások, püspöki látogatások 
megvalósítása fűződik a nevéhez.
A Tiszaújvárosi Görögkatolikus Egyházköz-
ségben végzett áldozatos és kiemelkedő tevé-
kenységének, a keresztény értékrend megszi-
lárdításában játszott szerepének elismeréseként 
Szent István Emlékérem kitüntetésben része-
sült.

Kuik Istvánné
volt járási szakszervezeti titkár

Kuik Istvánné hivatását tekintve általános isko-
lai tanár. 1968-tól, közel ötven éve tagja a Pe-
dagógusok Szakszervezetének, elkötelezett hí-
ve a szakszervezeti mozgalomnak.  Több év-
tizedes szakszervezeti tagsága alatt különböző 
tisztségeket töltött be. 1994-től alapszerveze-
ti titkár, 2004-től körzeti titkár, 2013-tól 2016-
ig járási titkár, valamint kongresszusi küldött. 
Tisztségviselőként minden fórumon képviseli 
a szakszervezeti tagok érdekeit. Személyisége 
rendkívül meghatározó a térség pedagóguskö-
zösségében. Segítőkészsége, közvetlen termé-
szete miatt feltétlen bizalmát élvezi kollégái-
nak. Töretlen hittel, lendülettel tanított, nevelt 
évtizedeken át és ugyanilyen elszántsággal, el-
hivatottsággal, bátor kiállással végezte a szak-
szervezeti vezetői munkáját is. Jelenléte, mun-
kája a város nyugdíjas klubjának életében is 
nélkülözhetetlen. Életfilozófiája az embersze-
retet, a társak megbecsülése, tisztelete, segíté-
se.  Kongresszusi küldöttként, járási titkárként 
aktívan segítette a megyei szervezet munkáját 
is. Példaértékű emberi, szakszervezeti vezetői, 
közösségi magatartása miatt számtalan szak-
szervezeti kitüntetésben részesült. 2016-ban 
vehette át a Pedagógus Szakszervezet legma-
gasabb elismerését, az Eötvös József-emléké-
rem vas fokozata kitüntetést.

Közel fél évszázados áldozatos szakszerveze-
ti munkája, a város és a járás pedagógusainak 
érdekképviseletében elért eredményei és elé-
vülhetetlen érdemei, önzetlen magatartása és 
emberi helytállása elismeréseként Szent István 
Emlékérem kitüntetésben részesült.

Lukács János
nyugalmazott főmérnök

Lukács János az Ybl Miklós Építőipari Műsza-
ki Főiskolán szerzett diplomát 1973-ban ma-
gasépítő üzemmérnöki, 1985-ben épületfenn-
tartó-felújító szak-üzemmérnöki szakon, vala-
mint rendelkezik magasépítési műszaki elle-
nőri és felelős műszaki ellenőri jogosultsággal 
is. 1964-től 1966-ig a Tiszaszederkény Köz-
ségi Tanácson műszaki ügyintézőként dolgo-
zott. A Tiszaújvárosi Városgazdálkodási Vál-
lalatnál 1966-tól 1979-ig műszaki vezető, fő-
mérnök, műszaki-igazgató helyettesi feladato-
kat látott el, majd Debrecenben folytatta tevé-
kenységét. 1997-ben visszatért Tiszaújvárosba 
és a Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazga-
tói munkakörét töltötte be 2000-ig. A T-CONT-
RACTOR Kft.-nél 2000-től főmérnökként dol-
gozott 2003. évi nyugdíjba vonulásáig. Ezt kö-
vetően egyéni vállalkozóként ténykedett a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatalban megbízá-
si szerződéssel 2017. január 31-ig, mint magas-
építő műszaki ellenőr. Feladata az önkormány-
zati intézmények és a gazdasági társaságok ál-
tal végzett épületfelújítások és karbantartások 
munkálatainak koordinálása, ellenőrzése volt. 
Részt vett a „Panelprogram” és az „Otthon me-
lege” programok végrehajtásában. Kiváló spor-
tember, igazolt labdarúgó volt 1956-tól 1971-
ig. Visszavonulását követően a labdarúgó szak-
osztály működését segítette különböző beosz-
tásokban.
Tiszaújváros fejlesztésében, épületeinek, in-
tézményeinek korszerűsítésében, karbantartá-
sában, működtetésében végzett több évtizedes 
kiemelkedő szakmai és vezetői munkája, a te-
lepülés építésében szerzett elévülhetetlen érde-
mei, emberi helytállása elismeréseként Szent 
István Emlékérem kitüntetésben részesült.

Lorántffy Zsuzsanna 
Emlékplakett

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
Katica óvodájának közössége

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Ka-
tica óvodáját 1962-ben adták át, 2. sz. Napkö-
zi Otthonos Óvoda néven. Az 1970-es és ’80-
as években az intézmény nagy gyermeklét-
számmal működött, ezért lakásóvodák kiala-
kításával növelték a férőhelyek számát. 1992 
őszén a Nevelési Tanácsadóval együttműköd-
ve létrehozták a Start csoportot, amely első-
sorban a valamilyen részképesség-gyengeség-
gel bíró, beiskolázás előtt álló nagycsoportos 
korú gyermekek komplex személyiségfejlesz-
tését vállalta. E szakmailag egyedülálló prog-
ram elismerést vívott ki országos viszonylatban 
is. 1993-ban a lakásóvodákat bezárták, 1999-

ben az óvoda felvette a Katica nevet, majd szin-
tén ebben az évben létrehozták a Tiszaújváro-
si Katica Alapítványt. 2000. július 1-től a vá-
ros óvodáinak szakmai integrálásával a Kati-
ca óvoda az új összevont óvodai intézmény ré-
sze lett. Az óvoda nevelőközösségére minden-
kor jellemző volt a szakmai igényesség és el-
hivatottság. A mindennapi nevelési feladato-
kon túl színes, változatos, gazdag programok-
kal várták nem csak a gyerekeket, hanem a szü-
lőket, családokat is. 2013 óta tehetségműhely-
ben fejlesztik a matematikai, logikai területen 
kiemelkedő képességű gyermekeket. Elhivatot-
tan végzik a gyermekek felzárkóztató fejleszté-
sét is. Sajátosságuknak tekinthető továbbá a né-
pi kultúra, a népi értékek megőrzésének és át-
adásának igénye is. Fogékonyak és nyitottak az 
új pedagógiai törekvések és eljárások alkalma-
zására, megvalósítására. 
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Kati-
ca óvodájának közössége 55 éve fennálló elhi-
vatott nevelőmunkája, Tiszaújváros óvodai ne-
velésében betöltött elévülhetetlen érdemei, em-
beri helytállása elismeréseként Lorántffy Zsu-
zsanna Emlékplakett kitüntetésben részesült.
A kitüntetést Micskiné Bodó Erzsébet óvoda-
vezető és Briegerné Nagy Katalin óvodaveze-
tő-helyettes vette át.

Uzsoki Aranka 
református lelkész

Uzsoki Aranka a Sárospataki Református Teo-
lógiai Akadémián 2001-ben szerzett lelkészi 
oklevelet és szentelték református lelkésszé. 
Ugyanebben az esztendőben kezdte meg lel-
kipásztori szolgálatát Tiszaújvárosban. Az el-
múlt 16 esztendőben a gyülekezeti teendők 
mellett komoly és jelentős munkával vett részt 
a tiszaújvárosi hitoktatásban. Az iskolai neve-
lés mellett Tiszaújváros és a környező telepü-
lések óvodai hitoktatása jelentős mértékben 
az ő kezdeményezésének köszönhető. Rend-
szeresen vállalja magyar, illetve angol nyelvű 
napközis táborok megszervezését, lebonyolí-
tását, játékos ötleteivel, nagy gyerekszereteté-
vel elősegítve a fiatalok gyülekezeti kötődését. 
2005 ősze óta a Nikodémus Idősek Otthonában 
az idősek között végez mentálhigiénés és lel-
ki gondozói feladatokat. A hitélethez kötődő 
kulturális programok megvalósításának lelkes 
híve, támogatója. Jelentős szerepe volt abban, 
hogy 2012. szeptember 1-jén megkezdte műkö-
dését a Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola, a város első keresztyén szellemiségű is-
kolájaként.
Tiszaújváros Református Gyülekezetében vég-
zett több mint másfél évtizedes áldozatos és ki-
emelkedő szolgálatának, a keresztyén érték-
rend kialakításában és megőrzésében játszott 
szerepének elismeréseként Lorántffy Zsuzsan-
na Emlékplakett kitüntetésben részesült.

Csató Ágnes 
nyugalmazott szociális gondozó

Csató Ágnes 1953-ban szerzett csecsemő- és 
gyermekgondozói és szociális gondozói vég-

zettséget. 1980-ban kezdett el dolgozni Tisza-
újvárosban a 2. sz. Napközi Otthonos Óvodá-
ban. 1981-től az 5. sz. Bölcsődében kisegítő-
ként, majd 1983-tól gondozónőként folytat-
ta munkáját. 1988-ban helyezték át az Egyesí-
tett Szociális Intézménybe, házi szociális gon-
dozónői munkakörbe. Tevékenységét Tiszasze-
derkény városrészben folytatta. Nagy szerepe 
volt abban, hogy a „Tiszaszederkény” Idősek 
Klubja elindult, az ezzel kapcsolatos munká-
latokban a kezdetektől fogva részt vett. 1999-
ben áthelyezték a Tisza-parti Szabadidő Ház-
ba, változatlan beosztásban. Itt dolgozott 2000. 
évi nyugállományba vonulásáig. Kiváló közös-
ségi ember, egyéniségére a határozottság, meg-
fontoltság és a kreativitás volt a jellemző. Segí-
tőkész, empatikus magatartása miatt munkatár-
sai és a gondozottak egyaránt szerették. Sokol-
dalúságát mutatja, hogy alapító tagja a Tisza-
szederkény Kultúrájáért Egyesület fenntartása 
alatt működő, amatőrökből álló Sodrás Színtár-
sulatnak. 
Tiszaújváros bölcsődei és szociális ellátásában 
végzett közel két évtizedes kimagasló és áldo-
zatos munkavégzése, a „Tiszaszederkény” Idő-
sek Klubja létrejöttében és magas színvonalú 
működésében játszott szerepe és elévülhetet-
len érdemei elismeréseként Lorántffy Zsuzsan-
na Emlékplakett kitüntetésben részesült.

Kása László 
a Tiszaszederkényi Református 

Egyházközség presbitere
1990-ben települt át családjával Nagybányáról 
Magyarországra, Tiszaújvárosba, Tiszaszeder-
kény városrészbe, ahol hamar beilleszkedett a 
helyi közösségbe és a református gyülekezet-
be. Tiszaújvárosban a Tiszai Erőmű Rt. Tisza 
II. Hőerőművében vállalt munkát, ahol ügyele-
tes villanyszerelőként, majd művezetőként dol-
gozott. 1998-tól a Tiszai Vegyi Kombinát Poli-
etilén Üzletág Karbantartó Üzemében villamos 
művezetőként tevékenykedett egészen nyug-
díjba vonulásáig. Megbízással évekig ellátta a 
Polgármesteri Hivatalban a villamossági mű-
szaki ellenőri feladatokat is. Sokrétű szakmai 
ismereteivel, áldozatos munkájával önzetlenül 
segítette a református templom, a parókia kar-
bantartási munkálatait. A villamossági munkák 
mellett kreativitása és precizitása lehetővé te-
szi, hogy ezermesterként tevékenykedjen és se-
gítse a környezetében élőket. Megbízható, lel-
kiismeretes munkájával nem csak a reformá-
tus gyülekezetet, hanem a helyi közösség tag-
jait is sok területen támogatja. Értékrendjében 
fontos szerepet játszik a családért és a közössé-
gért vállalt felelősségtudat. 
A Tiszaszederkényi Református Egyházköz-
ségben presbiterként végzett áldozatos munka-
végzése, a városrész közéletében végzett aktív 
társadalmi tevékenysége, példamutató szakmai 
munkája elismeréseként Lorántffy Zsuzsanna 
Emlékplakett kitüntetésben részesült.
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Tizenkét személy és két közösség részesült önkormányzati kitüntetésben. 
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Esősen, hűvösen telt augusztus 20-a, ez azonban sokak-
nak nem szegte kedvét, hogy ellátogassanak a programokra. 
Amint kicsit kitisztult az ég, már érkeztek is a látogatók, hogy 
kipróbálhassák például a lovaglást.  

A szabadtéri programok 
zárásaként huszárok so-
rakoztak fel a parkban, a 
Borsod Megyei Huszár 
és Lovas Hagyományőrző 
Egyesület a régi magyar 
huszárvilágba kalauzolta 
a nézőket. És természete-
sen a közös fotók sem ma-
radhattak el.

Bár az ünnepi programok egy részét a kulturális központ-
ban tartották, a tűzijáték idejére az égiek is kegyesek lettek, 
így nem maradtak el a színes fényjátékok. 

Szinte az egész „íjrepertoárt” bemutatták a Haza-Húzó Íjász Sportegyesület képviselői. Voltak itt történel-
mi, csigás és vadász-reflex íjak is. A bemutató után bárki kipróbálhatta, hogy milyen is az íjászat, ehhez 
szaktanácsokat is adtak. 
- Mindenki úgy születik, hogy valahogy tud lőni, benne van a génjeinkben - mondta Tóth Géza -, így aki 
először lő íjjal, nem találja nehéznek, később, ha már tanulunk, gyakorlunk, akkor kicsit nehezebb lesz. A 
kezdet kezdetén mindenki történelmi íjjal lő, ezt tanácsoljuk mi is. Ha az elején például 20 méterről eltalá-
lunk egy dinnyét, az óriási dolog, később a célok kisebbé válnak, egy idő után már a dinnye magjára lövünk. 

Jordán Sándor, a Magyar Környezetgazdálkodási és Vi-
dékfejlesztési Társaság alelnöke (felső képünkön) a ra-
gadozó madarakkal ismertette meg az érdeklődőket. 
Egy afrikai uhut és két szalagos álölyvet hozott magával. 
- Az afrikai uhu egy éjszakai ragadozó - mondta Jordán 
Sándor -, Észak-Afrikából származik, a szalagos álöly-
vek pedig nappali ragadozó madarak, az USA déli ré-
szén, illetve Mexikóban fordulnak elő. Igazából, ha fi-
ókaként kerülnek hozzánk, lehet őket nevelni, tanítani, 
hiszen ekkor fajtársaként tekint ránk a madár, így fogad 
el bennünket - mondta. 
A bemutatón sokan éltek a lehetőséggel, és karjukra vet-
ték, megsimogatták a madarakat. Apró trükköket is be-
mutattak - némi csemege fejében -, igaz, Villám, az ölyv 
hosszú perceket töltött egy fán (alsó képünkön), nem 
hallgatva a hívószóra, ezzel mókás perceket szerezve a 
nézőseregnek. Mint utóbb kiderült, nem volt éhes, így 
a „jutalomfalat” sem kellett neki, szívesebben üldögélt 
a magasban. 



Kárpát-medencei paletta

Elismerik a magyar néptáncot
A változékony, kiszámíthatat-
lan időjárás miatt nem a Vá-
rosháztéren, hanem a kulturá-
lis központ színháztermében 
lépett fel a Szinvavölgyi Nép-
táncműhely augusztus 20-án. 
Két csoporttal többféle felállás-
ban mutatták be a kárpát-me-
dencei néptáncok világát. 

A Miskolcon működő Szinvavölgyi Nép-
táncműhelyt a Bükkalja Táncszínház Ala-
pítvány működteti. Az együttes 1946-ban 
alakult, és azóta a magyarországi néptán-
cos szakma kiemelkedő képviselője. Kü-
lönlegessége, hogy bár fő profilja a ma-
gyar néptánc hagyományainak megőr-
zése, az évek folyamán több táncszínhá-
zi produkció is az együttes repertoárjába 
került. Jelenleg a felnőtt együttes létszá-
ma 40 fő, az utánpótlás bázis 200 fős. 
Az előadás előtt Maródi Attila művészeti 
vezetővel beszélgettünk. 
- Az együttesünknek nagyon fontos az 
utánpótlás-nevelés, és ez egy nagyon jó le-
hetőség arra, hogy a műsorban a nagyok-
kal együtt ők is be tudják mutatni tudásu-
kat. Nagyon színes a műsor, kalotaszegi, rá-
baközi, mezőségi táncok alkotják - mondta. 

- Mennyire vonzó a néptánc a mai fiata-
lok számára? 
- A mai világban minden a hagyo-
mányőrzés fontosságáról szól. Itt van 
a Fölszállott a páva a tévéből, amin az 
együttesünk több korosztállyal is szere-
pelt, nagyon-nagyon jó hatással volt ez 

az utánpótlás-nevelésre. Nem azt mon-
dom, hogy sokkal többen lettünk, inkább 
azt, hogy stabil a csapat. Nagyon sokan 
vagyunk, és szeretnek a gyerekek nálunk 
táncolni. 
- Hány éves kortól tehetik ezt meg? 
- Egészen óvodás kortól vannak növendé-
keink, négyéves kortól fogadunk táncoso-
kat. Két ovis csoportunk van, van egy elő-
készítő, két általános iskolás, egy ifjúsági 
és egy felnőtt táncegyüttes. 
- Milyen bemutatkozási lehetőségek van-
nak? 
- Sokféle rendezvényre hívnak bennün-
ket a környéken, ezeket nagyon szeretjük, 
csakúgy, mint külföldön fellépni. Most 
is készülünk Szingapúrba, novemberben 
utazik az együttesből hét pár, és egy szín-
házban fogunk táncolni. 
- Külföldön mit szólnak a magyar nép-
tánchoz? 
- Mindenütt nagyon szeretik a hagyomá-
nyokat, és minden nemzet nagyra értéke-
li más nemzetek hagyományait is. Az ed-
digi tapasztalataink azt mutatják, hogy el-
ismerik a magyar néptáncot, hiszen a kár-
pát-medencei kultúra nagyon különleges, 
színes és széles a táncok palettája.

                      Fodor Petra

Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy az idén is sze-
retnénk  megrendezni az Idősek Hete programsorozatban az 

ARANYLAKODALMAT.
Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, 
akik ebben az évben ünneplik 50. házassági évfordulójukat 
és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
A jelentkezés és a részletek megbeszélése végett keressé-
tek a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületét (Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3.) a hétfői és keddi napokon. Telefon: 49/440-
660.

Varjas Lászlóné
 elnök

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete
a Kaffka Margit Nyugdíjas Klub szervezésében

alapfokú
BRIDZSTANFOLYAMOT

indít kezdők részére.
A tanfolyam ingyenes, előképzettség nem szükséges.
Tervezett időtartama:  10 héten keresztül heti 1,5 óra.

Helye: Nyugdíjas egyesület (Kazinczy Ház).
Felvilágosítást Hegedűs Csaba tanfolyamvezető ad 

(20/531-4704).
Jelentkezni az elérhetőség közlésével az egyesület irodájá-

ban, vagy a tanfolyam vezetőjénél lehet.
Várható kezdés: 2017. szeptember első hete.

9. oldal2017. augusztus 24. Kultúra

Az együttes több mint 70 éves múltra tekinthet vissza. 

A felnőtt együttes mellett két ovis, egy előkészítő, két általános iskolás csoport-
ja, és egy ifjúsági együttese is van a néptáncműhelynek. 

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria
Csíkszereda és Neuhofen an der Krems testvérvárosok fotó-
kiállítása. 
Helyszín: a kulturális központ aulája és félemelete.
Látogatható: 2017. szeptember 3-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Lakberendezési stílusok - kamarakiállítás
A kiállítás 2017. augusztus 31-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Tiszaújvárosi Települési Értéktár
Augusztus 31.  
A Feltárul az értéktár című négyfordulós pályázat 3. fordu-
lója.
A feladatlap elérhető személyesen a Hamvas Béla Városi 
Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), elektroniku-
san a könyvtár Facebook oldalán (www.facebook.com/ham-
vasbelakonyvtarés az értéktár honlapján (www.ertektar.tisza-
ujvaros.hu)
Leadási határidő: október 3.

A Tisza TV műsora
Augusztus 24., csütörtök 

 9:00: Héthatár: Augusztus 20 - Kisállat temető - Fotógyűj-
tés múltunkról - Sport

9:15: Hétről-Hétre: Szent István ünnepén - Városnapok, Ba-
ráti est - Közelmúlt - Sport

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Augusztus 28., hétfő
18:00: Sporthétfő: A TFC Tiszaújváros - Monor SE bajnoki 

labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről 

Augusztus 30., szerda
18:00: Héthatár: Esélyegyenlőség - Őszi rendezvények - Re-

formátus Katica - Sport
18:15: Hétről-Hétre: Iskolakezdés - Közelmúlt

18:30: Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a né-
zők közérdekű kérdéseire

19:30 Egészség(L)esen: Szemünk védelme - Laktózérzé-
kenység - Fitten, egészségesen

Augusztus 31., csütörtök 
10:00: A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a 
zeneiskolába beiratkozott növendékek órabeosztásának idő-
pontja: 2017. szeptember 1-jén, pénteken 13.00-17.00 óra,

 a zeneiskola épületében. (Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.)
A bizonyítványukat kérem hozzák magukkal.

 Várjuk még az általános iskola 1. és 2. osztályába 
járó tanulókat zenei előképzőnkbe!

Hok Csaba
 intézményvezető



Kisállat sorsok

Kegyelettel, szabályosan
Városunkban is sokan tarta-
nak háziállatot, legyen az akár 
kutya, macska, vagy épp vala-
milyen rágcsáló. Előbb-utóbb, 
ahogy telnek az évek, felmerül 
a kérdés, hogy mi lesz, ha el-
pusztul házi kedvencünk, mik 
a teendők, hova lehet eltemet-
ni úgy, hogy emlékét megőriz-
zük. 

Ha egy állat elpusztul, a tetemről a gaz-
dájának kell gondoskodnia. Fordulhatnak 
a gyepmesteri telephez is, ők átveszik a 
tetemeket, ez azonban kevésbé jellemző, 
hiszen akik évekig, évtizedekig osztották 
meg otthonukat egy háziállattal, nem szí-
vesen adják a gyepmesteri telepre. Inkább 
elhamvasztatják, vagy eltemetik, temette-
tik. Már ha van hova. 
- Az állat elpusztulásáról mindenképp ér-
tesítsék az állatorvosukat - mondta Dr. 
Kovács Julianna állatorvos -, aki az or-
szágos Petvetdata nyilvántartó rendszer-
ben regisztrálja azt, hogy elpusztult a há-
zi kedvenc. A 45/2015-ös VM rendelet le-
hetővé teszi, hogy az állattartó saját te-
rületén, saját ingatlanán is eltemethesse 
kedvencét. A rendelet azt írja elő, hogy ez 
100 kg össztömegig megtehető. Lehető-
ség szerint a talajvízszint és a sír között 
egy méter távolságnak kell lennie és a sír-
nak másfél méterre kell lennie a szom-
szédos ingatlan határvonalától. Lehető-
ség van kiskapacitású mobil hamvasz-
tók igénybevételére is, vagy akár nagyka-
pacitású hamvasztó üzemekbe is el lehet 
vinni a tetemeket. 

- Egy ilyen megkeresés nálunk is volt 
nemrég - mondta Dr. Szabó Éva, a B-A-Z 
Megyei Járási Hivatal Népegészségügyi 
Intézetének tisztifőorvosa -, a hamvasz-
tásos módszert ajánlottam, ez az ország 
több területén működik, könnyen fellel-
hető az interneten és akár este is eljön-
nek a kisállatért. Fontos, hogy közterüle-
ten nem lehet eltemetni az állatot, hiszen 
bármilyen probléma felmerülhet, példá-
ul egy mezőgazdasági részen kiszántha-
tó a tetem. A józan ész is ezt diktálja. Van 
olyan, hogy úton, közterületen van elhul-
lott, elütött állat, ilyenkor a terület gazdá-
ja köteles azt elszállítani. Szikszón mű-
ködik egy állatifehérje-feldolgozó üzem, 

oda szállítják ezeket az állatokat, de 
ugyanúgy az állattartó telepeken elhullott 
állatokat is kötelesek a fenntartók elszál-
líttatni - tette hozzá a tisztifőorvos. 
Léteznek hazánkban kisállat-temetők is, a 
legnagyobb Alsónémediben van, itt több 
ezer állat van már eltemetve. Az árak sok 
mindentől függnek, az állat súlyától, és 
az egyéb igényektől (koporsó, díszek, vá-
zák, stb.), de általában 30 ezer forintnál 
kezdődnek. Több cég is végez hamvasz-
tást, vannak, akik házhoz jönnek, mások 
elszállítják a tetemet, majd visszahozzák 
a hamvakat. Itt is változóak az árak, me-
lyek 15 ezer forintnál kezdődnek. 

      Fodor Petra

Közmeghallgatás

Küszöbön innen, küszöbön túl
A Messer Hungarogáz Kft. le-
vegőszétválasztó üzemének 
biztonsági elemzéséről tartot-
tak közmeghallgatást augusz-
tus 10-én a Városházán.

A levegőszétválasztó üzem feladata csepp-
folyós oxigén és nitrogén előállítása, érté-
kesítése, valamint a MOL Petrolkémia Zrt. 
nitrogén ellátási kapacitásának növelése.
 Az on-site (helyi, helyszíni) telepített le-
vegő- és nitrogén gázszolgáltató rendszer 
és cseppfolyós notrigén- és oxigénellá-
tó tartálypark három összekapcsolt elem-
ből áll. Az 1999-ben létesült és 2004-ben 
kibővített kapacitású levegő-nitrogén ge-
nerátor kompresszorokból, levegő hűtők-
ből, tisztító berendezésekből, valamint 
kriogén (alacsony hőmérsékletű) nitro-
géngázt előállító oszlopokból áll.
Az új létesítésű levegőszétválasztó üzem-
ben cseppfolyós és gáznemű nitrogént, 
továbbá cseppfolyós oxigéngázt termel-
nek.
A nitrogén generátor és az új levegőbon-
tó berendezés tartalék-, illetve vészellá-
tást és kereskedelmi árut biztosító tartály-
parkja 3160m3-es (régi) és egy új 300m3-
es cseppfolyós nitrogéntárolóból, továbbá 

két, egyenként 315 tonna maximális tö-
meget befogadó, cseppfolyós oxigént tá-
roló tartályból áll.
Az 1999-től, illetve 2004-től üzemelő 
meglévő üzem veszélyes anyagokat nem 
tárol. Az új levegőszétválasztó berende-
zésben lévő oxigén mennyisége pedig 
nem éri el a Seveso rendeletben meghatá-

rozott alsó küszöbértéket. Nem úgy a tar-
tálypark részeként a technológia mellé te-
lepített két 315 tonna cseppfolyós oxigént 
befogadó tartály. Az alsó küszöb ugyanis 
200 tonna a rendelet szerint. A tartályok 
duplafalú, vákuum szigetelt tárolók, me-
lyeket a biztonságos üzemeléshez szüksé-
ges többszörös túlnyomásvédelmi rend-
szerekkel - biztonsági szelepekkel, ha-
sadó tárcsákkal és az úgynevezett elhúzá-
sos balesetek megelőzésére kialakított tö-
rőkuplungokkal - láttak el. 
A biztonsági elemzés megállapítása sze-
rint a reálisan bekövetkező legsúlyosabb 
balesetek az oxigén átmeneti tárolására 
szolgáló tartály körüli meghibásodások 
során jöhetnek létre. A tartály katasztro-
fális sérülése - így a teljes anyagmennyi-
ség szabadba kerülésének - a valószínű-
sége rendkívül kicsi, így annak kockázati 
tényezője is kicsi, elhanyagolható. A ve-
szélyelemzés alapján azonban az oxigén 
kiszabadulása esetén a tűz- és robbanás-
veszély növekedésével kell számolni.
 Minderről - részben kérdésekre válaszol-
va - Bándy Tamás, a Messer Hungarogáz 
Kft. termelési igazgatója tájékoztatta a 
közmeghallgatás résztvevőit.

                    f.l.

Illemtan, protokoll

Hogyan illik 
kávézni?

Sokan világukat sem tudják, míg a reggeli „feketéjüket” meg 
nem itták. Ez mindenkinél más és más szertartássá alakulhatott. 
Otthon, magányunkban úgy isszuk a kávét, ahogyan szeretnénk, 
viszont jó, ha tudjuk, közösségben bizony a kávézásnak is van-
nak illemszabályai!
Még akkor is figyelni kell erre, ha barátokkal megyünk el egy 
kávézóba, ám ha hivatalos eseményen vagyunk, abban az eset-
ben kötelezően így kell kávézni. 

Felszolgálás

Amikor a mi feladatunk a kávét felszolgálni egy hivatalos ügy-
ben érkező vendégnek, akkor figyeljünk arra, hogy a kávét csé-
szealjra helyezett kávéscsészében illik tálalni, amelyen a csésze 
füle mellett jobb oldalon egy kiskanál van, a bal oldalon pedig 
három kockacukor. A kockacukor azért elegánsabb, mert a pa-
pírtasakban lévő cukrot fel kell tépni, aminek során tartalma ki-
szóródhat. A tejet, tejszínt külön kis kancsóban kell felszolgál-
ni. Mostanában több megoldás közül is választhatnak a vendé-
gek, így illik legalább egyfajta édesítőt is felkínálni, ha a cukor 
helyett azt kérnének. A kávé mellé egy kis pohár vizet is kötele-
ző adni - általában másfél decis pohárban.

Fogyasztás

A cukrot kiskanállal tegyük a kávéba, ne hajigáljuk bele a kocka-
cukrot! Nem elegáns, arról nem is beszélve, hogy a kávé kifrö-
csöghet. A csészét mindig a csészealjra helyezzük vissza, és az 
üres cukros zacskót (ha mégis azt szolgálnak fel) is ide tegyük. 
A kiskanalat a csészében hagyni illetlenség, az kizárólag a cu-
kor, a tej felkavarását szolgálja és ebben ki is merült a feladata. 
Illetlenség, ha a kávé megkavarása után lenyaljuk a kiskanálról 
a tejhabot. Használat után mindig helyezzük a kistányérra. Ar-
ra is figyeljünk oda, hogy halkan keverjük a kávét, ne csilingel-
jünk percekig a kiskanállal, mert az idegesítő lehet a környeze-
tünk számára, mint ahogy minket is irritál, ha a környezetünk-
ben más így tesz.  
Amikor barátainkkal, társaságban kávézunk, adjuk meg a tisz-
teletet azzal, hogy nem a telefonunkat nyomkodjuk folyamato-
san, hanem kiélvezzük a közösen eltöltött időt és beszélgetünk 
egy jót. 
A filmekben láthatjuk, hogy a forró kávéscsészét markolás-
szák. Ezzel nagyon szemléletesen mutatják meg, hogy a szerep-
lő egy kis melegségre vágyik, ám ez legfeljebb egy papírpoha-
ras gyorsbüfés kávéval fogadható el, ám egy elegáns kávézóban 
határozottan jobb benyomást kelthetünk, ha a csésze fülét fog-
juk csak, és úgy emeljük a szánkhoz. 
Nincs más hátra, mint megajándékozni magunkat egy finom, 
gőzölgő kávéval!

Medina

Seveso
1976. július 10-én az észak-olaszorszá-
gi kisváros, Meda mellett robbanás tör-
tént a Hoffmann La Roche Givaudan ve-
gyi gyártelepén. Emberi mulasztás miatt 
jelentős mennyiségű dioxin (a vietnami 
háború idején az USA lombtalanító ve-
gyi fegyverként vetette be) került a leve-
gőbe. A dioxin veszélyességét az is jel-
zi, hogy néhány mikrogrammnyi meny-
nyiségben is halálos mérgezést okoz. 
Mivel a katasztrófa káros hatásai legsú-
lyosabban Sevesót érték, a baleset e kis-
város nevével került be az ipari kataszt-
rófák történetébe.
A katasztrófa nyomán az Európai Unió 
kidolgozta és elfogadta a Seveso I., 
majd Seveso II. irányelvet. Ezeknek 
alapvető célja a veszélyes anyagokkal 
összefüggő súlyos balesetek megelőzé-

se, azok következményeinek csökkenté-
se és a magas fokú védelem biztosítása. 
Magyarországon ez a szabályozás 2002 
óta van érvényben.

10. oldal 2017. augusztus 24.Mozaik

A sevesoi Bosco delle Querce ter-
mészeti park, a katasztrófa után 
beépített terület, ahová eltemették 
a szennyezett anyagot. 

A kávé mellé egy kis pohár vizet is kötelező adni. 

A kávéscsésze markolása arra utal, hogy az illető meleg-
ségre vágyik. 

Kisállat-temető. 

A technológiáról, a biztonsági berendezésekről Bándy Tamás, a Messer Hun-
garogáz Kft. termelési igazgatója adott tájékoztatást. 
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Mindennapi kenyerünk

Szent István ünnepén „Mindennapi kenyerünk” című összeál-
lítással tisztelegtünk I. István király államalapítónk nagysága 
előtt az új kenyér ünnepén, augusztus 18-án.
Az ünnepséget a Nikodémus Idősek Otthonában tartottuk. Fele-
melő volt a műsorban elhangzottak átélése, léleksimogató hatá-
sa. Egyik lakótársunk szerkesztette és állította színpadra az em-
lékezés témáját, amelyben kevésbé ismert irodalmi műveket, és 
történelmi tényeket is hallhattunk.
Otthonunk vezetője, dr. Varga István Nagytiszteletű Úr megál-
dotta, és megszegte a szép fehér kenyeret, amit a műsor folya-
mán elfogyasztottunk. Megható volt látni, hogy volt olyan tár-
sunk, aki keveset evett belőle, és a maradékot „féltett kincsként” 
feltette kedves tárgyai közé. A frappánsan összeállított meg-
emlékezésnek több érdekes pillanata is volt. Például közösen 
elimádkoztuk a Miatyánkot, vagy Móra Ferenc önéletírásából 
hallhattunk rövid részletet a kenyér tiszteletéről, és a végén dr. 
Fenyvesi Lóránt miskolci énekes az alkalomhoz illő énekekkel 
emelte  az ünnep fényét.
Meghatottságunk és könnyes szemünk mindent elárult arról az 
érzésről, ami ezer éve bennünk van itt a Kárpátok által körbeö-
lelt medencében. Isten éltesse hazánkat!  

Gáj Jánosné, a Nikodémus lakója 

kronika@tiszatv.hu

Széchenyisek a skót Felföldön
Makó Éva tanárnő szervezésével egy fe-
lejthetetlen hetet tölthettünk a skót Fel-
földön. Utazásunk első állomása Baarle 
városa volt, ami a világon egyedülálló 
módon keresztül-kasul van vágva a hol-
land-belga államhatárral. Amszterdam-
ból egy 12 szintes komphajón keltünk át 
Newcastlebe. A kikötőből egyenesen a 
Da Vinci-kódból ismert Rosslyn kápolná-
ba mentünk, ahol a kápolna belsejét dí-
szítő szobrokat csodáltuk meg. Majd Wil-
liam Wallace legendája nyomán Stirling, 
a Felföld kapuja felé vettük az irányt, 
ahol megtekinthettük a skót történelem-
ben központi szerepet játszó vár épüle-
tét. Az esti órákban már izgatottan vártuk, 
vajon melyik skót fogadócsaládhoz kerü-
lünk. Itt nagy szeretettel fogadtak minket, 
valamint megismerkedtünk a skót kony-
hával is. Másnap ellátogattunk St. And-
rewsba, a híres egyetemvárosba és a golf 
hazájába. Innen a kísértetektől hemzse-
gő Glamis kastélyba látogattunk, majd a 
skót uralkodók hagyományos koronázási 
helyszíne a Scone kastély várt ránk. Kö-
vetkező nap a Blair Castle-t érintettük, 
ahol nem csak az építményben gyönyör-
ködtünk, hanem Skócia nemzeti hangsze-
rével is megismerkedtünk. Délután meg-

érkeztünk a Loch Ness tóhoz, ahol min-
denki Nessyt kereste. Következő progra-
munk Edinburgh városába vezetett. Majd 
a HMY Britannia hajóját jártuk be. Skóci-
ai programunk utolsó állomása volt a vi-
lágörökség részét képező Alnwick Cast-
le. Itt forgatták a híres Harry Potter sep-
rűlovaglós jeleneteit. A kastély kertjében 
labirintust, szökőkút rendszereket és mér-

gező növényeket lehetett megtekinteni. A 
kompon töltött éjszaka után amszterdami 
hajós városnézésen vettünk részt, majd 
sétáltunk a híres virágpiacon. Köszön-
jük szüleinknek és a szervező tanáraink-
nak, hogy biztosították számunkra ezt az 
élményekben gazdag és jó hangulatú uta-
zást!

Széchenyis diákok

A NAV levelet küld

Tartozás, túlfizetés

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal október végéig mintegy egymil-
lió adózót értesít arról, hogy az elmúlt évről adó-, illetve vám-
tartozása vagy túlfizetése van. Idén már a kivonat elején min-
denki megtalálja a számára legfontosabb információt: mennyit 
kell fizetni, illetve mennyit igényelhet vissza.
Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy adónem-
ben kétezer forintnál több tartozása, vagy túlfizetése van a ta-
valy december végi adatok szerint. A kivonat mellett késedelmi-
pótlék-értesítőt is találhat a postaládájában, aki fizetési kötele-
zettségét tavaly nem vagy csak késedelmesen teljesítette.
A most érkező kivonatokon az adó- és vámfolyószámlák egye-
sítése miatt már a vámtételek is szerepelnek. Akik tartoznak, il-
letve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket csek-
ken, átutalással, bankkártyával, vagy esetleges többletük átve-
zetésével is rendezhetik. Túlfizetés esetén a 1717-es nyomtat-
ványt kell benyújtani a visszaigényléshez.
 Akik úgynevezett elektronikus bevallók, tehát kötelező a ne-
tes felületet használniuk, vagy 2016. január 1. és 2017. június 
12. között önkéntesen nyújtották be elektronikusan bevallásu-
kat, adatszolgáltatásukat, adószámlájukat is elektronikusan kö-
vethetik, nem kapnak papíralapú értesítést.
 Az adószámla-kivonatot, illetve a pótlékértesítőt mindenkinek 
célszerű összehasonlítania a saját nyilvántartásával. Az adatok 
értelmezésében a kivonat mellékleteként megküldött „Tájékoz-
tató” segít. Eltérés esetén észrevételt tenni személyesen az ügy-
félszolgálatokon, telefonon a 80/20-21-22-es számon a NAV 
Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén (ÜCC) keresztül, 
vagy írásban lehet. Ebben a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) 
letölthető és a kiküldött kivonathoz is csatolt „Észrevétel adó-
számla-kivonatra és a kapcsolódó késedelmipótlék-értesítőre” 
elnevezésű nyomtatvány segít.

NAV
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Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. 

Az elektronikus bevallók nem kapnak papíralapú értesítést. 

Észak-alföldiek a skót Felföldön. 



Hirdetmény

Üveghulladék 
begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tisza-
újváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszeder-
kény városrész, Tisza-part városrész) az üveghulladékok ház-
hoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. augusztus 31-én 
(csütörtökön) végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen átlátszó 
hulladékgyűjtő zsákban kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép, 
egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és egyéb öblösüve-
get lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el 
- nem csomagolási üveghulladék – síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Alkalmazotti 
és külsős étkeztetés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények 
alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2017/2018. nevelési/tanítási évre 
vonatkozón új étkezési kérelmet szükséges kitölteni. 
- A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az ön-
kormányzati intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központba benyúj-
tott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alap-
ján étkezhetnek. 
- Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe. 
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az 
élelmezési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa 
- letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu
- beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél
- illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00

Diétás 
étkeztetés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont tájékoztatja az érintett szülőket, törvé-
nyes gondviselőket, hogy a 2017/2018. neve-
lési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táplál-
kozást igénylő étkezés biztosításához  minden 
régi és új diétás étkezést igénylőnek kérelmet 
kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás 
csatolása szükséges. 
A kérelem benyújtásának címe: 
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye: 
Zsipi Imréné
Kazinczy Ház
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. 
iroda

Felhívás

Önkormányzati tankönyvtámogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy évente egy-
szeri alkalommal tankönyvtámogatásban 
részesülhet az az életvitelszerűen tiszaúj-
városi lakóhellyel rendelkező gyermek, 
illetve 23. életévét be nem töltött nagy-
korú személy, aki lakóhelyén él és közép-
fokú köznevelési intézmény 10-14. év-
folyama nappali tagozatán tanul, és aki-
nek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló 
szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok 
a tanulók, akik normatív kedvezményben 
(tartósan beteg; a szakértői bizottság szak-
értői véleménye alapján mozgásszervi, ér-
zékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fej-
lődési zavarral küzd; három vagy több kis-
korú, illetve eltartott gyermeket nevelő csa-

ládban él; nagykorú és saját jogán iskolázta-
tási támogatásra jogosult; rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesül, 
vagy a gyermekvédelmi gondoskodás kere-
tében nevelésbe vett vagy utógondozói ellá-
tásban részesül), illetve ingyenes tanköny-
vellátásban részesülnek. 
A Kormány 1265/2017. határozata értel-
mében a 2017/2018-as tanévtől - az 1-4. 
évfolyamos tanulókon kívül - az 5-8. év-
folyamos, valamint a 9. évfolyamos tanu-
lók is ingyenes tankönyvellátásban része-
sülnek. 
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell 
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat, vala-
mint - annak megállapítása céljából, hogy 
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogo-
sult - a tankönyvek árát igazoló doku-
mentumot (csekk, feladóvevény, számla). 
A tankönyvtámogatás iránt benyújtott ké-
relmek elbírálása folyamatos. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:

• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. föld-
szint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont 
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(3580 Tiszaújváros, Bocskai utca 33., 
keddi és csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2017. 
augusztus 15-től 2017. szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási 
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője 
2017. augusztus 30-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

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

2017. augusztus 28-án (hétfőn) 13.00 
órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

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

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

telefonszámra várjuk.
     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 

internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/

index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Tájékoztatás

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény 
A 2017/2018-as tanítási/nevelési évre 
igénybe vehető normatív kedvezmény 
(ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés ese-
tén ingyenes étkezésre jogosult a gyer-
mek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyerme-
ket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező leg-
kisebb munkabér (127.500 Ft) személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át 
(2017-ben 110.224 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés 
esetén az ingyenes étkezés megállapítása 
iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell 
benyújtania, amennyiben ugyanazon in-
tézménybe járó gyermekei után azo-
nos jogcímen igényli a normatív kedvez-
ményt.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű isko-
lai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:

• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű 
iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, 
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a 
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású közneve-
lési intézményben étkezést vesz igénybe, 
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső ha-
vi nettó jövedelme nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó kérelmet kell kitöltenie minden 
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes 
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2017/2018-as nevelési/ tanítási évben 
étkezést igényel bölcsődében, óvodában, 
általános iskolában, középiskolai kollégi-
umban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-

szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. év-
folyamon felül nappali rendszerű isko-
lai oktatásban résztvevő tanulónak, törvé-
nyes képviselőjének az ingyenes/kedvez-
ményes étkezés, a szociális alapú gyer-
mekétkeztetési térítési díjkedvezmény, 
valamint a személyi térítési díj megál-
lapítása iránt kérelmet kell benyújtania, 
melyhez csatolni szükséges a kérelemben 
megjelölt igazolásokat. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 
7.20 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, 
pénteken 7.20 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.hu 
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan 
információ kérhető az alábbi telefonszá-
mokon:
49/548-305, illetve 49/548-328
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos, de a amennyiben a 2017/2018-
as nevelési/tanítási év szeptember hónap-
jában már igénybe kívánja venni az étke-
ző az ingyenes vagy kedvezményes étke-
zést, abban az esetben az étkezési kérel-
met  2017. augusztus 31-ig le kell adni.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központban (Kazinczy Ház, Ka-
zinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 35. héten 2017. 
augusztus 30-án (szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

12. oldal 2017. augusztus 24.Önkormányzat



A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ értékesítésre meghirdeti az aláb-
bi gépjárművet:
A gépjármű adatai:
Márka: Volkswagen
Típus: Transporter 2.5 TDI
Forgalmi rendszám: KKJ-214
Hengerűrtartalom: 2461 cm3
Teljesítmény: 128 KW
Hajtóanyag: diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 330.207 km
Gyártási év: 2006.11.08.
Eddigi tulajdonosok száma: 2
Műszaki érvényességi idő: 2018.11.08.
A versenytárgyalás alapvető szabályai:
A gépjármű értékesítése nyilvános, egy-
fordulós versenytárgyalás útján történik. 
A versenytárgyalás nyertese a legmaga-
sabb összegű vételi ajánlatot tevő pályá-
zó. 
A legalacsonyabb összegű vételi ajánlat 
1.800.000 bruttó Ft lehet. 
A versenytárgyalás nyertese a vételárat 
részletfizetési kedvezmény biztosítása nél-
kül egy összegben köteles megfizetni. A 
fizetési határidő nem készpénzes vásár-
lás esetén a számla kiállításának napjától 
számított 15 munkanap, készpénzes vá-
sárlás esetén a vételár az adásvételi szer-
ződés aláírásával egyidejűleg fizetendő.
A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok 
benyújtására adott határidőtől az adásvé-
teli szerződés megkötéséig tart. 
Alternatív ajánlat tételére nincs lehető-
ség.

A pályázó a benyújtásra nyitva álló hatá-
ridő lejártáig az ajánlatát bármikor visz-
szavonhatja. 
A pályázó nem igényelhet térítést a pályá-
zat kiírójától az ajánlata kidolgozásáért, 
és az ajánlattétellel kapcsolatosan más 
jogcímen sem terjeszthet elő követelést. 
A pályázat kiírója a pályázati felhívást az 
eljárás bármely szakaszában visszavon-
hatja. 
A pályázat kiírója fenntartja magának 
a jogot a pályázati felhívás tartalmának 
megváltoztatására.
A versenytárgyalás eredményéről a pá-
lyázók az elbírálást követő 15 napon be-
lül írásban kapnak tájékoztatást.
A nyertes pályázó a kihirdetés napjától 
számított 30 napon belül köteles az adás-
vételi szerződést megkötni. Amennyiben 
a szerződés a nyertesnek felróható okból 
30 napon belül nem kerül megkötésre, a 
befizetett biztosítékot elveszti.
Az eredménytelenül pályázóknak a befi-
zetett biztosíték visszajár.
Az ajánlat megadása: A vételi ajánlatot 
az ajánlati lap kitöltésével kérjük megad-
ni. Az ajánlati lap a www.tik.tiszaujvaros.
hu honlapon a Pályázatok menüpontból, 
továbbá Tiszaújváros hivatalos honlapjá-
ról (www.tiszaujvaros.hu) tölthető le. 
A versenytárgyaláson való részvétel fel-
tételei:
- határidőben, zárt borítékban benyújtott 
pályázat;
- 50.000 Ft összegű ajánlati biztosíték 
megfizetésének igazolása a pályázatbon-

tás időpontjáig;
- a gépjármű személyes megtekintése. 
A gépjármű megtekintési lehetősége: A 
gépjármű megtekintésére 2017. szeptem-
ber 15-én 8:00-10:00 óra között, előzete-
sen egyeztetett időpontban van lehetőség 
a 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám 
alatti Kazinczy Közösségi Ház parkoló-
jában. Előzetes bejelentkezés a gépjár-
mű megtekintésére a 49/548-327, illetve 
a 70/333-7739 telefonszámon lehetséges.
A pályázat benyújtásának módja, helye, 
határideje: 
A pályázatot egy eredeti példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani 2017. szep-
tember 25. 9:00 óra határidőig, postai 
úton (Tiszaújvárosi Intézményműködte-
tő Központ 3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7.) avagy személyesen a Tiszaújvá-
rosi Intézményműködtető Központ 3580 
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 223. iro-
da címen. A borítékon fel kell tüntetni a 
pályázó nevét és székhelyét/lakóhelyét, a 
„Volkswagen Transporter – Vételi aján-
lat” megnevezést, valamint, hogy „Nem 
nyitható fel 2017. szeptember 25. 9:00 
óra előtt!”.
A pályázatok felbontásának helye, ideje: 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
223. iroda, 2017. szeptember 25. 9:00 óra 
A pályázatok felbontásán a pályázók je-
len lehetnek, melyre ezúton meghívjuk.
További információ a következő telefon-
számokon kérhető: 49/548-327, illetve 
49/548-310

Tájékoztató érettségi 
utáni szakképzésről

Az SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája érettségi utáni szakképzéseket indít a 
2017/18-as tanévben. A jelentkezés feltétele sikeres érettsé-
gi vizsga, vagy 4 befejezett középiskolai évfolyam és az első 
szakképzési évfolyam félévének zárásáig megszerzett érett-
ségi bizonyítvány. 
Szívesen látjuk azok jelentkezését is, akiket nem vettek fel 
felsőoktatási intézménybe, de szeretnének továbbtanulni.
Képzéseink:
A szakképesítés 
OKJ - száma megnevezése
5452302  Elektronikai technikus
5452103  Gépgyártás-technológiai technikus
5434401  Pénzügyi-számviteli ügyintéző
5434602  Ügyviteli titkár
A jelentkezés határideje: 2017. augusztus 31.
Tájékoztató szakmai vizsgával rendelkezők érettségi vizsgá-
ra történő felkészítéséről
Az SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája a 2017/2018-as tanévben szakmai vizsgá-
val rendelkezők érettségi vizsgára való felkészítést indít nap-
pali vagy esti tagozaton.
A képzés 2 éves. A jelentkezés feltétele szakmai vizsga meg-
léte. A képzés a jelentkezők létszámától függően indul.
A jelentkezés határideje: 2017. augusztus 31.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskola portáján, vagy le-
tölthetőek a honlapról: 
www.brassai-tiszaujvaros.hu

                                     Jakab Dénes igazgató

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.)
főigazgatói (magasabb vezető) beosztás
ellátására. 
A megbízás időtartama:  5 év  
A megbízás kezdő napja:   
2017. december 28.
Megszűnésének időpontja:          
2022. december 27. 
A vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: 
Az intézmény vezetése, szakmai és gaz-
dasági működésének tervezése, szerve-
zése és irányítása. A költségvetés kerete-
in belül gondoskodik az intézmény sze-
mélyi és tárgyi feltételeinek biztosításá-
ról, az alapító okiratban foglalt feladatok 
ellátásáról, és az intézmény által nyújtott 
szolgáltatások ellenőrzéséről. 
Az intézmény alkalmazottai felett mun-
káltatói jogokat gyakorol (a gazdasági 
igazgató felett egyéb munkáltatói jogo-
kat). Kapcsolatot tart fenn a fenntartóval, 
a különböző szakmai szervezetekkel, és 
intézményekkel. 
Pályázati feltételek: 
- Orvostudományi vagy egyéb egyetemi 
szintű végzettség.
- Mesterképzési szakon szerzett egész-
ségügyi menedzser szakképesítés.
- Legalább ötéves vezetői gyakorlat.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalása.
- Magasabb vezető beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kinevezhető. 
A betöltendő közalkalmazotti munkakör: 
a pályázó legmagasabb iskolai végzettsé-
gének megfelelően kerül megállapításra.
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a vezetői 
pótlékra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény egészségügyi intézmé-
nyekben történő végrehajtását meghatá-
rozó 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, 
valamint az egyes egészségügyi dolgozók 
és egészségügyben dolgozók illetmény- 
vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz 
kapcsolódó támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 256/2013. 
(VII. 5.) Korm. rendelet  rendelkezései az 
irányadóak. 
A pályázathoz csatolandó iratok, igazo-
lások: 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok 
közjegyző által hitelesített másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó program, 
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány (a kérőlap V. mező B, C, D 
pontjának megjelölésével),
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvény szerint előírt vagyony-
nyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalá-
sáról, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt személyes adata-

inak a pályázati eljárással összefüggő ke-
zeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ah-
hoz, hogy a pályázati eljárásban résztve-
vők a teljes pályázati anyagba betekint-
hessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizott-
ság és a Képviselő-testületi zárt ülésen 
történő tárgyalásáról (igény esetén)
A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. október 26. 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata Polgármesteréhez 
történő megküldésével (3580 Tiszaújvá-
ros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet főigazgatói 
pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálására a pályázati hatá-
ridő lejártát követő első Képviselő-testü-
leti ülésen, 2017. november 30-án kerül 
sor.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdé-
se alapján a megbízási jogkör gyakorló-
ja által összehívott bizottság véleménye-
zi. A bizottság tagjai a 356/2008. (XII. 
31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott személyek. 
Az állás 2017. december 28. napjától tölt-
hető be. 
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető: 
Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának 
Titkárságától (06-49/548-010).

Rendelő főigazgatói állás

Pályázati felhívás

Használt gépjármű értékesítése

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munka-
vállalót az alábbi munkakör betöltésére:

műtőssegéd/gipszmester
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkozta-

tásban 3 hónapos próbaidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtőssegéd/gipszmester szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- műtőben szerzett szakmai tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint
- Beérkezési határidő 2017. augusztus 30.
- Az elbírálás határideje 2017. augusztus 31.
- Az állás betölthető: 2017. szeptember 1.
- A jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 
50218/2017 , valamint a munkakör megnevezését: „műtősse-
géd/gipszmester”

Nagyné Kántor Judit
       főigazgató 

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres mun-
kavállalót az alábbi munkakör betöltésére:

PÉNZTÁROS
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkozta-
tásban 3 hónapos próbaidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- pénzügyi-számviteli ügyintézői végzettség                                                                           
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szak-
irány
- költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a 
bírálóbizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint
- Beérkezési határidő 2017. augusztus 28.
- Az elbírálás határideje 2017. augusztus 31.
- Az állás betölthető: 2017. szeptember 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosítószámát: 
577/3/2017, valamint a munkakör megnevezését: „pénztáros”

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató 

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet fel-
vételre keres munkavállalót az alábbi 
munkakör betöltésére:

DIETETIKUS
(részmunkaidő heti 20 óra, határozatlan 
időre történő foglalkoztatásban)
A munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
- főiskolai végzettség dietetikus
- büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság

Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti
Egyéb információk:
- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő 2017. augusztus 31.

- az elbírálás határideje 2017. szeptem-
ber 5.
- az állás betölthető: elbírálás után azon-
nal
- a jelentkezés benyújtása postán:Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet Tiszaújvá-
ros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
azonosító számát: 50211/2017 , valamint 
a munkakör megnevezését: dietetikus

Nagyné Kántor Judit főigazgató 

Dietetikus munkakör
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Pályázat Pályázat

Pályázat

Parkgondozó 
munkakör

Parkgondozó-gépkocsivezető 
munkakör

Villanyszerelő-karbantartó
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betölté-
sére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, há-
rom hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló 
alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw teljesítményhatár feletti traktorra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illet-
ve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István ügyvezető

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó-gépkocsivezető 
munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogvi-
szony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év ha-
tározott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
- C kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-  Kertészeti, parkgondozási munkálatok
-  A Társaság gépjárműveinek vezetése
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illet-
ve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István ügyvezető

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújvá-
ros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet villanyszerelő-karbantar-
tó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jog-
viszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év 
határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Villanyszerelői végzettség (szakmunkás vagy szakközépisko-
lai végzettség)
- Hasonló munkakörben eltöltött minimum 3 év szakmai gya-
korlat
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A Társaság karbantartási feladataiban szereplő épületek, ingat-
lanok elektromos hálózatának és a hálózathoz tartozó berende-
zések, eszközök javítása és karbantartása.
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illet-
ve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Figecz-
ky Rita személyügyi ügyintézőnél 49/540-636

Kerékgyártó István ügyvezető

Értesítés áramszolgáltatás
 szüneteltetéséről

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy hálózatunkon felújítá-
si, karbantartási munkát végzünk. A munkavégzés időtarta-
ma alatt a villamos-energia szolgáltatást az alábbi helyeken 
és időpontokban szüneteltetni fogjuk.

Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, 
hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a 
hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük. 

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

2017.08.24 8:00-tól 11:00-ig
Közterület 

(utca)
Házszám 

(tól) Házszám (ig)

Lévay 66a 114

Szent I.
33 65
34 48

Király köz végig

Margit sétány végig

Szent László végig
Templom végig

2017.08.24 11:00-tól 15:00-ig
Közterület 

(utca)
Házszám 

(tól) Házszám (ig)

Árpád 18 40

Deák tér 16
Hajdú tér 7 13
József A. 35 37
Örösi 34 56

Tájékoztatás

Baj van a webbel
A TiszaSzolg 2004 Kft. ezúton értesíti Tisztelt Fogyasztóit, 
hogy az internetes ügyintézői felület további üzemeltetésé-
hez szükségessé vált a banki befizetést biztosító programrész 
módosítása, melynek során előre nem látható probléma lépett 
fel. Elhárításáig - várhatóan novemberig - a számlák befize-
tése nem lehetséges.
A normál üzemszerinti működés helyreállításáig az alábbi fi-
zetési lehetőségek közül választva tudják számlájukat befi-
zetni: 
- saját netbankon keresztül
- egyedi utalással bankon keresztül
- ügyfélszolgálatunkon pénztári befizetéssel.
Köszönjük türelmüket és szíves megértésüket.
  TiszaSzolg 2004 Kft.

Eladó az apartmanház
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa György út 16/A. szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház
Az ingatlan irányára: 196.000.000 Ft + Áfa.
Az ingatlant a legmagasabb vételi ajánlatot tartalmazó, érvényes pályázatot benyújtó pályázó részére értékesítjük.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2017. év 10. hó 13. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon 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.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több azonos összegű vételi ajánlatot nyújtanak be, a végleges vételár ár-
verésen, licitálással kerül megállapításra, melynek időpontjáról és főbb szabályairól a TiszaSzolg 2004 Kft. az érvé-
nyes pályázatok benyújtóit írásban tájékoztatja. 
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2017. 
augusztus 31-én, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácsko-
zó termében.

Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek bérletéről, valamint elidegení-
téséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormány-
zati rendelet módosítására
2. Javaslat a temetőkről és temetkezésről 
szóló 38/2015.  (XII.23.) önkormányzati 

rendelet módosítására
3. Javaslat a vízi-közművek 15 éves gör-
dülő fejlesztési tervének elfogadására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda 2017/2018. nevelési évre 
vonatkozó munkatervének véleményezé-
sére
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatának, szakmai programjainak 
és az „Ezüsthíd” Idősek Otthona házi-
rendjének jóváhagyására
7. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti beruházásokra, felújításokra benyúj-
tott pályázatok elbírálására 
8. Javaslat a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodása módosításának aláírására
9. Beszámoló a kiemelt sportágak, spor-
tegyesületek 2016. évi önkormányzati tá-
mogatásának felhasználásáról
10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda 2015/2016. és 
2016/2017. nevelési évben végzett tevé-
kenységéről 
11. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
12. Tájékoztató a tavaszi közmeghallga-
tásokon elhangzott közérdekű bejelenté-
sekre tett intézkedésekről
13. Tájékoztató a Barcsay tér rekonstruk-
ciójával kapcsolatban megtett intézkedé-
sekről 
Kérdések

Értékesítési hirdetmény
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában álló ingatlanokat: 
Ifjúsági tábor (2617/1 hrsz) Tiszalök, Tábor út 1.
 Telek alapterülete: 14.846 m2

 Épület alapterülete: 1.182 m2

Üzlet, irodahelyiség vagy tárolás céljára alkalmas ingatlanok:
 Galéria Üzletház – 25 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/01
 Galéria Üzletház – 29 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/02
 Galéria Üzletház – 25 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/03
 Galéria Üzletház –16 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/04
 Galéria Üzletház – 35 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/05
 Galéria Üzletház – 35 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/06

További információk:
Telefonon: 70/333-7721, 49/544-322
Elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu

14. oldal 2017. augusztus 24.Önkormányzat/Hirdetmények



Ugyan gólt már szereztünk, 
de a bajnokság második for-
dulójában is vereséget szen-
vedett - most idegenben - csa-
patunk a Nyírbátor ellen.

Nyírbátori FC - TFC Tiszaújváros 
3-1 (1-0)

Nyírbátor: 200 néző, Vezette: Takács (Szar-
vas, Kurinka)
Nyírbátori FC: Vasas-Tóth, Reznek, Ba-
gi, Szabó, Vámos, Kinczel (Roszel), Bo-
ros, Fenyőfalvi (Bernáth), Teddik (Nagy), 
Hornyák
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Márton, Nagy P. (Nagy D.), Kapa-
cina (Turcsik), Bussy, Kovács (Balogh), 
Orosz, Illés, Nagy, Lipusz
6. perc: Bal oldali bedobás után Hor-
nyák kicselezte a védőket és a kapust is. 
Ezután magabiztosan a hálóba passzolt. 
(1-0)
68. perc: A jobb szélen Nagy tört be a16-
oson belülre. Beadását az egyik védő csak 
kézzel tudta levenni. A jogos 11-est Li-
pusz a jobb alsóba lőtte. (1-1)
83. perc: Jobb oldali beadás után Hor-
nyák 7 méterről kapásból a kapuba vág-
ta a labdát. (2-1)
89. perc: Bal oldali kontra után középen 
kapta Hornyák a labdát, és a kapu bal ol-
dalába lőtte a játékszert, ezzel megszerez-

ve csapata és saját maga harmadik gólját 
is. (3-1)
Közhely, hogy a döntetlen szagú mérkőzé-
sen a saját (kicsit amatőr) hibáinkat 100%-
ban kihasználó hazaiak megérdemelten 
győztek. A rossz bajnoki kezdést követő-
en mindig csak a következő meccsre kon-
centrálva, nyugodt fejjel, a hibákat kiele-
mezve és javítva, még nagyon sok pontot 
lehet szerezni.
Ambrusz Árpád: Azokat a problémákat, 

amiket az előző meccsen nem tudtunk 
megoldani, most sikerült. A felkészülé-
sünk alapján továbbra is ezt a játékot vá-
rom. 
Gerliczki Máté: Korán hátrányba kerül-
tünk, ezért idő előtt felhasználtuk mind-
három cserelehetőségünket az egyenlítés 
érdekében, ami meg is történt. Utána vi-
szont egy sérülés következtében ember-
hátrányban játszottunk, amit ki is hasz-
náltak a hazaiak. Sajnálom a játékosai-
mat, mert sokat tettek a győzelem érde-
kében.
További eredmények
Tállya - ESMTK 3-0 
DVTK II. - Gyöngyös 2-2
Jászberény - Tiszafüred 2-1
MTK II. - Salgótarján 3-0
Monor - Balassagyarmat 4-0
Putnok - Cigánd 4-2
Füzesgyarmat - Debreceni EAC 2-3
Következik a 3. forduló
2017.08.26., szombat 17:30 
Cigánd - Nyírbátor
Tiszaújváros - Monor
Salgótarján - Jászberény
Gyöngyös - Tállya
Füzesgyarmat - Putnok
2017.08.27., vasárnap 17:30
Balassagyarmat - MTK II.
Tiszafüred - DVTK II.
ESMTK - Debreceni EAC 

Az NB III Keleti csoport állása:
1. Putnok    2  2  0  0  5-2  6  
2. Monor   2  1  1  0  6-2  4  
3. MTK Budapest II.   2  1  1  0  4-1  4  
4. Tállya   2  1  1  0  4-1  4  
5. Debrecen   2  1  1  0  4-3  4  
6. Jászberény   2  1  1  0  4-3  4  
7. Cigánd   2  1  0  1  6-6  3  
8. Nyírbátor   2  1  0  1  5-5  3  
9. ESMTK   2  1  0  1  2-3  3  
10. Balassagyarmat  2  1  0  1  4-6  3  
11. Gyöngyös   2  0  2  0  4-4  2  
12. Tiszafüred    2  0  1  1  2-3  1  
13. DVTK II.   2  0  1  1  2-4  1  
14. Salgótarján    2  0  1  1  2-5  1  
15. Füzesgyarmat  2  0  0  2  4-7  0  
16. Tiszaújváros  2  0  0  2  1-4  0  

A Sportcentrum eseményei 

Augusztus 26. (szombat)

Labdarúgás
17.30 TFC Tiszaújváros - Monor SE bajnoki mérkőzés 
     Centerpálya

Augusztus 27. (vasárnap)
Labdarúgás
17.30  Kazincbarcika - Nyíregyháza bajnoki mérkőzés 
     Centerpálya

Labdarúgás

Az elején leghátul vagyunk

Terepfutás

 Jubileumi futókör Disznókőn
A Disznókő Tokaj Futókör 
elnevezésű terepfutó ver-
senyt október 8-án, vasárnap  
már ötödik alkalommal ren-
dezik meg a világörökség ré-
szét képező Tokaj-Hegyalján. 
A sportbarátok  három egyé-
ni táv és a félmaratoni váltó 
közül választhatnak. A ked-
vezményes előnevezésre szep-
tember 22-ig van lehetőség.

Az 5. Disznókő Tokaj Futókör verseny-
központját a Disznókő Szőlőbirtokon, a 
tarcali elágazásban található Sárga Bor-
ház Étterem szomszédságában jelölik ki 
a rendező Marathon Club tagjai.
A sportbarátok 5,2 km (1 kör) 10,4 km (1 
kör)  és 20,8 km (2 kör) és újdonságként 
a félmaratoni váltó (4x5,2 km) közül vá-
laszthatnak. 
A választott távokat egyaránt kezelt sző-
lődűlőn (zömében a tőkék között) és erdei 
utakon át vezető, rendkívül technikás kör-
pályákon lehet teljesíteni. 
A kedvezményes előnevezésre szeptem-
ber 22-én, pénteken, 24.00 óráig, a www.
maratonclubmiskolc.hu  honlapon van le-
hetőség, ahol a részletes versenykiírás is 
megtekinthető. Érdemes időben leadni a 
nevezéseket, mert a csodálatos természe-
ti környezet megóvása érdekében mind-
össze az első 300 jelentkezőt  tudják  re-
gisztrálni! 
A verseny egyedi emblémázott pamut-

technikai pólóját az előnevezéssel párhu-
zamosan (szeptember 22-én éjfélig) - kü-
lön adatlap kitöltésével, elküldésével - le-
het megrendelni, a www.maratonclub-
miskolc.hu oldalon. 
A házigazda  Disznókő Szőlőbirtok jóvol-
tából minden 18 év feletti futó egy palack 
2016-os Sárga Borház Furmint Late Har-
vest bort kap ajándékba. Minden célba ér-
kező - az éremgyár (www.eremgyar.hu) 
által készített - egyedi befutóérmet kap. 
A résztvevőket a Sárga Borház Étterem 
12 órától egy tányér meleg étellel várja a 
versenyközpontban. A Disznókő Szőlő-

birtok felajánlásának köszönhetően - rajt-
szám felmutatása ellenében - ingyenes 
borkóstolásra is mód nyílik.  A 14 órára 
tervezett eredményhirdetés előtt borkós-
tolóval egybekötött előadáson vehetnek 
részt a futók, melyet követően kvíz-szel-
vény kitöltésére lesz lehetőség.  A helyes 
megfejtők között értékes Disznókő-boro-
kat sorsolnak ki a helyszínen!
Információ:

Web: www.maratonclubmiskolc.hu  
E-mail: mate@hegyimaraton.hu   

és  steveszucs@gmail.com Telefon:  
70/391-9136 és 30/7212-403.  

Kosárlabda

RC modellezés

Bíztató jelek 
a felkészülésen

Találkozó
és verseny

Ugyan még csak egy hete készül együtt a megújult Phoenix ala-
kulat, máris egy edzőmérkőzést játszott az NB I/B felső házába 
- Piros csoport - jutottt Honvéd ellen.
 A formálódásának elején tartó alakulat két negyeden át tartotta a 
lépést a már öt hete együtt edző budapesti alakulattal, akik gya-
korlatilag a tavalyi kerettel készülnek a bajnokságra.
- Amit a felkészülésünk első hetében begyakoroltunk, azok visz-
szaköszöntek a pályán - mondta Szendrey Zsombor vezetőedző. 
- Bár a vége vereség lett, mi még csak a felkészülésünk elején 
járunk, nem úgy az ellenfél. Igazán bíztató volt látni, hogy en-
nek ellenére partiban tudunk lenni egy felsőházi csapattal. Ezen 
a mérkőzésen a begyakorolt dolgokat próbáltuk ki meccs-szitu-
ációban, és ez jól sikerült.
A folytatásban ismét az edzésmunka kap főszerepet, napi két 
edzéssel - erőnléti és taktikai - készülnek. A jövő héten játsza-
nak ismét edzőmérkőzést a fiúk, az ugyancsak felsőházas Nyír-
egyháza csapatával.

borza

Tiszaújváros határában rendezte meg immár hetedik alkalom-
mal a Borsodi RC Modell Fórum csapata az RC helikopteres ba-
ráti találkozót és a második Multikopter Air Race második for-
dulóját.
A baráti találkozóra érkezett közel hetven érdeklődő mellett 21 
versenyző nevezett, akik a kijelölt pályán időre teljesítették a tá-
vot. 
A versenyt a budaörsi ifj. Gátmezei Zoltán nyerte, aki teljesít-
ményével átvette a bajnokság összesített versenyében is a ve-
zetést.
A záró, harmadik futam ismét Tiszaújvárosban lesz, szeptem-
ber 9-én.

A képzeletbeli dobogón: 2. Ilyés Zsolt, Esztergom 1. Ifj. 
Gátmezei Zoltán, Budaörs 3. Rausz Gábor, Nyíregyháza

Újra teniszsuli 

Szeptember 15-től újra várja a Tiszaújvárosi Tenisz Klub a ne-
bulókat, ismét elindul a Teniszsuli. Az általános- és középisko-
lás fiatalok jelentkezését a 06-70/391-5656 vagy a 06-30/858-
9895-as telefonszámon várják. 

A hazai közönség gólokra, győzelemre vágyik. Talán majd szombaton...

Szőlődűlőkben - zömében a tőkék között - és erdei utakon futnak majd a versenyzők.

15. oldal2017. augusztus 24. Sport



A Tiszaújvárosi Krónikában 
is megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  
amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában legalább 
5 napra (2500 Ft), 
legkésőbb kedden 
12 óráig feladja.

16. oldal 2017. augusztus 24.Hirdetés
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