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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Au-
gusztus 29-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tisza-
újváros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előze-
tesen is fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen 
augusztus 29-én 18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, 
Szent István út 16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341-
844, 341-755-ös számon. 
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk 
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 perc-
ben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket. 

/15. oldal

Lecsaptak a nyomozók

Sajóörös -Tiszaújváros

Megkezdődött 
a kerékpárút építése

Augusztus elején megkezdődött a Sajóöröst Tiszaújvárossal ösz-
szekötő kerékpárút építése. Az út a Tiszaújvárost Sajószöged-
del összekötő kerékpárútba csatlakozik bele, de épül egy leága-
zás, ami a tiszaújvárosi Örösi úti kerékpárútba torkollik majd. 
Sajóörös pályázaton nyert 245 millió forintot a beruházás meg-
valósítására. Az építkezés várhatóan 2019. március végére feje-
ződik be. 

Szabolcsból-Zaláig

Átgyalogol 
az országon

Kedden ért városunkba Dudás Miklós, aki nem mindennapi lé-
pésre, lépésekre szánta el magát. 2018. augusztus 18-a és szep-
tember 1-je között gyalogosan átszeli az országot. Ezzel a hosz-
szú túrával az egészségesebb, céltudatosabb életmódra hívja fel 
a figyelmet, valamint arra, hogy népszerűsítse a kerékpárutak 
használatát.      

Kettős ünnep

Tiszaújvárosi Városnapok, Szent István nap 

Kettős ünnepet ült Tiszaújváros augusztus 20-án. Államalapító királyunk, Szent István ünnepnapja mellett Tiszaszeder-
kény fennállásának 750. évfordulójára is emlékeztünk. Utóbbi alkalmából emléktáblákat helyeztek el a Tiszaszederkényi 
Művelődési Ház falán és emlékkövet állítottak a Villa Scederkyn Tájház udvarán. Mindkét ünnepi eseményen önkormány-
zati kitüntetéseket, elismeréseket adtak át. Az ünnepi programból nem hiányozhattak a hagyományőrző bemutatók sem. 
Íjászat, solymászat, lovaglás szerepelt a palettán. Velünk ünnepelt több partnervárosunk delegációja és testvérvárosaink 
református gyülekezeteinek küldöttsége is. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön, pénteken fél 9-kor, kedden 18 órakor, vasárnap 
11 órakor lesz szentmise templomunkban.

Református
Tiszaújváros
2018. augusztus 23-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra 
lesz.
2018. augusztus 26-án, vasárnap 11 órakor kezdődik az isten-
tisztelet. 
Tiszaszederkény
2018. augusztus 26-án, vasárnap 10 órakor tartunk istentisz-
teletet.
Sajószöged
2018. augusztus 26-án, vasárnap 9.00 órakor kezdődik az is-
tentisztelet.

Görögkatolikus
Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 
17.00 esti istentisztelet. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 
11.00 Szent Liturgia, 17.00 esti istentisztelet. Hétfőn és ked-
den 17.30 esti istentisztelet. Szerdán (Keresztelő Szent János 
fejvételének emléke) 8.00 reggeli istentisztelet, 9.00 Szent Li-
turgia.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 26-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052),  majd augusztus 27-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) 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 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

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 kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

Áramszünet
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tájékoztatása szerint felújítási, kar-
bantartási munkálatok miatt szünetelteti a villamosenergia szol-
gáltatást.
Augusztus 24-én 8-tól 12 óráig: Hajdú tér 1-5 és 2, József A. út 
1-33 szám alatt.
Augusztus 27-én és 30-án 8-tól 16 óráig: Árpád út 3 és 7-45, Al-
kotmány köz 3-9, Bolyai köz 2-4 szám alatt.
Augusztus 30-án 8-tól 16 óráig: Árpád út 47-49, Bolyai köz 
1-15, Mátyás király út 22-42, Örösi út 1-9 és 2-32 szám alatt, to-
vábbá a Mátyás király út 7 számnál, illetve az Örösi út 5 szám 
mögötti garázsok.
Amennyiben a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezik, a 
hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. 

Betörőt fogtak

Felújítás, karbantartás

Börtönből börtönbe

Többnyire élelmiszert és alkoholt lopott az a 38 éves tiszaúj-
városi férfi, akit augusztus 15-én, szerdán sikerült a helyi ren-
dőröknek elfogni. H. András a vasútállomás melletti, valamint 
az Örösi úton lévő garázsokba, illetve a Kertváros mögött lévő 
hétvégi házakba tört be. A betörésekkel okozott kár összege el-
érheti akár a milliós nagyságrendet is. 
- Az eset több hónapra nyúlik vissza - tudtuk meg dr. Kalapos 
Istvántól, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjétől. - A lá-
tóterünkbe került egy illető, aki nemrég szabadult a börtönből és 
alapos okunk volt feltételezni, hogy ő követi el ezeket a bűncse-
lekményeket. A gyanúnk beigazolódott. Aprólékos, komoly csa-
patmunka kellett hozzá, hogy a tettest elfogjuk. A gyanúsított a 
kihallgatása során beismerő vallomást tett, így őrizetbe vettük. 
Mivel többrendbeli bűncselekményről van szó, így akár több év 
szabadságvesztésre is számíthat. 

ema

60 ÉV FELETTIEK HORGÁSZVERSENYE
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2018. augusztus 25-én 
(szombaton) 60 év felettieknek horgászversenyt szervez a sa-
jószögedi Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés: 6.00-tól.
Sorsolás: 6.30-tól.
Verseny: 7.00-10.00-ig.
Eredményhirdetés, tombola: 10.30-tól.
Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Makó Zoltán versenyfelelős

Ruha- és füzetosztás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
a rászoruló roma családok részére új és használt ru-
hákat oszt, illetve kiosztja az előre megigényelt fü-
zetcsomagokat is 2018. augusztus 25-én (szomba-
ton) 9,00 órától. 
Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám. 

Farkas Sándor elnök

A Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola

tájékoztatása
TANKÖNYVOSZTÁS

2018. augusztus 27-28-29. 
17.00-18.00

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY
2018. szeptember 03. 

8.30 órakor
a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus 

Templomban

Aranylakodalom
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2018. évi Idősek 
Hete programsorozat részeként ismét megszervezzük az 

ARANYLAKODALMAT. 
Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik eb-
ben az évben ünneplik 50., illetve 60. házassági évfordulóju-
kat és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
Jelentkezni 2018. szeptember 11-ig lehet a Tiszaújvárosi Nyug-
díjasok Egyesületében (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)  hétfői és 
keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660
                                                                                    Varjas Lászlóné
                                                                                           elnök

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Hegedűs Csaba János 

volt AKZO dolgozó, örökös könyvtári tag 
és a bridzs klub alapítója

2018. augusztus 8-án, 74 éves korában elhunyt. Szeretett 
halottunktól 2018. augusztus 28-án (kedden) 13.00 órakor 

veszünk végső búcsút a Debreceni Köztemető 
2. sz. ravatalozótermében, polgári szertartás szerint. 

     A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk 

Marosi János

halálának első évfordulójára.
Felesége és gyermekei

2. oldal 2018. augusztus 23.Sokféle

Édes
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.

A vasútállomás melletti garázssort is „meglátogatta” a tettes.



Testvérvárosi találkozó 

Otthonról hazajöttek hozzánk
Hagyomány már, hogy Tiszaújvá-
ros évről-évre vendégül látja test-
vérvárosainak delegációit az au-
gusztus 20-i ünnepségen. Alkalom 
ez arra, hogy határon inneni és túli 
testvértelepüléseink vezetői beszá-
moljanak eredményeikről, sikere-
ikről, munkájukról, de ugyanúgy 
szólnak ezek a napok a kikapcso-
lódásról is. 

Beregszász, Swietochlowice, Rimaszombat, 
Csíkszereda, Polgár, Neuhofen an der Krems 
- ők töltötték velünk Szent István napját. Nem 
csak a városvezetők, hanem a református egy-
házközségek képviselői is elfogadták a meghí-
vást, s eljöttek hozzánk ünnepelni. Nem csak 
testvérvárosainkból, hanem Szilágybagosról is. 
A vendégeket vasárnap délután köszöntötte Ti-
szaújváros vezetősége a Polgármesteri Hivatal-
ban. 
- Mindig kitüntetett nap, amikor eljöttök hoz-
zánk - mondta Bráz György polgármester -, 
örülünk annak, hogy szinte minden testvérvá-
rosunk itt van, ez nagyon jó érzés, különösen 
ebben az évben, hiszen kerek évfordulót ün-
neplünk. A mi kis városunk ugyan 52 éves, leg-
alább is a várossá nyilvánítás óta ennyi idő telt 
el, de az írott emlékek szerint 1268-ban már 
Villa Scederkyn, azaz Szederkény falu néven 
már említették ezt a települést - mondta Bráz 
György, majd szólt arról, hogy a református 
egyház helyzete különleges Tiszaújvárosban, 
hiszen még nem is létezett a város, az iparte-
lepítés, a református egyház már akkor is je-
len volt Tiszaszederkény városrészben, az óvá-
ros egyetlen temploma már évszázadok óta áll. 
Csakúgy, mint egy családi összejövetelen, min-
denki beszámolt örömeiről, sikereiről, az el-
múlt évben történtekről. Így a református egy-
házközségek vezetői is. 
- Büszkeség számunkra, hogy a szilágybago-
siak derekasan kivették részüket Tiszaújvá-
ros fejlődéséből - tréfálkozott Fehérvári Gyu-

la, Szilágybagos nyugalmazott lelkipásztora. 
- Miért is olyan jó hangúak a tiszaújvárosiak? 
Mert a karvezetőjük bagosi. Miért halad olyan 
jól a vallásos élet Tiszaszederkényben? Mert 
a gondnok bagosi - mondta, majd hozzátette, 
ha mindezeket kritikával illetnék, nyilván nem 
büszkélkedne. 
Taracközi Ferenc, Beregszász lelkipásztora a 
jövőről szólt. 
- A két város között van testvérvárosi kapcso-
lat - mondta -, de a két gyülekezet között nincs. 
Ezért a beregszászi presbitérium felhatalma-
zott, hogy vegyem fel a kapcsolatot a tiszaúj-
városi gyülekezet lelkipásztorával és ajánljuk 
fel a testvérgyülekezeti kapcsolat lehetőségét - 
mondta. 
A beregszászi gyülekezetnek egyébként már 
van testvérgyülekezeti kapcsolata, épp Csík-
szeredával, erről a csíki lelkész beszélt. 
- A Csíkszereda és Tiszaújváros közötti kapcso-
lat egy újabb kapcsolat melegágya lett - mond-
ta el Szatmári Szilárd -, hiszen már három éve 
annak, hogy a beregszászi és a csíkszeredai re-
formátus egyház testvérgyülekezeti kapcsolat-
ba lépett egymással - mondta, majd beszámolt 
örömeiről. - A Jóisten megajándékozott egy 
harmadik leánygyermekkel és ezt csodaként 
éljük meg, annál is inkább, mert ez a születés 
beágyazódik egy olyan folyamatba, ami váro-
sunkban növekvő tendenciát mutat. A csíksze-
redai református egyházban ebben az eszten-
dőben már 29 gyermeket kereszteltünk meg - 
büszkélkedett Szatmári Szilárd. 
Molnár Sándor, Rimaszombat református lel-
késze is jó hírekkel érkezett a találkozóra. 
- Most jutottunk el oda, hogy a gimnáziumunk-
nak otthont adó százéves épület ablakait cse-
rélni tudtunk és a belső felújítási munkálatok 
is elkezdődtek. A reformáció 500. évfordulója 
alkalmából a felvidéki református egyház vá-
rosunkban építette meg tanulmányi, és konfe-
renciaközpontját, szeptember 4-én pedig egy új 
óvoda alapkövét tesszük le - mondta. 
Polgáron ugyan javarészt római katolikusok él-
nek, a reformátusok is jelen vannak, erről szólt 

Birikiné Király Dalma, polgári lelkipásztor is. 
Mint mondta, tavaly még mindössze hárman 
voltak az augusztus 20-i istentiszteleten, idén 
már 11-en jelentek meg. 
A delegációk vezetői elsősorban a Tiszaújvá-
rossal ápolt jó kapcsolatról és településeik ak-
tualitásairól szóltak. 
- Amióta tavaly itt voltunk, folyamatosan tart-
juk a kapcsolatot - mondta Zofia Podoga, Swi-
etochlowice képviseletében -, nem csak az ön-
kormányzattal, hiszen az idősek is ellátogattak 
hozzánk, ebben az évben pedig Tiszaújváros 
képviselőit is köszönthettük városunkban, be-
mutatva történelmünket, kultúránkat. 

Nem csak Tiszaszederkény jubilál idén, hanem 
Polgár is. Erről is szólt Tóth József, a település 
polgármestere. 
- 275 év után, 1993-ban kapta vissza Polgár új-
ra a városi rangját - mondta -, és ennek immá-
ron negyedszázados évfordulóját éljük idén. 
2018-ra gazdag programokkal, megemlékezé-
sekkel készültünk. E napok is ennek jegyében 
szerveződtek, de természetes, hogy Tiszaújvá-
ros testvérvárosi találkozóján is részt veszünk, 
hisz a két város közötti kapcsolat több mint ba-
ráti. 
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere kö-
szönetét fejezte ki Tiszaújvárosnak, amiért tá-
mogatta ifjúsági táboruk felújítását. 
- Nagyon örülök annak, hogy ennek a tábornak 
a felújításában, Beregszász egyetlen és a szov-
jet éra utáni első ifjúsági táborának a felújításá-
ban Tiszaújváros nagyon komoly szerepet vál-
lalt. A megnyitás körül még vannak kisebb zűr-
zavarok, de bízom benne, hogy már májusban 
tudjuk fogadni az első tiszaújvárosi gyermek-
csoportot, akiknek az első fagylaltot én szeret-
ném vásárolni, így köszönve meg Tiszaújváros 
önzetlen segítségét. 
Hivatalosan nem testvérvárosunk ugyan Szi-
lágybagos, de több szálon is kötődik Tiszaúj-
város a 73 %-ban magyarlakta erdélyi telepü-
léshez. Itt született Birtalan József karnagy, ze-
neszerző, aki később Tiszaújvárosban telepe-
dett le. 
- Minket a hitélet, a vallás hozott össze - mond-

ta Marina Ida-Magdolna, Szilágybagos pol-
gármestere -, mindig is testvéreknek éreztük és 
érezzük egymást, függetlenül attól, hogy van-e 
pecsét a papíron vagy nincs. Belülről kell szár-
mazzon az érzés, a szeretet és akkor minden 
működik. Sajnos Józsi bácsi már nincs köz-
tünk, de remélem, hogy a kapcsolatunk sok-sok 
évig fog működni. Igyekszem abban, hogy ne 
csak egyházi vonalon fűzzük szorosra, hanem 
akár iskolaszinten is. 
Rimaszombat delegációja évről-évre örömmel  
látogat Tiszaújvárosba, mint Rigó László al-
polgármester mondta, példát vesznek települé-
sünkről. 
- Építettünk kerékpárutat, készítettünk egy me-
leg vizű furatot, most pedig csúszdát építünk a 
fürdőnkbe, sok olyan tervet szeretnénk megva-
lósítani, amit Tiszaújvárostól lestünk el. Min-
dig úgy érzem, hogy ide otthonról hazajövök. 
A szlovák köztársasági elnök november 10é-re 
írta ki az önkormányzati választásokat, így le-
hetséges, hogy ma vagyok itt utoljára, mint ri-
maszombati képviselő, de az biztos, hogy jö-
vök még ide. Köszönöm ezt a tizenegy alkal-
mat, amikor itt járhattam Tiszaújvárosban. 
Gyorsan telik az idő - mondta Csíkszereda pol-
gármestere, Ráduly Róbert Kálmán, utalva ar-
ra, hogy több mint húsz éves a kapcsolat a két 
település között. A kezdetek után mára ez a vi-
szony is felnőtté vált. 
- Kiváltképp a gyerekek cserekapcsolatára va-
gyunk rendkívül büszkék - mondta -, mert az, 
ami nekünk nem adatott meg gyerekkorunk-
ban, mert a határ nem volt átjárható - legalább-
is olyan formában, mint most, nem -, az ne-
kik most megadatik. Ők már úgy nőnek fel, 
hogy természetes az, hogy van egy anyaország, 

amelyhez tartoznak. Az itteni gyerekek pedig 
úgy, hogy tudják, hogy létezik Magyarország 
holdudvara, amelyet ismerni, szeretni, becsül-
ni és tisztelni kell. 
Nem csak Csíkszeredában táboroztak tiszaúj-
városi gyerekek, hanem legfiatalabb partnervá-
rosunkban, Neuhofen an der Krems-ben is. 
- Nagyon intenzív és élő a kapcsolat a két város 
között - mondta  Günter Engertsberger polgár-
mester -, nem csak a városvezetők között, ha-
nem a sport és az oktatás területén is. Két hete 
járt egy iskolás csoport városunkban, a gyere-
kek nagyon jól érezték magukat, és meg kell je-
gyezzem, hogy nagyon jól neveltek voltak. Vá-
rosunk mintegy hatszáz éves múltra tekint visz-
sza, a látnivalókon és a kulturális programokon 
keresztül ezt is bemutattuk a tiszaújvárosi gye-
rekeknek, a diákok betekintést nyerhettek nem 
csak a város, hanem Ausztria - különös tekin-
tettel az Osztrák-Magyar Monarchia - történel-
mébe is. 
A találkozó után csoportkép is készült a székely 
kapunál, a delegációk pedig szalagot kötöttek 
a Barátság kertjében álló kopjafákra, melyek 
mind testvértelepüléseinkre emlékeztetnek. A 
Derkovits Művelődési Központban egy kiállí-
tás is nyílt az elmúlt évek Baráti estjein készült 
fotókból, a színházteremben pedig a tiszaújvá-
rosi művészeti csoportok mutatkoztak be test-
vérvárosaink és Tiszaújváros közönsége előtt.            

Fodor Petra
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Hagyomány már, hogy csoportkép készül a Barátság kertje bejáratánál, a székely kapunál. 

A Baráti esten tiszaújvárosi művészeti csoportok léptek fel. 

Neuhofen an der Krems delegációja a településüket jelképező kopjafánál. 

Fehérvári Gyula, Szilágybagos nyugalma-
zott lelkésze. 



Szent István napján

Történelmi hűség, szabadság, 
Hőségben, de jó hangulatban ün-
nepelte Tiszaújváros lakossága 
Szent István napját augusztus 20-
án. A Tiszaszederkényben, illetve 
a Szent István szobornál rendezett 
ünnepi eseményeken partnervá-
rosaink delegációi és a testvérvá-
rosok református gyülekezeteinek 
küldöttségei is részt vettek.

A hagyományoknak megfelelően Tiszasze-
derkényben református ünnepi istentisztelettel 
kezdődtek a megemlékezések, melyen dr. Var-
ga István lelkész hirdetett igét. Tavaly a zord 
időjárás, idén a szervezők jóvoltából a temp-
lomban folytatódott a program, melyen dr. Ká-
kóczki Balázs történész mondott ünnepi beszé-
det. 
                                

 A történész szemével

„Két kerek évfordulóhoz érkeztünk el, 980 éve, 
1038-ban hunyt el Szent István király, Tiszasze-
derkény első okleveles említése pedig 1268-ból 
származik, és az első okleveles említéstől szá-
mítjuk egy település születésnapját, így Tisza-
szederkény idén 750 éves.
Engedjék meg, hogy szigorúan történészi jel-
legű beszédemet e két évfordulóra fűzzem fel.
Szent István ünnepe az egyik legrégebbi magyar 
ünnepnap. A keresztény magyar állam alapítá-
sának napja, és azt szoktuk mondani, hogy az 
ezer éves folytonosságnak az emléknapja. Ke-
véssé ismert, hogy eredetileg István király ün-
nepnappá augusztus 15-ét, tehát Nagyboldo-
gasszony napját nyilvánította, augusztus 15-ére 
hívta össze a királyi tanácsot, mindig augusztus 
15-én tartott törvénynapot, uralkodása vége fe-
lé ezen a napon ajánlotta Szűz Mária kegyeibe 
a fiatal keresztény államot, és az is kevéssé is-
mert, hogy nem augusztus 20-án hunyt el, ha-
nem augusztus 15-én, 1038-ban. 

Adódik a kérdés, hogy került át az ünnep au-
gusztus 20-ára?
István király halála után az ő ünnepét, illet-
ve az államalapítást nagyon sokáig augusztus 
15-én ünnepelték, a váltás 1083-ban I. Szent 
László király uralkodása idején történt. A ki-
rály közbenjárására a pápa szentté avatta Ist-
ván királyt, a fiát, Imre herceget, illetve Gellért 
püspököt. A szentté avatás napja esett augusz-
tus 20-ára, és László király áttetette az augusz-
tus 15-ei ünnepnapot augusztus 20-ára, ez rög-
zült, gyakorlatilag innentől kötjük Szent István 
ünnepét augusztus 20-ához.
A történelem folyamán az évszázadok múlásá-
val augusztus 20-ának a megítélése nem sokat 
változott, hiszen mindig is, és én úgy gondolom, 
hogy mindmáig a legfontosabb magyar ünnep-
nek számít. Azonban nem egyszer meg kell küz-
deni augusztus 20-ának azért, hogy visszake-
rüljön az őt megillető helyre.
Mielőtt erre kitérnék, hátra van még egy fon-
tos momentum.
Az is kevéssé ismert, hogy a hivatalos szentté 
avatás, jóval később, több száz évvel később 
következett csak be 1686-ban, a dátum nem vé-
letlen: Buda várának visszavétele.
A középkori egyházi törvényeknek, illetve a ká-

nonjognak megfelelően csak akkor lehetetett 
hivatalosan szentté avatni valakit, ha a halála 
után jó pár száz év eltelik, illetve ha a sírja mel-
lett csoda történik. Ez a csoda már megtörtént 
László király uralkodása előtt. 
Mindenestre XI. Ince pápa, aki egyébként elé-
vülhetetlen érdemeket szerzett a török kiűzésé-
ben, kijelentette, hogy nem hajlandó addig ezt 
a három személyt hivatalosan is szentté avatni, 
amíg Magyarországon politikai fordulat nem 
következik be. Ez a politikai fordulat 1686-ban 
volt, amikor a szövetséges csapatok kezébe ke-
rült Buda vára. Miután ez a jelképes fordulat 
megtörtént, a pápa azonnal szentté avatta Ist-
ván királyt, Imre herceget, illetve Gellért püs-
pököt. 1771-ben XIV. Benedek pápa csökken-
tette az egyházi ünnepnapok számát, és Szent 
István ünnepét is elvette augusztus 20-áról, ami 
óriási felháborodást keltett az országban. Any-
nyira, hogy Mária Terézia egy dekrétumában 
visszatette Szent István ünnepét augusztus 20-
ára, nemzeti ünneppé nyilváníttatta és Raguzá-
ból megszereztette diplomácia közbenjárással 
a Szent Jobbot, melyet ünnepélyes keretek kö-
zött Budára vitetett, ahol körbehordozták, te-
hát innentől számítjuk a Szent Jobb körmenetet. 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
után 11 évig tilos volt megünnepelni augusz-
tus 20-át. Ez az abszolutizmus időszaka, meg 
a Bach-korszak. Az újabb Szent Jobb körme-
netre 1860-ban került sor, majd pedig augusz-
tus 20-a a kiegyezéssel 1867-ben került vissza 
az őt megillető helyre, sőt Ferenc József általá-
nos munkaszüneti nappá nyilvánította augusz-
tus 20-át. 
És ha már rendszerek jöttek és mentek, akkor 
szerintem nem mehetünk el amellett sem, hogy 
mi történt a II. világháború után.
A kommunista államvezetés nem mert lemon-
dani augusztus 20-áról, ők is átérezték ennek 
az ünnepnek a jelentőségét, viszont megpró-
bálták átalakítani annak egyházi vonatkozását. 
Augusztus 20-ára, mint az alkotmány napjára, 
mint az alkotmány ünnepére hivatkoztak ezek-
ben az időkben, egészen 1988-ig, amikor is tör-
tént egy jelképes Szent Jobb körmenet. A szoci-
alizmus évei alatt a Szent Jobbot csakis a Bazi-
lika falain belül hordozták körbe, az előbb em-
lített okok miatt.
Végül 1990-ben az országgyűlés nem csak 
nemzeti nappá, hanem állami ünnepé is nyilvá-
nította augusztus 20-át.
Ami Tiszaszederkény 750 éves évfordulóját il-
leti, engedjék meg, hogy ne merüljek részletes 
történelmi kitekintésbe, hiszen nagyon sok min-
denkit meg lehetne említeni, Lorántffy Zsuzsan-
nát, a hajdúk telepítését, a Rákóczi családot, a 
Tisza szabályozását, a Sajó csatornázást, a 20. 
századi iparosításokat és egy új város alapítá-
sát is.
E helyett engedjék meg, hogy nagyon röviden 
szóljak az 1268-as oklevélről.
Büszkén osztom meg önökkel gyűjteményünk 
egyik legújabb kutatási eredményét erről az 
oklevélről. A végkicsengése a történetnek nem 
annyira vidám, a lényeg az, hogy ez az oklevél 
sajnos megsemmisült. Az oklevelet több ezer 
másik oklevéllel együtt a Batthyányi család 
körmendi levéltárában őrizték. Amikor a front 
1944-ben elérte Körmendet, akkor a szovjet ka-
tonák a levéltárat feldúlták, kifosztották és na-
gyon sok oklevél, köztük a miénk is megsem-
misült. 
Öröm az ürömben, hogy néhány évtizeddel ko-
rábban egy történész az oklevelünk és más le-
velek latin nyelvű tartalmát gyakorlatilag átír-
ta, tehát a szöveg megvan, az eredeti oklevél 
veszett el.
Azt is leírta, hogy 1891-ben, amikor utoljára a 
kezében fogta az oklevelet, akkor hogy nézett 
ki. Nagyon viseltes állapotban volt, de eredeti-
leg nagyon szép volt, díszes fonállal átszőtt pe-
csét volt rajta, amely már szintén nagyon rossz 
állapotban volt 1891-re, egyébként ez az okle-
vél az interneten kutatható és olvasható.
Zárszóként, kérem engedjenek meg egy kérdést. 
Ha már a kerek évfordulóknál járunk, emlék-
szik-e valaki, hogy mi történt itt 50 évvel ez-
előtt? 1968-ban 700 éves volt Tiszaszederkény.
Nos, annyit sikerült kiderítenünk, hogy gyakor-
latilag nem volt itt semmi. Félreértés ne essék, 

nem kritikaként szeretném megfogalmazni az 
őseinkkel szemben, hiszen az előzőekből követ-
kezően augusztus 20-át akkor másképp kellett 
megünnepelni, másképp volt szabad megünne-
pelni, ugyanakkor nem is volt szokás egy ilyen 
kis település születésnapját megünnepelni, még 
akkor sem, ha ez a 700. volt.
Tiszaszederkényben mindössze két ember emlé-
kezett arra, hogy Szederkény 700 éves.
Mindkettőjük nevével egyébként nem sokára fo-
gunk találkozni az emléktáblán. Az egyik Kiss 
Sándor volt, aki ekkor már két éve volt a Mű-
velődési Ház igazgatója, a másik pedig Kaydy 
Miklós tiszteletes. Kaydy tiszteletes tartott egy 
istentiszteletet akkor is, és valószínű, hogy Kiss 
Sándor ihletésére megemlítette, hogy a telepü-
lés 700 éves. 
Nos, én úgy gondolom, hogy a kontinuitás meg-
van, hiszen a mai napot is nagyon szép isten-
tisztelettel indította Varga tiszteletes úr. Viszont 
ami utána következik, az már teljesen más. 
Úgy gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy 
őseink igazán büszkék lennének ránk, ha lát-
nák, hogyan viszonyulunk manapság augusz-
tus 20-ához. Szerintem szederkényi őseink is 
igazán büszkék lennének ránk, ha látnák a mai 
programot, azt a programot, amely nem csak a 
városiakra vár, hanem az itteniekre, a tiszasze-
derkényiekre is.”
 A beszédet követően a művelődési ház udva-
rára vonult az ünneplő közönség, ahol a Szent 
István napi megemlékezés és az évfordulós ün-
nepség mozzanatai váltották egymást. Ami az 
előbbit illeti, az új kenyeret dr, Varga István ál-
dotta meg, s Bráz György polgármester szegte 
meg. A szederkényi Szent István napi megem-
lékezés a Mezei Virág Népdalkör és a Bokré-
ta Citerazenekar műsorával, illetve a Lorántffy 
szobor megkoszorúzásával zárult. (Az évfordu-
lós eseményekről lásd cikkeinket a 6. és 7. ol-
dalon.)

Szabadság és szolgálat

Délután a Szent István szobornál folytatódtak 
az ünnepi események. Itt dr. Fülöp György al-

polgármester mondott beszédet.
„Azért gyűltünk ma össze, hogy magyarságunk 
egyik kiemelkedő napját ünnepeljük közösen 
Tiszaújváros polgáraival, keresztény közössé-
geink és testvérvárosaink képviselőivel. 
Városunkban hagyomány már, hogy augusztus 
20-án délelőtt Tiszaszederkényben, késő dél-
után pedig Tiszaújvárosban ünnepelünk és kö-
szöntjük kitüntetettjeinket, visszaemlékezve ál-
lamalapító királyunkra, megszentelve és meg-
szegve az új kenyeret. Az idei ünnepségünk kü-
lönlegességét az adja, hogy ma délelőtt közö-
sen emlékeztünk ősi településrészünk, Tiszasze-
derkény 750 éves évfordulójára.
Ebből az alkalomból emléktáblákat avattunk, 
melyeken a történelem számára megörökítet-
tük a városrészben, a városrészért kiemelkedő 
tevékenységet végzett közösségek és személyek 
neveit, majd ezt követően egy sziklaszobor em-
lékművet adtunk át.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A magyarság történetében Szent István olyan 
kiemelkedő személyiség, akinek emléke 1000 
esztendő elmúltával sem halványult, sőt a mai 
napig időszerű és meghatározó igazodási pon-
tot jelent. Ő volt az az uralkodó, akinek elő-
ször sikerült népünket tartósan a nyugat-euró-
pai fejlődéshez kapcsolni. Akkori döntését iga-
zolta az idő, mely döntést ma sem lehet kétség-
be vonni, hiszen e nélkül nem állhatnánk ma itt 
ezen a téren magyarként, és nem is emlékezhet-
nénk rá itt Európa közepén, abban az ország-
ban, amelynek alapjait ő rakta le. István tisz-
tában volt azzal, hogy amikor Nyugat és Kelet, 
vagy ha úgy tetszik  a keresztény és a koppá-
nyi kultúra között kell választani, akkor egyet-
len helyes, és érvényes döntés csak a keresztény 
kultúra lehet. 
A történelemben semmi nincs előzmények nél-
kül.  Tudta ezt István is, ismerte népünket, mely 
Keletről jött de Nyugat felé tartott. Ha előzmé-
nyekről beszélünk, gyakran megfeledkezünk 
István apjának, Géza fejedelemnek érdemeiről, 
arról, hogy az igazi stratégiai döntést ő hozta 
meg, ő látta be, hogy nincs más választásunk, 
csak Európa.
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Koszorúzás a Lorántffy szobornál. 

A Mezei Virág Népdalkör és a Bokréta Citerazenekar. 

Dr. Kákóczki Balázs



helyi önállóság, szolgálat, közjólét
Géza és a fia, István is elkötelezte magát a nyu-
gati mintájú kereszténység politikai, társadal-
mi és államjogi berendezkedése mellett. Állam-
férfiként cselekedtek, mert nem azt mérlegelték, 
hogy mivel uralhatják a pillanatot, hanem azt, 
mi a magyar nép érdeke. Nem ingadoztak, nem 
hezitáltak Kelet és Nyugat között, és ami külö-
nösen fontos, nem beszéltek kétféleképpen itt-
hon és az európai udvarokban. Határozottan, 
őszintén, belső meggyőződésből vállalták dön-
tésük minden következményét. Tudták, hogy ezt 
csak sikeres külpolitikával lehet megalapozni, 
úgy, hogy valamennyi szomszédunkkal jó vi-
szonyt kell ápolni.
Az akkori diplomácia eszköze a házasságpoli-
tika volt. Géza a legidősebb lányát a lengyel 
királyhoz, második lányát Thüringia őrgrófjá-
hoz, a harmadikat pedig a bolgár cárevicshez 
adta feleségül. Míg fiának, Istvánnak megsze-
rezte a bajor herceg húgának, Gizellának a ke-
zét. Így szabad kezet kapott a belső átalakítá-
sokhoz. Kellett is ez ahhoz, hogy megszilárdít-
sa az új társadalmi berendezkedést, ami bizony 
nem ment másképpen, mint tűzzel és vassal. Tö-
megesen kereszteltette meg azokat a pogányo-
kat, akik finoman szólva sem önként barátkoz-
tak az új hittel. A legnagyobb aggodalmat még-
is az okozta számára, hogy minden elvész, ha 
nem sikerül a megfelelő utódlást biztosítani. 
Fiának, Istvánnak létharcot kellett folytatnia az 
első pillanattól azért, hogy az apjától megörö-
költ hatalmat megtarthassa. Folytatta, sőt ki-
teljesítette apja álmát, ami az Európához való 
csatlakozás volt. Így hát ő lehetett az első ma-
gyar uralkodó, aki egyházi szertartás keretében 
megkoronázva nyerte el méltóságát.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Maroknyi nép vagyunk itt, Európában. De va-
gyunk, és nem: voltunk. Petőfi azt mondta: „Is-
ten csodája, hogy áll még hazánk!”, Illyés Gyu-
la meg így fogalmazott: „Ezer esztendőket még 
a népek is csak csodák révén élhetnek”. Több 
mint ezeregyszáz esztendeje lakjuk ezt a földet, 
s 10 évszázada létezik a magyar állam.
Szent István tehát Géza munkáját folytatva egy 
keresztény, független és európai államot terem-
tett. Keresztényt, mert tudta, hogy a keresztény 
Európa talajába csak egy keresztény állam tud 
meggyökerezni. Minden történeti forrás azt bi-
zonyítja, hogy Szent István őszintén és mélyen 
vallásos volt. Uralkodóként vasszigorral és kö-
vetkezetesen tette meg a szükséges lépéseket, de 
nagylelkűen gyakorolta az irgalmasságot is. A 
keresztény gondolkodás 2000 éves, a közössé-
geket hatékonyan összetartó és jól működtető 
szeretetre épül, lényege, hogy ne csak a győztes 
vigyen mindent, hanem a szegény és gazdag, az 
erős és gyenge egyaránt megtalálja a helyét a 
társadalomban. A kereszténység nem eshet ál-
dozatul felkorbácsolt gyűlöletnek, nem lehet ér-
ték az, hogy a pénzért bármit lehet, viszont nem 
jut irgalom az elesetteknek. 
A magyar állam létrehozása, ez a korszakalko-
tóan hatalmas teljesítmény tehát István király 
nevéhez fűződik. Önálló államiságunk szinte 
minden kelléke az ezer évvel ezelőtti állama-
lapítás időszakából eredeztethető: a hétközna-
pi élet szabályozásának írott jogra alapozása, 
az egyházi hierarchia kiépítése, az ütőképes or-
szágvédelem megszervezése, a stabil közigaz-
gatás bevezetése.
Szent István történelmi érdeme, hogy saját ál-

lamunk van, így azon kevés nép közé tartozunk, 
amelyek államot tudtak alapítani és képesek 
fenntartani azt. Szent István az ország javára 
tett, nem pedig az ország javaiért.
Tisztelt Jelenlévők!
Közös otthonunk tehát Európa, hazánk Ma-
gyarország, lakóhelyünk pedig Tiszaújváros. 
Városunk rendszerváltás utáni neve Tiszaújvá-
ros lett, mely utal arra, hogy egy fiatal város 
vagyunk, de magában hordozza a megújulás-
ra való képesség jelentését, és a változó körül-
ményekhez való alkalmazkodóképességet is. Ez 
különösen fontos az idei évben, hiszen a város 
gazdasági élete - köszönhetően az önkormány-
zat által elfogadott gazdasági stratégiai prog-
ramnak - új korszakába lépett. Megépült és át-
adtuk az ipari parkban az új logisztikai közpon-
tot, és elkezdődnek a MOL Petrolkémia Zrt. te-
rületén azok a beruházások, melyek a város si-
kerességét, jólétét minimum a következő ötven 
esztendőre biztosítani fogják. 
Ezeknek a feladatoknak, kihívásoknak csak ak-
kor tudunk megfelelni, ha felelősen, együtt, kö-
zösen, igazi lokálpatriótaként keressük a város 
számára a legjobb megoldásokat. Lokálpatrió-
taként, azaz helyi érdekű hazafiként számunk-
ra a legfontosabb a város, az itt élő emberek 
közösségének érdeke. Mondhatnánk egyszerűb-
ben, számunkra Tiszaújváros fontosabb az or-
szág bármely más városánál, és ez persze je-
lenti azt is, hogy nekünk városvezetőknek min-
dent tiszaújvárosi nézőpontból kell vizsgálni. A 
világban zajló történéseket úgy kell értelmez-
nünk, hogy az abból fakadó hátrányokat kikü-
szöböljük, attól igyekezzünk megóvni a helyi 
társadalmat, viszont az előnyöket fordítsuk a 
saját közösségünk javára. A helyben élő embe-
rek számára az államot közvetlenül a helyi ön-
kormányzat jelenti. Hisszük és valljuk, hogy a 
helyi társadalom vezetése, irányítása, képvise-
lete az önkormányzat autonómiája csak és ki-
zárólag a közérdek szolgálatában, a minél na-
gyobb közjó elérése érdekében folytatható. 
Hisszük és valljuk, hogy sok munkával, tisztes-
séggel, becsületesen magunk alakíthatjuk ki azt 
a teret, ahol autonóm módon építhetjük tovább 
városunkat. 
Az önkormányzatiság eszméjének két alapvető 
eleme van: az egyik a szabadság, a helyi ön-
állóság elve, azaz, hogy minden helyi ügyről a 
helyiek döntsenek. A másik fontos eleme a szol-
gálat. Tudomásul kell venni, hogy a helyi kö-
zösség vezetői szolgák, nincs öncélú hatalmuk, 
csak kötelességük, hogy az itt élőket mindenben 
szolgálják, hiszen ők bíztak meg minket közös 
ügyeink tisztességes, emberséges módon való 
vitelével. Ha ebből a két elvből bármelyik is sé-
rül, akkor az önkormányzatiság már nem a sza-
badságot, az autonómiát fogja jelenteni.
Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Mi, a város mai vezetői tisztában vagyunk az-
zal, hogy olykor nehézségekbe is ütközünk, de 
ígérem, mi nem fogunk megfutamodni, mert 
tudjuk, ha könnyebb lenne a feladat, akkor más 
már elvégezte volna helyettünk. Mindenkivel, 
aki a városért akar tenni, cselekedni, hajlandó-
ak vagyunk az együttműködésre, de csak a tisz-
tesség, a méltányosság, az átláthatóság elvei-
nek tiszteletben tartása mellett és csak a közjó 
érdekében. A mi városvezetői filozófiánk alap-

ja az ókori rómaiakkal szólva: „salus suprema 
lex” azaz, a legfőbb törvényünk a közjólét.
Tudjuk, hogy fontos múltunk ismerete, a múlt 
tisztelete, hiszen ahogy egy régi mondás tartja: 
„Ha valaki nem tudja, hogy honnan jött, az hon-
nan tudná, hogy hová megy?” Tiszaújvárosban 
a mai városvezetésnek ugyanazt a munkát kell 
folytatnia, melyet a városépítő elődeink hagyo-
mányoztak ránk, melynek alapja, hogy nem le-
hetünk elégedettek a tegnap sikereivel, hanem 
állandóan megújulva kell dolgozni a jövőért. 
Azért kell dolgoznunk, hogy a dinamikusan fej-
lődő városunk ne csak megtartsa, de visszahív-
ja és várja a fiatalokat, hiszen az ő szellemi tő-
kéjükre, megszerzett tudásukra szükségünk van.
A városépítő nemzedék Szent István példájából 
tanulva tudatos, tisztességes és felelős munkát 
végzett és mi is ezt kívánjuk folytatni annak ér-
dekében, hogy Tiszaújváros egy igazságos, él-
hető, szerethető település legyen, azaz minden-
ki szeretett otthona, egy olyan hely, ahol jó élni.
Egy évvel a következő önkormányzati válasz-
tások előtt büszkén mondatjuk, hogy sikeres a 

város fejlesztése, működtetése. Hiszen gondol-
junk csak arra, a „Látható Tiszaújváros” prog-
ram keretében folyamatosan megújítjuk a köz-
útjainkat, középületeinket, parkjainkat, járdá-
inkat, folyamatosan gondozzuk és tisztántart-
juk közterületeinket. Elindítottuk a „Zöldülő 
Tiszaújváros” programot, a „Biztonságos Ti-
szaújváros” programot, a XXI. század követel-
ményeinek megfelelően újjáépítettük az Ifjúsá-
gi parkot, épül a Barcsay tér, folytatjuk a táv-
hőrekonstrukciós programot, és a ciklus hátra-
lévő részében további fejlesztéseket, beruházá-
sokat tervezünk.
Azért fogunk dolgozni, hogy Tiszaújváros élhe-
tő, fejlődő település legyen, ahol jó élni, érde-
mes családot alapítani és tervezhető, nyugodt, 
békés jövőt kínál lakóinak.
Egy városvezetés sikerességét, eredményessé-
gét az mutatja, ha a város gazdasági verseny-
képességét növelni tudjuk, az állampolgárok 
jóléte növekszik, a rászorulóknak valódi segít-
séget tudunk biztosítani, és mindemellett a tár-
sadalmi békét megőrizzük. Ha ezeket a kritériu-
mokat számba vesszük, kijelenthetjük, hogy van 
mire büszkének lennünk, hiszen a városvezetés 

az itt élőkkel együtt, közösen hatékonyan, ered-
ményesen és sikeresen működteti Tiszaújvárost.
Nehéz azonban a hétköznapokban higgadtnak 
maradni, amikor azt látjuk, hogy a helyi közös-
ség által 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! 
Napjainkban nehéz szembesülnünk azzal is, 
hogy magukat kereszténynek nevező közéle-
ti személyiségek az erényekkel szemben álló 
szemléletet hangoztatnak vagy azokkal kihívó-
an ellentétes módon élnek.
Mi, itt Tiszaújvárosban példát kívánunk mutat-
ni tisztességből, mértékletességből, átlátható-
ságból,   és   a    közpénzek indokolt,  és valós 
közösségi célokra való elköltéséből. Példát kí-
vánunk mutatni konszenzuskeresésből is, gon-
doljunk csak arra, hogy milyen rendkívül fele-
melő gesztus, hogy az egyébként katolikus gyö-
kerű állami ünnepet a helyi református temp-
lomban tudjuk elkezdeni és eltérő vallási, po-
litikai meggyőződésünk ellenére közösen tu-
dunk ünnepelni. Mi mélyen hisszük, hogy csak 
az együttműködés viszi előre a várost, és persze 
vinné előre az országot is. 
Tisztelt Jelenlévők!
Tiszaújváros képviselő-testülete minden évben 
augusztus 20-án kitüntetésben részesíti azokat, 
akik kiemelkedő munkájukkal elősegítették Ti-
szaújváros fejlődését, 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, kö-
szönjük, hogy példát mutattak nekünk tisz-
tességből, szorgalomból, emberségből. Bráz 
György polgármester úr, a képviselő-testület és 
a magam nevében jó egészséget  és sok boldog-
ságot kívánok Önöknek. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az emlékezések, az ünnepi beszédek végül is 
mindig a máról és a mának szólnak. A saját ko-
runk megoldatlan problémáihoz keressük a ka-
paszkodókat a múltban. Most éppen az állama-
lapító Szent István példáján keresztül, akinek a 
nagy tettei talán többet nyomnak a latban, mint 
egyesek nagy szavai. Azzal a meggyőződéssel 
köszönöm meg a figyelmüket, hogy mi, tisza-
újvárosiak továbbra is békességben, egymást 
tisztelve  fogunk  tudni élni, és közösen dolgoz-
ni a hazánkért, a városunkért.
Adja az Isten, hogy így legyen!”
A városi kitüntetések átadása után (lásd lapunk 
6. és 7. oldalát) az új kenyér megszentelésével, 
megáldásával, megszegésével folytatódott az 
ünneplés, mely a Szent István szobor koszorú-
zásával zárult.
Az ünnepi műsorban Navratil Andrea énekes 
működött közre, akit Demeter László kísért ko-
bozon. Az Énekszó Baráti Kör és a Tiszaújvá-
rosi Református Énekkar a Himnusz, illetve a 
Szózat eléneklésével járult hozzá a Szent Ist-
ván nap méltó megünnepléséhez.

F.L.

Dr. Fülöp György

5. oldal2018. augusztus 23. Ünnep

Az új kenyeret Bráz György polgármester szegte meg. 

Az Énekszó Baráti Kör és a Tiszaújvárosi Református Énekkar.



Önkormányzati kitüntetések
Augusztus 20-a alkalmából 12 sze-
mélynek és két közösségnek ado-
mányozott önkormányzati kitün-
tetést Tiszaújváros képviselő-tes-
tülete.

Pro Urbe Életműdíj

Dr. Szabó Éva
nyugalmazott tiszti főorvos

1985-től látta el városunkban a Közegészség-
ügyi Járványügyi Szolgálat vezető főorvosi 
munkakörét. A tisztiorvosi szolgálat létrejöt-
tét követően megpályázta az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Tiszaújváro-
si Intézetének tisztiorvosi állását, melyet 1991. 
novemberétől töltött be. Részt vett a szolgálat 
kialakításában, majd 2005. júniusától megbí-
zást kapott a Városi Intézet vezetésére. 2007-
től, a regionális intézetek megalakulásától az 
ÁNTSZ Tiszaújvárosi, Mezőkövesdi, Mező-
csáti Kistérségi Intézetének kistérségi tisz-

ti főorvosa volt. Városi tisztiorvosként, majd 
tiszti főorvosként az intézet vezetése, képvise-
lete mellett a munkaegészségügyi szakterület, 
az egészségnevelés, az egészségvédelem szer-
vezése és irányítása volt a legfőbb feladata. 
2017-es nyugállományba vonulásáig dolgo-
zott az egészségügyi igazgatásban a lakosság 
egészségi állapotának javítása érdekében. A te-
lepülések népegészségügyi viszonyainak javí-
tása érdekében jó kapcsolatot tartott és sikere-
sen együttműködött városunk és a kistérségi te-
lepülések vezetőivel. 
Tiszaújváros érdekében végzett közel négy év-
tizedes közegészségügyi, járványügyi kiváló 
szakmai és vezetői tevékenysége, kiemelkedő 
munkavégzése, emberi helytállása elismerése-
ként „Pro Urbe Életműdíj kitüntetésben része-
sült.

Petró Mihály
nyugalmazott pedagógus

Városunkban 1957-től kezdett tanítani bio-
lógia-földrajz szakos tanárként Tiszaszeder-
kényben, az általános iskolában. 1970-ben ke-
rült a 4. sz. Általános Iskolába, ahol igazgató-
helyettesi feladatokat is ellátott, és innen vo-
nult nyugállományba 1991-ben. Kiváló szak-
mai képzettséggel, jó pedagógiai érzékkel ren-
delkező pedagógus. Fáradhatatlanul tevékeny-
kedett a magas színvonalú oktatási célkitűzé-
sek megvalósításáért. Oktató-nevelő munkáját 
nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen, eredmé-
nyesen végezte. Módszerei lehetőséget bizto-
sítottak a tanulmányaikban lemaradtak felzár-
kóztatására, de a tehetségek kibontakoztatására 
is. Legendás tanáregyéniség és kiváló osztály-
főnök volt. A tanulók szerették közvetlen mo-
doráért, vidámságáért, sok ismeretet nyújtó él-
ményszerű tananyag-kiegészítéseiért. Hosszú 
évekig vezetett iskolai és városi munkaközös-
séget. Gazdag és sokrétű tapasztalatait szívesen 
megosztotta munkatársaival, az intézmény ösz-
szes dolgozójával jó kapcsolatot tartott. Mun-
káját a megyei szakfelügyelet nagyra értékelte. 

Nyugdíjasként a Polgármesteri Hivatalban ok-
tatási felügyelőként dolgozott 1997-ig.
Tiszaújvárosban végzett négy évtizedes ki-
emelkedő és magas színvonalú oktató-nevelő 
munkája, a pedagógus élethivatás melletti elkö-
telezettsége, emberi helytállása elismeréseként 
Pro Urbe Életműdíj kitüntetésben részesült.

Szent István Emlékérem

Dr. Bozóki Eszter
fül- orr- gégész főorvos

1985-ben helyezkedett el városunkban a rende-
lőintézet fül- orr- gége szakorvosaként.
1993 júniusától igazgató főorvosi feladatok-
kal bízták meg, majd 1993. szeptember 1-től 
igazgató főorvos helyettesként tevékenykedett 
1997. november 30-ig. 1997-től 2002-ig Mis-
kolcon a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 
Orvos-szakmai Osztályán ellenőrző főorvo-
si munkakört látott el. Ezt követően Kazinc-
barcikán és Budapesten dolgozott fül- orr- gé-
ge szakrendelésen. 2010 novemberétől egyéni 
egészségügyi vállalkozó szakorvosként helyet-
tesítési feladatokat látott el. 2011 decemberé-
től dolgozik a fül- orr- gége szakrendelés szak-
orvosaként. 1998-tól folyamatosan fül- orr- gé-
gészeti magánrendelésen is gyógyítja betege-
it a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben. 
Munkája mellett aktív közéleti tevékenységet 
is folytatott. 1996-os alakulása óta tagja volt 
az „Esély az egyenlőségért” Közalapítvány-
nak, valamint tevékenyen részt vett a Városi 

Rehabilitációs Bizottság munkájában. 2002-től 
2006-ig külsős bizottsági tagja volt a Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottságnak. Bábáskodott 
az első telefonos lelki segélyszolgálat életre hí-
vásánál és aktív részese volt annak működte-
tésében. 
Tiszaújváros fül- orr- gégészeti ellátása terüle-
tén végzett három évtizedes áldozatkész gyó-
gyító tevékenysége, magas színvonalú, lelkiis-
meretes és hozzáértő szakmai munkája és köz-
életi tevékenysége elismeréseként Szent István 
Emlékérem kitüntetésben részesült.    

Nadanicsek Imréné
nyugalmazott pedagógus

1969-től dolgozott városunkban a tiszaszeder-
kényi 1. sz. Általános Iskolában, majd ezt kö-
vetően a 4. sz. Általános Iskolában tanított. 
1975-től 1983-ig a Városi Tanács Művelődési 
Osztályán volt tanulmányi felügyelő. 2002-ben 
történt nyugdíjba vonulásáig a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola tantestületének volt a tagja. Itt 
14 évig gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként 
is tevékenykedett. 1999-ben készült el Tisza-
szederkény, Leninváros, Tiszaújváros című la-
kóhelyismereti könyve. Szakmailag jól felké-
szült, széles látókörű, kiváló pedagógus. Ak-
tívan részt vett az iskola életében, tudását to-
vábbképzésekkel, önképzésekkel fejlesztette. 
Tevékenysége középpontjában a nevelés állt, 
az emberi méltóságot tiszteletben tartó neve-
lési elveket vallott. A szülőkkel való példaér-
tékű kapcsolata is hozzájárult a tanulók haté-
kony személyiségfejlesztéséhez. Munkavégzé-
sét következetesség és nagyfokú gyermeksze-
retet jellemezte. Társadalmi tevékenysége is je-
lentős. 44 éve tevékenykedik a Vöröskereszt-
ben, több mint 10 éve a területi szervezet alel-
nöke. Kiváló szakmai munkáját több kitünte-
téssel ismerték el.
Tiszaújváros köznevelésében végzett közel há-
rom és fél évtizedes kiemelkedő teljesítménye, 
nagyfokú hivatástudata, a pedagógus életpálya 
melletti elkötelezettsége és példamutató maga-
tartása elismeréseként Szent István Emlékérem 
kitüntetésben részesült.    

Thuróczy Gyula
villamosmérnök

1974-ben költözött családjával városunkba és 
kezdett dolgozni a Tiszapalkonyai Hőerőmű-
ben villamosmérnökként. Hamarosan a Kar-
bantartási Osztály vezetője, majd 1992-től 
1996-ig a Tiszai Erőmű Rt. műszaki igazgató-
ja lett. Az erőmű privatizációja után az ABB, 
majd Alstom cégeknél dolgozott. 1999-től 

2014-ig a Tiszai Vegyi Kombinát energiaszol-
gáltatási vezetője volt. 2013-tól nyugdíjas, de 
munkáját azóta is változatlan intenzitással vég-
zi. Részt vett a MOL Petrolkémia területén lé-
tesülő szintetikus gumigyár előkészítő munkái-
ban. 2015-től a japán - magyar vegyesvállalat 
most épülő üzeménél vezető mérnökként tevé-
kenykedik.  A Tiszaújvárosi Ipari Park terve-
zésekor a várost képviselve szakértőként vett 
részt a villamos- ellátás biztosításában. Tevé-
kenységével folyamatosan segítette Tiszaújvá-
ros fejlődését, ápolta a település és a vállala-
tok hagyományosan jó kapcsolatait és együtt-
működését. Szakmai munkáját számos kitünte-
téssel ismerték el.
Tiszaújváros ipari fejlődésében és a munkahe-
lyteremtésben játszott kiemelkedő szerepe, ki-
magasló szakmai és vezetői munkája, a tele-
pülést szolgáló kivételes munkássága, emberi 
helytállása elismeréseként Szent István Emlé-
kérem kitüntetésben részesült.

Dóka Csaba
tűzoltó ezredes

1982-1983 között a Tiszai Vegyi Kombinát 
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályán proto-
koll előadóként dolgozott, majd felsőfokú ta-
nulmányokba kezdett. 1994-től 1999-ig a ti-
szaújvárosi székhelyű Körzeti Polgári Védelmi 
Parancsnokságon körzetparancsnok helyettes, 
illetve főelőadó volt. 1996-tól részt vesz a ta-
nulóifjúság polgári védelmi, katasztrófavédel-
mi felkészítésében, ifjúsági versenyek végre-
hajtásában. 2000-2012-ig a Tiszaújvárosi Pol-
gári Védelmi Kirendeltségen kirendeltségveze-
tői feladatokat látott el. 2012 áprilisától a Ti-
szaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen 
polgári védelmi felügyelő beosztásba került.  
2013-ban a Tiszaújvárosi Járási Helyi Védel-
mi Bizottságban katasztrófavédelmi elnök-he-
lyettesi kinevezést kapott. Az ezredforduló-
tól folyamatosan tagja a Tiszaújvárosi Helyi 
Védelmi Bizottságnak. Több alkalommal vett 
részt a rendkívüli téli időjárás és az ár- és bel-
vízi veszélyhelyzet során jelentkező katasztró-
favédelmi feladatok kezelésében és a kárfelmé-
résekben. Aktívan részt vállal a Tiszaújváros-
ban megrendezett nemzetközi polgári védelmi, 
katasztrófavédelmi konferenciák, védelmi gya-
korlatok előkészítésében és lebonyolításában.
Közel három évtizedes hivatásos pályafutá-
sa alatt a polgári védelem és a katasztrófavé-
delem területén elért eredményei, kiváló veze-
tői és szakmai munkája, emberi helytállása el-
ismeréseként Szent István Emlékérem kitünte-
tésben részesült.

6. oldal 2018. augusztus 23.Elismerések

Augusztus 20-a alkalmából 12 személy és két közösség részesült önkormányzati kitüntetésben. 

Dr. Szabó Éva

Petró Mihály



Ughy Imre
kajak-kenu szakedző

12 évesen ismerkedett meg a kajak-kenu sport-
ággal. Már válogatott sportolóként 1975-ben ke-
rült városunkba azzal a céllal, hogy eredménye-
ivel, sportági tapasztalatával segítse az akkor 
fejlődésnek indult helyi kajak-kenu sportéletet. 
Jelenléte is hozzájárult ahhoz, hogy válogatott 
szintre emelkedett és nemzetközileg elismertté 
vált a sportág Leninvárosban. Aktív versenyzői 
pályafutása befejeztével edzőként munkálkodott 
tovább és kiemelkedő tevékenységet végzett a 
kajak-kenu utánpótlásnevelés területén. Munká-
ját számtalan magyar bajnoki érem, nemzetközi 
siker fémjelezte. 1991-ben szakedzői diplomát 
szerzett. Társadalmi feladatot vállalt a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség munkájában is. Évekig a 
szövetség edzői bizottságának a tagjaként, majd 
a megalakuló serdülő válogatott első megbízott 
edzőjeként tevékenykedett. Alapító tagja és je-
lenleg is edzője a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesületnek. 2011-ben a megyei 
közgyűlés a Magyar Olimpiai Bizottságba dele-
gálta, ahol Borsod-Abaúj-Zemplén megye érde-
keit képviselve segítette a megyei sportélet fej-
lődését. Tagja a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség Fejlesztési Bizottságának, valamint az Edzői 
Minősítő Bizottságnak. 
A tiszaújvárosi kajak-kenu sportág fejleszté-
sében, nemzetközileg elismertté válásában ját-
szott négy évtizedes kiemelkedő versenyzői és 
edzői munkája, a sportág népszerűsítésében és 
megszerettetésében végzett tevékenysége elis-
meréseként Szent István Emlékérem kitünte-
tésben részesült.

Böszöri Pál
a római katolikus egyházközség képviselő-tes-

tületének tiszteletbeli tagja

1963-ban a Tiszai Vegyi Kombinát Gépgyárá-
ban helyezkedett el szerszám-gépjavító gépla-
katos munkakörben. 1966-ban költözött csa-
ládjával Tiszaszederkénybe. 1973-ban a TVK 
Karbantartó Főosztályára került, ahol vegyi gé-
peket javított. Itt dolgozott egészen 1994-ig, 
nyugállományba vonulásáig. Vallásos nevelést 
kapott, amit élete folyamán mindig gyakorolt. 
1993-ban a Magyarok Nagyasszonya Római 
Katolikus Templom építésekor azonnal bekap-
csolódott az egyházközség életébe. Önzetle-
nül segített a templomhoz kapcsolódó munkák-
ban, adományként saját maga készített kapasz-
kodó korlátot a kórushoz vezető lépcső mellé 
és a templom előtti lépcsősorhoz is. Fáradságot 
nem ismerve végzi a mai napig a templomnál, 
a plébánia épületénél és a külső környezet ren-
dezésénél felmerülő feladatokat, munkálatokat. 
Kezdetektől a római katolikus egyházközség 
képviselő-testületének a tagja, ma már életkora 
miatt tiszteletbeli képviselő. A Rózsafüzér Tár-
sulat lelkes tagja, a liturgikus események aktív 
résztvevője, az egyházi rendezvények állandó 
szervezője.  
A római katolikus templom építése és technikai 
működtetése terén kifejtett elévülhetetlen érde-
mei, áldozatos munkavégzése, az egyházköz-
ség életében játszott szerepe, példamutató és 
önzetlen magatartása elismeréseként Szent Ist-
ván Emlékérem kitüntetésben részesült.

Bakos Tibor
a Football Club Tiszaújváros szertárosa

1975-ben költözött városunkba, de első és 
egyetlen munkahelye a Diósgyőri Vasgyár volt, 
ahol váltóműszakban dolgozott 2004-es nyug-
díjba vonulásáig. Fia 1996-ban kezdett el fut-
ballozni az FC Tiszaújvárosiban, így mint szü-
lő kapcsolódott be önkéntes segítőként a csapat 
életébe. Állandó kísérőként vett részt a gyere-
kek utaztatásánál és mindenben a csapat szol-
gálatára állt. Ha kellett főzött a csapatnak, ren-
dezte a sportszereket, a mezeket. Nyugdíjba 
vonulása után ez az önzetlen kapcsolat állan-
dósult, és ő lett az edzések, mérkőzések sze-
retett „mindenese”. Segítő tevékenysége több 
mint 22 éve tart, így 2014-től felkérésre hiva-
talosan is elvállalta a Football Club szertárosi 
feladatainak ellátását. Az ő munkája a mezek, 
a sportszerek rendben tartása, a csapat kísérése 
és egyéb ügyeinek intézése. Mint a foci szenve-
délyes rajongója, a csapattal való együttlét töl-
ti ki a mindennapjait. A klub minden tagjával 
jó kapcsolatot ápol, segítségére mindenkor szá-
míthatnak.

A Football Club Tiszaújváros életében betöl-
tött szerepe, több mint két évtizedes támogató, 
sportbaráti tevékenysége, önzetlen munkavég-
zése, emberi helytállása elismeréseként Szent 
István Emlékérem kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 
közössége

Városunk kiváló hazai és nemzetközi spor-
teredményeinek köszönhetően Tiszaújváros 
képviselő-testülete 1997-ben döntött egy nem-
zetközi szintű sportkomplexum megépítéséről. 
Az egykori sporttelep helyén a Sport-Park Kft. 
irányításával épült meg az európai színvonalú, 
Magyarországon egyedülállóan sokrétű, több 
mint 20 sportág művelésére alkalmas Tiszaúj-
városi Sportcentrum, melyet 1998-ban adtak át. 
Az elmúlt 20 év során több mint 250 nemzet-
közi mérkőzést és versenyt, valamint több száz 
edzőtábort bonyolítottak itt le. A Sportcentrum 
otthont adott kézilabda, kosárlabda, labdarú-
gó, röplabda EB és VB mérkőzéseknek, nem-
zetközi tornáknak, illetve két alkalommal az 
Ifjúsági Asztalitenisz Világtalálkozó házigaz-
dája volt. Emellett céges rendezvények, családi 
napok, kiállítások, vásárok, koncertek, közös-
ségi rendezvények és városi ünnepségek is he-
lyet kapnak a létesítményekben. Jelenleg 32 fő 
látja el a Sportcentrum és telephelyei működte-
tését. Munkájukat lelkiismeretesen és fáradha-
tatlanul végzik, igazi, összetartó közösséget al-
kotva. Tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, 
hogy az 1995-ben elnyert Nemzeti Sportváros 
cím után 2007-ben a Sportlétesítményekért Ki-
tüntető Díjjal jutalmazták településünket. A Ti-
szaújvárosi Sportcentrum 2001-ben a Szaba-
didő- és Sportlétesítmények Nemzetközi Szö-
vetsége dicsérő oklevelében részesült, mely ál-
tal a világ legszínvonalasabb létesítményei kö-
zé került. 
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. kö-
zössége a Tiszaújvárosi Sportcentrum 20 éves 
fennállása alkalmából, városunk sportrendez-
vényeinek lebonyolításában végzett áldozatos 
munkája, településünk jó hírnevének öregbí-
tésében szerzett érdemei elismeréseként Szent 
István Emlékérem kitüntetésben részesült. 
A kitüntetést Gál Csaba, a Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és 
Lukácsné Szabó Anikó programmenedzser vet-
te át.

Lorántffy Zsuzsanna 
Emlékplakett

Nánási Balázs 
a Tiszaújvárosi Fitness Sportklub

 ügyvezető elnöke

1968-ban költözött Tiszaszaderkénybe. Aktí-
van sportolt, súlyemelőként ért el szép sikere-
ket, de pályafutása 1980-ban sérülés miatt be-
fejeződött. Ebben az időben vezetésével kez-
dődtek meg városunkban a kondicionáló edzé-
sek lakóházak mosókonyháiban, később gará-
zsokban, majd az MHSZ Kárpáti Szálló alagso-
rában. Innen indult lánya, Nikoletta pályafutása 
is, aki igazolta édesapja edzésmódszereinek ha-
tékonyságát. Az MHSZ jogutódjaként 1989-től 
működteti feleségével az országszerte ismert 
egyesületet, a Tiszaújvárosi Fitness Sportklu-
bot, melynek ügyvezető elnöke. A klubon belül 
ellátja a vezetőedzői feladatokat is. Versenyzői 

testépítésben, erőemelésben és súlyemelésben 
jó helyezéseket érnek el a hazai és nemzetközi 
versenyeken. 1996-tól óraadó tanárként oktat a 
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttu-
dományi Kar szakedzői szakán és az egyetem 
továbbképző központja tanfolyamain, valamint 
Debrecenben és Miskolcon, ahol az általa írt 
„A testépítés és fitness elmélet és módszertan” 
című szakmai anyagból tanít testépítő és fitness 
oktatókat és edzőket. Aktív sportközéleti tevé-
kenységet is folytat, számos tisztség mellett je-
lenleg is tagja a Magyar Testépítő és Erőeme-
lő Szövetség, valamint a Magyar Testépítő és 
Fitness Szövetség elnökségének, utóbbiban el-
nökhelyettesi feladatokat lát el. 
A testépítés és erőemelés területén végzett több 
évtizedes nemzetközileg is elismert szakedzői 
tevékenysége, a sportág népszerűsítésében és 
tiszaújvárosi meghonosításában végzett mun-
kája elismeréseként Lorántffy Zsuzsanna Em-
lékplakett kitüntetésben részesült.

Kispál Lajosné 
nyugalmazott szakácsnő

1975 szeptemberében helyezkedett el szakács-
nőként a 3. sz. Napközi Otthonos Óvodában. 

27 éves közalkalmazotti jogviszonya 2003-
ban, nyugállományba vonulásával szűnt meg. 
Szakácsként jó szervezőkészséggel irányítot-
ta a konyhai alkalmazottak munkáját. Ízléses, 
szép tálalásaival, ételeivel finom ízeket vará-
zsolt az asztalra, melyeket nem csak a gyerme-
kek, hanem a felnőttek is nagyon szerettek. Jó 
humorával, közvetlenségével, segítőkészségé-
vel a munkatársai körében is elismerést szer-
zett. Nyugdíjba vonulása után családi vállalko-
zásként bekapcsolódott a Sziget csárda munká-
jába. A gasztronómia számára szenvedély, hob-
bi és életcél is egyben. Fáradhatatlanul és nagy 
örömmel vesz részt a vendéglátás minden fá-
zisában. Évtizedes tapasztalatait, hozzáértését 
kamatoztatja az ételek és a sütemények elké-
szítésében. Munkája során mindig arra törek-
szik, hogy a vendégei elégedettek legyenek éte-
leikkel és a kiszolgálással egyaránt, s éttermük-
be igazi barátként, családtagként léphessenek 
be újra. Nagy boldogság számára a finom étke-
kért a vendégektől kapott sok száz dicséret, kö-
szönet és elismerés.
Több mint ötven éves, a tiszaújvárosi vendég-
látás területén végzett munkája, a város hírne-
vének öregbítése, idegenforgalmának fejleszté-

se terén kifejtett tevékenysége elismeréseként 
Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetés-
ben részesült.

Nagy Ilona
nyugalmazott postai alkalmazott

1960-ban helyezkedett el a Magyar Postánál, 
a Mezőcsáti Postahivatalban. 1961-ben érke-
zett Tiszaszederkénybe helyettesítőként, majd 
a postahivatali munka elsajátítása után 1962-
ben vette át a postahivatal vezetését, mely az 
első posta volt a településen. 1972-ben kapott 
egy 26 négyzetméteres tanácsi bérlakást, mely-
ből közel egy éve költözött az Ezüsthíd Gondo-
zóházba. A sokszor mostoha körülmények elle-
nére is nagyon szerette a munkáját, és egészen 
1994. évi nyugállományba vonulásáig itt tevé-
kenykedett. Egyedülállóként a munka töltötte 
ki az életét. Munkaidőn kívül is rendelkezésre 
állt, még vasárnap is kinyitott, ha szükség volt 
rá. A kezdeti időszakban, amikor még nem volt 
telefon, ő hívta az orvost, a mentőt, ha kellett 
éjszaka is. Önzetlenségéért, segítőszándékáért 
és becsületességéért a település lakói tisztel-
ték, szerették, a mai napig nagy megbecsülés-
nek örvend. Ő volt mindenki „Ilonka nénije”, 
aki mindenkit ismert, és akit mindenki ismert. 
A tiszaszederkényi városrészben végzett több 
mint három évtizedes kiemelkedő postaszolgá-
lati tevékenysége, önzetlen magatartása, segí-
tőszándéka, emberi helytállása elismeréseként 
Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetés-
ben részesült.

Mezei Virág Népdalkör

A Mezei Virág Népdalkör 1993-ban alakult a 
Tiszaszederkényi Nyugdíjas Kör énekelni sze-
rető tagjaiból 10 fővel. 1994-ben vette fel a 
„Mezei Virág” nevet és közös zenélésbe kez-
dett a Bokréta Citerazenekarral. A jó hangulat, 
az alkotó légkör vezette a népdalkörbe az éne-
kelni vágyó idős embereket, így egyre bővült a 
taglétszám. A folyamatos daltanulás és a reper-
toár bővítése mellett rendszeres fellépői a vá-
rosi rendezvényeknek. 2000-től már nem csak 
Tiszaújvárosban, hanem a környező települé-

seken is felléptek falunapokon, nyugdíjas gá-
lákon, ünnepségeken, és elismerést szereztek 
Tiszaújvárosnak és a tiszaszederkényi város-
résznek. Az énekkarnak jelenleg 17 tagja van, 
rendszeresen együtt próbálnak és lépnek fel a 
Bokréta Citerazenekarral. 2004-től rendszeres 
résztvevői a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
amatőr művészeti gáláknak. 2004-ben Ormos-
bányán a területi minősítőn kiváló fokozatot ért 
el az énekkar. A Magyar Kórusok, Zenekarok 
és Népzenei Együttesek Szövetségének minő-
sítőin 2004-ben arany fokozatot, 2010-ben ki-
váló minősítést, 2011-ben és 2014-ben „Arany 
Páva” díjat nyertek. Minden szakmai értéke-
lésnél kiemelt hangsúlyt kap a magyar népdal-
kincs egységes tájegységi összeállítása és meg-
szólaltatása.
A Mezei Virág Népdalkör Tiszaújváros hírne-
vének öregbítése, a kultúra területén végzett 
negyedszázados kiemelkedő tevékenysége, az 
autentikus népzene népszerűsítésében szerzett 
érdemei és közösségteremtő tevékenysége elis-
meréseként Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett 
kitüntetésben részesült.
A kitüntetést Váradi Imréné, a népdalkör veze-
tője, a Tiszaszederkényi Nyugdíjas Klub veze-
tője vette át.
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A Sport-Park Kft. közössége Szent István Emlékérem kitüntetést kapott. 

A Mezei Virág Népdalkör kitüntetését Váradi Imréné, a népdalkör vezetője vette át.



Hétfőn országszerte ünnepségeket tartottak augusztus 
20-a alkalmából. Így volt ez városunkban is, azonban 
a hivatalos megemlékezések mellett kulturális progra-
mok is hívogatták az érdeklődőket.
 A helyi nyugdíjasok a Kazinczy Ház udvarán felállított 
sátorban ünnepeltek.
- Már nyolc éve vagyok nyugdíjas - mondta Molnár 
Gyula.- Bár én tiszaújvárosi vagyok, a feleségem Tar-
calon él, így sokat vagyunk ott, de ilyenkor augusz-
tus végén mindig eljövünk ide Tiszaújvárosba.  A sok 
program mellett ilyenkor a barátokkal is találkozunk, 
jót beszélgetünk, jól érezzük magunkat, jó a buli, jó a 
hangulat.
A  finom ebéd mellett lengyel testvérvárosunkból, Swi-
etochlowicéből érkezett trió énekelt, majd Bunyós 
Pityu táncoltatta meg a szépkorúakat.  
Amíg az idősebbek mulattak, a Szent István szobor 
környékén megkezdődtek a délutáni programok. Tóth 
Géza, a Haza-Húzó Íjász Egyesület vezetőedzőjének 
irányításával először a növendékek tartottak bemutatót, 
majd ki is lehetett próbálni a történelmi fegyvereket.  
Bakos Dániel egy éve íjászkodik. A hagyományőrzés 
miatt választotta ezt a sportot. 
- Én ezzel a történelmi íjjal szoktam lőni - mutatja Dá-
niel a saját fegyverét. - Ez egy 27 fontos íj, ami azt je-
lenti, hogy 27 font a húzóereje. Minél több fontos egy 
íj, annál nehezebb kihúzni. Mivel én még most kezd-
tem, ez még viszonylag gyengének számít, lassan, de 
biztosan haladok a nagyobb teljesítményű íjak felé.  
- Fizikai, szellemi stabilitás, önfegyelem, akarat és gya-
korlás, ezekre a képességekre van szüksége annak, aki 
ezt a sportot szeretné űzni - tudtuk meg Tóth Gézától. - 
A mai bemutatóra háromféle íjat hoztunk el. Az egye-
sületünk ezekkel dolgozik. Az alapfegyver egy tradici-
onális íj, ami a régi, ősi íjak közé tartozik, a mai napig 
használjuk  bemutatókon és sportíjászatban is. Követ-
kezik a vadászreflex íj. A nevében is benne van, hogy 
fénykorában vadászatra használták. Ma már főleg pá-
lyaíjászaton, terepíjászaton és 3D-s íjászversenyeken 
használnak ilyet. A 3D azt jelenti, hogy vadon élő ál-
latokat formázó célpontra kell lőni. Az utolsó fegyver, 
amit bemutatunk a csigás íj, ami főképpen a 3D-s és 
a pályaíjászat nagy fegyvere, ott használják előszere-
tettel.    
Néhány méterre, de az íjvesszőktől védett helyen két 
gyönyörű hátasló rótta a köröket alkalmi lovasaikkal. 
- Leginkább gyerekek szeretik kipróbálni a lovaglást - 
mondta Szabó Szilvia, a frissen szerveződött szederké-
nyi lovas egyesület tagja. - A felnőttek nem igazán mer-

nek felülni, azt gondolják, hogy ez biztosan nagy ör-
döngősség. Nem mondom, hogy könnyű, de aki kipró-
bálja, könnyen rákap az ízére, bele lehet szeretni egy 
pillantás alatt. Ami nagyon fontos, hogy kerülni kell 
a hangoskodást, a hirtelen mozdulatot, és nem szabad 
félve lóra ülni, hiszen az állat megérzi, ha bizonytalan 
a lovasa.   
Alacsonyan, a nézelődő emberek feje mellett elrepülő 
ragadozó madárra lettünk figyelmesek. 
- Ő Villám, egy szalagos álölyv - mutatta be egyik ma-
darát Kiss Balázs, a Magyar Környezetgazdálkodási és 
Vidékfejlesztési Társaság elnöke. - Rajta kívül még af-
rikai uhukat is hoztam. Mint ahogy láthatjátok, a ma-
daraink nagyon barátságosak. Ez abból is látszik, hogy 
minden aggodalom nélkül beengedem őket a gyerekek 
közé. Őket kifejezetten arra neveltem, hogy iskolákba, 
gyerekek közelében dolgozhassanak. Évente 140-170 
iskolába megyünk és közel 20 ezer gyerekkel találkoz-
nak, mivel az egyesületünk egyik célja, hogy felhívjuk 
a figyelmet a ragadozó madarak védelmére már az is-
kolások körében is. A másik programunk, hogy a raga-
dozó madarakat beintegráljuk a mezőgazdaságba, hogy 
segítsenek a rágcsálók elleni védekezésben.
A Borsod Megyei Huszár és Lovas Hagyományőr-
ző Egyesület bemutatójával zárultak a délutáni prog-
ramok. A huszárok a 15. századi Magyarország köny-
nyűlovas katonái voltak. Az egyesület tagjai  viseletbe 
öltözve ennek a történelmi időszaknak egy szeletét ele-
venítették meg városunk modern épületei között. 
Este a Városháztéren folytatódott a program. A Duna 
Művészegyüttes varázsolt ünnepi, táncos hangulatot a 
város szívébe.  
- Az előadásunk az Ünnep címet kapta - mondta Ju-
hász Zsolt, a Duna Művészegyüttes művészeti vezető-
je. - Ezt az összeállítást kimondottan ünnepi alkalmak-
ra szántuk, ami több előadásból tevődik össze, az Ara-
nyág, a Szerelemkert és a Puszták népe című műsorunk 
koreográfiáiból állítottunk össze. Úgy gondoljuk, ezzel 
az előadással méltó módon tisztelgünk Szent István ün-
nepe előtt. Nekünk ez az ünnep különösen sokat jelent, 
hiszen a Szent István-i örökség, az államalapítás és az 
ünnepi új kenyérnek a hagyománya, mind megjelen-
nek a népművészetben, a néphagyományban is, amiből 
mi is töltekezünk, átszövi művészetünket. Ezek az ün-
nepi fellépések segítenek célunk elérésében, miszerint 
megőrizzük és továbbvigyük a Kárpát-medence csodá-
latos kultúráját.
  ema
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Szederkény 750

Emléktáblákat és emlékkövet avattak
Augusztus 20-án ünnepeltük Ti-
szaszederkény 750 éves jubileu-
mát. Bár ott, ahol ma virágzó kö-
zösség éli mindennapjait már az 
Árpád korban is laktak, az első 
írásos emlék 1268-ból származik. 
A jubileum alkalmából emléktáb-
lákat és emlékkövet is avattak Ti-
szaszederkényben, s kitüntették 
mindazokat, akik életük, munkás-
ságuk során sokat tettek a telepü-
lésrész fejlődéséért.

Méltó ünnep, szép ünnep, mérföldkő és me-
mentó településünk életében. Hőség ide vagy 
oda, a „falu” apraja- nagyja megtisztelte jelen-
létével a megemlékezést. Szederkényiek, váro-
siak, családok gyülekeztek a művelődési ház 
udvarán, hogy a jelenkor történelmének ők is 
részesei, szemtanúi lehessenek, s köszönthes-
sék mindazokat, akik szóval, tettel, szívvel és 
lélekkel vitték előrébb Tiszaszederkényt az el-
múlt évtizedekben.
                                

Akarat és szeretet

Jézsó Gábor, a településrész önkormányzati 
képviselője, rövid történelmi áttekintést adva, 
a közösség összefogását, egymás munkájának 
megbecsülését és a szederkényi emberek min-
denkori tenni akarását méltatta ünnepi beszé-
dében. 
- Különleges és méltó ünnep mindannyiunk 
számára a mai nap, hiszen augusztus 20-át is 
ünnepeljük, és azt, hogy Tiszaszederkény a 
fennmaradt írásos emlékek szerint 750 évvel 
ezelőtt Villa Scederkyn falu néven említették 
és örökítették meg az utókor számára. Tisza-

szederkény népe mindig szerette őseit, tisztel-
te örökségét és erre építette fel 750 esztendő 
alatt ezt a szépen fejlődő, először kis települést, 
majd az új Tiszaújvárost, melynek alapja és vá-
rosrésze lett. Az évszázadok alatt itt élő és mai 
lakosok is mindig becsületesen, szorgalmasan 
dolgoztak, mély tisztelettel gondolunk őseink-
re, akiknek hite, összetartásának ereje, a sze-
derkényi föld szeretete megtartotta ezt a telepü-
lését 750 éven keresztül, amely már az Árpád 
korban létezett, a török pusztítás alatt kiürese-
dett, de Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony 
által hajdú családokkal telepített faluból egy 
szépen fejlődő település lett. Itt mindig éltek és 
élnek olyanok, akik tették a dolgukat, s munká-
jukkal, hivatásukkal több területen kiemelke-
dők voltak, hozzájárulva a falu több évtizedes, 
évszázados fejlődéséhez, haladásához. Minda-
zok nevét őrzik, ezek az emléktáblák a műve-
lődési ház falán, akik tettek a településért. Hi-
szem és tudom, itt élve látom, hogy nem csak 
a tevő akarat, de a tevő, cselekvő szeretet, a te-
lepülés szeretete is vezette, vezeti őket. Mind-
annyiunk nevében köszönöm a fáradozásukat, 
munkájukat - mondta Jézsó Gábor, majd Erdé-
lyi Géza szlovák partnervárosunk, Rimaszom-
bat református püspöke áldását kérte az emlék-
táblákra, melyeket dr. Fülöp György alpolgár-
mesterrel közösen lepleztek le.

                                  

Együtt gondolkodva, 
cselekedve

Az avatóünnepségen Bráz György polgármes-
ter az ősöket is idézve köszönetet mondott a la-
kosságnak, a mindenkori képviselő-testületek-
nek, a világi és az egyházi vezetőknek, partner-
városainknak, akikkel államalapító Szent Ist-
ván királyunk ünnepén együtt tiszteleghettek a 
750. évfordulón. 
- Ez a város 1966-ban Tiszaszederkény néven 
lett város, ennek a településrésznek a múltja 
hozzátartozik a város történetéhez. Az őslako-

sok és a bevándorlók közül is sokan kötelessé-
güknek érezték múltunk kutatását, ennek a ju-
bileumnak a méltó megünneplését. Én három 
dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy elkezdtünk 
közösen gondolkodni, együtt tenni azért, hogy 
jó legyen élni ebben a városrészben. Úgy tud-
tuk megbeszélni az ügyeinket, hogy soha ne 
legyenek viharok. A másik, hogy együtt gon-
dolkodtunk a város jövőjéről, jelenéről. A har-
madik pedig egy fontos lelki dolog, az, hogy 
a keresztény közösségek egyenrangúvá váltak 
a világi közösségekkel, s a vezetők is elkezd-
tek együtt munkálkodni. Ennek az lett az ered-
ménye, hogy a kilencvenes években több temp-
lomunk is épült, de az is óriási változás volt, 
amikor testvérvárosokat kerestünk, hiszen elő-
deink is mondták sokszor, hogy a testvérváro-
si kapcsolatok erősítik a keresztény közössé-
geket. Ennek jó példája a mai nap is, hiszen 
együtt ünnepelhetünk most velük. Sokan, na-
gyon sokan tettek az elmúlt évtizedekben, év-
századokban azért, hogy létezzen ez a telepü-
lés, hogy létezzen ez a város, sokuknak a ne-
vét nem is tudjuk. Sokan tettek azért, hogy itt 
a dolgok jól működjenek, most ezekkel az em-
léktáblákkal tisztelgünk előttük a hűségükért, 
hogy kitartottak mindenkor a település mel-
lett. Köszönet jár azoknak a régi és új közös-
ségeknek, akik éltetik ezt a városrészt és azok-

nak a személyeknek, akik tették a dolgukat ép-
pen ott, ahol voltak. Köszönet illet minden ti-
szaújvárosit is, amiért folyamatosan segítették 
és tűrték, hogy itt az óvárosban is meglegyen 
az a komfort, ami a városban is megvan. Büsz-
ke vagyok, hiszen kevés olyan település van 
az országban, ahol ennyire odafigyelnek a kü-
lönböző városrészekre, hogy egyenlő esélyek 
és egyenlő komfort legyen. Köszönöm a min-
denkori tiszaújvárosiaknak is, hogy befogad-
tak bennünket, és a mindenkori képviselő-tes-
tületeknek, hogy mindig odafigyeltek erre vá-
rosrészre is. Adjanak nekünk erőt a múlt törté-
nései, hogy együtt minidig meg tudjuk találni a 
megoldásokat, példát mutatva a jövő nemzedé-
keknek - mondta Bráz György. 
Az ünnepi szónoklatok és köszöntők után el-
ismeréseket adtak át. A képviselő-testület Ti-
szaszederkény városrész alapításának 750. év-
fordulója alkalmából a településrész fejlődését 
elősegítő, huzamos időn át végzett kiemelkedő 
társadalmi, gazdasági, oktatási, egyházi és kul-
turális tevékenységük elismeréseként Józsa La-
jos szobrászművész Lorántffy Zsuzsanna bronz 
kisplasztikáját adományozta hat személynek: 
Dr. Fehér Józsefnek, dr. Varga Istvánnak, Mé-
száros Józsefnek, Éles Mihálynak, Badonics 
Sándornénak és Lukács Gyulánénak. (Interjú-
ink a 10. oldalon.)
                                                

Érték, tisztelet, hit

Ezután a Villa Scederkyn Tájház udvarán foly-
tatódott az ünnepség, ahol egy emlékkövet 
avattak a jubileum tiszteletére. A „kőszobrot” 
Józsa Lajos, a „város szobrásza” álmodta meg, 
melynek előlapján Tiszaszederkény középkori 
pecsétje látható a két fontos évszámmal: 1268-
2018. Az emlékkő leleplezése előtt Mátyás Zol-
tán, a Derkovits Művelődési Központ igazga-
tója mondott ünnepi beszédet. 
- Történelmi pillanatok tanúi vagyunk, emlé-
ket állítottunk ma táblák formájában a közel-

múlt nagyszerű embereinek, és emléket állí-
tunk ma egy sziklakő formájában a múltunk 
hőseinek. Keressük, kutatjuk azokat a formá-
kat, emblematikus jelentőséggel bíró szimbó-
lumokat, melyeket őseink alkottak és hagytak 
ránk. Településtörténeti kutatások, kiadványok, 
népszokások, hagyományok újraidézése, a táj-
ház létrehozása. A XXI. század embere sokszor 
bizonytalan jövőjét illetően, ezért fontos a ma 
emberének a múlt tisztelete, a múltból való erő 
merítése. Ma emlékkövet avatunk. Egy jelké-
pet, melyen egy pecsétlenyomat látható.
A sziklakövön lévő pecsét körirata a település 
régi neve: Szederkeny. Emblémájában a kardot 
tartó kar, a kar két oldalán egy-egy csillag lát-
ható, alul pedig egy háromágú korona, alatta si-
sakkal. Tüzetes heraldikai vizsgálat, kutatás alá 
még nem esett a címer, ez majd a helytörténé-
szek dolga lesz, ám egyértelmű, hogy a kar és 
a kard az erő és a hadi vitézség jelképe. Jelleg-
zetes momentum a korona, mely a kar könyö-
ke alatt helyezkedik el, mintegy megtámasztva 
azt. Ez esetben a korona nem hatalmi jelvény, 
hanem egyszerű tartóelem. Csillagokat is látha-
tunk, mely Szűz Máriát, a magyarok nagyasz-
szonyát, valamint a teremtés és az élet szimbó-
lumát jelképezi. S ha már szimbólumokról be-
szélünk, ez a sziklakő számomra három dolgot 
jelent, először is értéket, másodszor tiszteletet, 
s végül a hitet. Érték, hiszen benne van az el-
múlt évszázadok történelme, a település élete, 
emberi sorsok sokasága. Háborúk, gazdagság, 
szegénység, a pusztulás szele, felvirágzás. Ez 
a kő felidézi és megörökíti a visszaemlékezés 
pillanatát.
Mit jelent még? Tiszteletet. Tisztelet apáink-
nak, anyáinknak, az itt élő földműveseknek, 
hajdúknak, halászoknak, kézműveseknek. Ez a 
kő tisztelgés és elismerés.
S végül a hit. Hiszem, hogy elődeink értéke-
it tovább tudjuk adni gyermekeinknek, akik 
ugyanolyan fontosnak érzik majd a harcossá-
got, a kitartást, az egymás iránti megbecsü-
lést, a szeretetet és a békességet - mondta ünne-
pi beszédében Mátyás Zoltán, majd köszönetet 
mondott a mű megálmodójának, Józsa Lajos-
nak, akinek udvarán hosszú ideje várt ez a kő 
megmunkálásra, de elkészült, sűrítve, tömörít-
ve, kifejezve az évszázadokat.
Köszönetét fejezte ki továbbá Tiszaújváros 
önkormányzatának, a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítványnak, valamint az Infogroup in-
gatlanfejlesztő cégcsoportnak és igazgatójá-
nak dr. Székely Istvánnak, azért az anyagi tá-
mogatásért, aminek köszönhetően elkészülhe-
tett a sziklaszobor, hiszen a Mecénás Közala-
pítvány közreműködédével a cég állta az alko-
tás teljes költségét.
Az ünnepség végeztével népzene szólt a táj-
ház udvarán, miközben meleg ebéddel várták 
a vendégeket a felállított sátrakban. A hajdú 
hagyományokat, a népi életet és a régi korok 
fegyvereit korhű viseletbe öltözött vitézek, ka-
tonák mutatták be a közönségnek.

berta
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Az emléktáblákat dr. Fülöp György alpolgármester és Jézsó Gábor önkormányzati képvise-
lő leplezte le. 

A Józsa Lajos alkotta emlékkövet Bráz György polgármester, dr. Székely István, az Infogroup 
igazgatója és Mátyás Zoltán, a Derkovits Művelődési Központ igazgatója leplezte le. 

A hajdú hagyományokat, a népi életet és a régi korok fegyvereit korhű ruhába öltözött vi-
tézek mutatták be. 



Az építők

Tiszaszederkényben, Tiszaszederkényért élnek
Falut, lelket, közösséget építettek 
évtizedeken keresztül. Elhivatot-
tan dolgoztak és dolgoznak Tisza-
szederkényért. Megbecsülték a fa-
lut és a falu is őket. Kőbe vésték a 
nevüket, felkerültek a művelődési 
ház falán álló emléktáblára, példa-
ként állva a jelen és az utókor előtt. 
Augusztus 20-án, a 750 éves évfor-
dulón Lorántffy Zsuzsanna kisp-
lasztikával tüntette ki őket Tisza-
újváros önkormányzata. 

Badonics Sándorné, a Vásárhelyi Pál Általá-
nos Művelődési Központ (ÁMK) művelődési 
házának igazgatója volt sok éven keresztül. So-
kat kapott Szederkénytől, de ő maga is adott az 
itt élőknek.  

 - 1990-ben jöttem ide dolgozni, 2008-ig nyug-
díjazásomig itt voltam, de korábbi a kapcsola-
tom a faluval, hiszen 1975-ben, egy ködös őszi 
napon jöttem ide lakni két kicsi gyerekkel Sze-
derkénybe, a férjem után, aki már két hónap-
ja itt dolgozott. Ez volt az első találkozás, utá-
na valamilyen módon mindig összekötött min-
ket a sors a faluval. Később beköltöztünk a vá-
rosba, de visszajártunk ide barátokhoz, és ösz-
szekötött a Tisza-part is, hiszen mindig Szeder-
kényen keresztül vitt az út a Tiszához. Aztán 
visszakanyarodott ide az életem, amikor 1990-
be idejöttem dolgozni az ÁMK-ba, ami ‚87-ben 
alakult - és ahhoz is volt egy kis közöm -, tehát 
a saját gyermekemhez jöttem vissza dolgozni. 
Megható ez a mai ünnepség, hogy a 750 éves 
évforduló ilyen nagy hangsúlyt kapott és ilyen 
felemelő pillanatoknak voltunk tanúi. Én min-
dig úgy éreztem, hogy mi adtunk valamit az itt 
élőknek, a mi munkánk nem egyszemélyes mű-
faj volt, ebben mindig voltak útitársak, mindig 
közösségek dolgoztak valamiért. Az itt töltött 
időm alatt ünnepségek, rendezvények hono-
sodtak meg, közösségek alakultak, ezernyi em-
lék köt ide, valamennyire szívesen emlékszem 
vissza. Itt van például a művelődési ház udva-
rán két hatalmas fa, az egyiket, ezt a diófát az 
uniós csatlakozás ünnepségén ültettük és ez a 
másik itt a Szederkényi gyertyagyújtáshoz kap-
csolódik, mindig ezt díszítettük fel az udvaron, 
hogy ne kelljen minden évben fát vásárolni. 
Szoktam azon elmélkedni, hogy vajon azoknak 
az embereknek az életútjában, akikkel közösen 
mentünk jó ideig, jelentett-e  akkora mérföld-
követ, mint amit nekem jelentett, mert nekem 
ők sokat jelentettek. Örülök, és büszke vagyok, 
hogy én mindig egy nagyon jó csapatban dol-
gozhattam. 
Lukács Gyuláné, a szederkényi óvodában dol-
gozott évtizedekig, óvónőként kezdte, vezető-
ként ment nyugdíjba. A kezdetektől itt dolgo-
zott és itt él Tiszaszederkényben.

- Én itt születtem Szederkényben, itt végeztem 
az általános iskolai tanulmányaimat, a gimná-
ziumot, aztán frigyre léptem a férjemmel, aki-
vel közös volt a munkahelyünk a faluban, ő ta-
nított az iskolában, én pedig az óvodában dol-
goztam. Nagyon boldog vagyok, hogy ide szü-
lettem, hogy itt nőttem fel és itt nevelhettem fel 
a gyermekeimet és minden óvodás gyereket. Is-
merős közösségben végezhettem a dolgomat, a 
kezdetektől fogva befogadtak az emberek, na-
gyon szerettek és én is őket. Mindig jól éreztem 
magam ebben a közösségben, egy jó kollektíva 
voltunk, segítettük egymást, azért szépültünk, 
épültünk és lehettünk olyanok, amilyenek. Sze-
retek itt élni, mindig is szerettem. A férjemmel, 
akit ma aranydiplomás pedagógusként köszön-
töttek, jövőre leszünk 50 éves házasok és ebből 
közel 30 évet itt dolgoztunk együtt, egy kollek-
tívában. 
Éles Mihályt is befogadta Tiszaszederkény. 
Szabolcs megye szülöttét a szerelem hozta a 
faluba annak idején. Műszerészként dolgozott 
a TVK-ban, de volt idő, hogy az óváros könyv-
tárában  könyvtárosként dolgozott részmunka-
időben. Nem csak innen ismerik, mindenkor 
fontosnak érezte a közösségépítést és a kultú-
ra ápolását, a falu múltjának kutatását, melyről 
több írása is megjelent az irodalomkedvelők-
nek.  

 

- 1964-ben nősültem ide, azóta itt élek, any-
nyi minden történt azóta, hogy igazán nem is 
tudnék kiragadni egy történetet. Sokat kaptam 
Szederkénytől az elmúlt évtizedek alatt, azt 
nem tudom, hogy mit érez Szederkény, hogy én 
mit adtam, hiszen én tettem a dolgomat, írogat-
tam. Mindig nagy szenvedéllyel fogtam ezek-
hez a dolgokhoz, főleg Lorátnffy Zsuzsanna 
érdekelt, mely kutatást összekötöttem Széche-
nyivel, Vásárhelyi Pállal, Hamvas Bélával. So-
kat olvastam, kutattam ehhez a munkához. Azt 
gondolom, hogy nincs tökéletes, de én annak 
látom Tiszaszederkényt. Jó itt élni, csak felső-
fokban beszélhetek a közösségről, az itt élők-
ről, a városvezetésről. Nem vagyok már fiatal, 
de még mai is aktívan élem mindennapjaimat, 
sokat megéltem, szeretek itt lenni, jó itt lenni 
Szedekényben. 
Dr. Fehér József háziorvosként tette a dolgát 
Tiszaszederkényben az elmúlt évtizedekben. 
Nem csak a város, hanem az itt élők szeretetét, 
megbecsülését is érezte mindenkor.    

- Én1991 április elsején kerültem ide, és mint 
azóta kiderült, nem áprilisi tréfaként, hiszen 
immár 27 éve dolgozom Szederkényben. Előtte 
nem messze, Girincsen éltem, az orvosi egye-
tem után három éves kórházi munka után jöt-
tem ide, igaz kezdetben csak pár évre tervez-
tem, ugródeszkának szántam Szederkényt, de 
nagyon megszerettem az embereket és ezt a 
közösséget, hát itt maradtam. Nap, mint nap 
itt vagyok, aki ritkán jön ide, az talán jobban 
meg tudja ítélni a változást. Amit én tapaszta-
lok, az az, hogy külsőre nagyon sokat változott, 
szépült a település, az emberek pedig maradtak 
ugyanazok a tisztalelkű, egyenes, falusi embe-
rek. Én falun nőttem fel, szeretem a falusi em-
bereket, valószínű, hogy ezért is tudtam itt ma-
radni. A várostól többször is kaptam már elis-
merést, és nagy örömmel fogadtam ezt is, hi-

szen jól esik, ha az ember napi munkáját meg-
becsülik. Igyekszem a továbbiakban is méltó 
módon szolgálni. 
Mészáros József tanácstagként, később önkor-
mányzati képviselőként tett a faluért, de tős-
gyökeres tiszaszerkényiként is szívügyének 
érezte a települést, és az itt élő közösséget. 
- Köszönöm Tiszaújvárosnak ezt a kitünte-
tést, nem gondoltam, hogy ilyet kapok vala-
ha. Én ettől a településtől mindent megkaptam, 
amit csak lehetett, talán nem is tudom már ez-
után meghálálni ezt. Őslakos vagyok, itt tanul-
tam, itt dolgoztam, mindenkit ismertem, három 
évig tanuló voltam a téeszben, benne voltam a 

színjátszó csoportban. Kis Sándorral monoló-
gokat adtunk elő különböző rendezvényeken, 
a hazafias népfront elnökének jelöltek, én el-
fogadtam huszonévesen, és akkor megfogad-
tam, hogy ha valamit valaha elvállalok, akkor 
azt teljes mellszélességgel teszem, és így tet-
tem ezt egész életemben, a település ügyes ba-
jos dolgainak intézését vállaltam fel. Ismertek, 
megismertek az emberek, bárki jöhetett hoz-
zám a problémájával, ezt tudták is az itt élők, 
sokan még ma is jönnek, hát így lettem én en-
nek a településnek elfogadott embere. Nagyon 
jó itt élni, pláne úgy, hogy ismerik, becsülik, 
tisztelik az embert. 
Dr. Varga István, a Tiszaújvárosi Református 
Egyházközség lelkipásztora is csaknem har-
minc éve itt szolgál. Tiszaszederkény a múltja, 
a jelene és vélhetően a jövője is. 
- A hivatalos kapcsolatom Tiszaszederkénnyel 
1990-ben jött létre, amikor idehívott a gyüle-
kezet, de korábbi a kapcsolat, hiszen a szüle-
im ideköltöztek a városból 1981-ben. Jó hely-
re jöttek, jó helyen telepedtek le, én is itt élek 
azóta a családommal. Nagyon szeretek itt lak-
ni, és öröklöm mindazt a falu iránti szeretetet, 
amit ők belém plántáltak. Sokat változott a fa-
lu, mióta itt vagyok, bár a lakók már nem első-
sorban szederkényiek, hiszen sokan költöztek 
be ide máshonnan, de nagyon jó emberek, ba-
rátságos emberek, vendégszeretők, nyugodtak, 
valójában a mentalitás nem változott, csak az 
arcok. Nagyon nagy megtiszteltetés számom-
ra ez az elismerés, persze nem ez az első alka-

lom, hogy kitüntet az önkormányzat. Úgy ér-
zem, hogy ez leginkább az egyháznak szól, én 
csak mint az egyház szolgája vagyok, aki ve-
zeti a közösséget, és ha kitüntetését kapok, az 
elsősorban mindig a mögöttem lévőknek szól. 
Közösségi élményt ad a gyülekezeti közösség, 
ami manapság nagyon ritka, ezért is alakulnak 
spontán közösségek a faluban. Az ember társas 
lény, nagyon kell az embereknek a közösség, a 
mai ember nagyon magányos, egy keresztény 
közösségnek meg van hagyománya, szokása, 
különleges befogadó ereje, amit csak a krisztu-
si közösség jellemez, amely nélkül a mai ember 
nagyon szegény.

         berta 

 Három emléktábla
Tiszaszederkény 750 éves évfordulójának emlékére, 
tisztelegve a mindenkori tiszaszederkényiek és 
a település fejlődéséért tevékenykedő személyek, közösségek előtt

Állíttatta Tiszaújváros Város Önkormányzata
2018. augusztus 20.

Tiszaszederkényért kiemelkedő tevékenységet végzett közösségek

Bokréta Citerazenekar és Mezei Virág Népdalkör
Tiszaújváros-Tiszaszederkény Református Egyházközség Tiszaszeder-
kényi Presbitériuma
Szederke Díszítőművészeti Szakkör
Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület
Tiszaszederkényi Nyugdíjas Kör
Vásárhelyi Pál Általános Művelődési Központ és jogelőd, jogutód in-
tézményegységei: iskola, óvoda, művelődési ház és könyvtár

Tiszaszederkényért kiemelkedő tevékenységet végzett, kitüntetés-
ben, elismerésben részesült személyek

Ábrók Imre Sándor  Kovács Józsefné
Badonics Sándorné  Ládi Mihály és Ládi Mihályné
Bráz György   Luczi Sándor
Cseterki Sándor   Lukács Gyula és Lukács Gyuláné
Dobos Sándor   Mészáros József
Éles Mihály   Miskolczi Ferenc
Dr. Fehér József   Nagy Ilona
Farkas Zoltán   Oláh Dezső és Oláh Dezsőné
Földvári Béláné   Dr. Pap Imre
Frónáné Balla Éva  Sallai Tibor
Gulyás István   Tanyi Béláné
Hamari Imréné   id. Tábori Gyula
Dr. Heiszman Géza  Tóth Istvánné
Kalydy Miklós   Dr. Varga István és Varga Istvánné
Kányási Béla   Váradi Imréné
Kerékgyártó István  Vincze Károly
Dr. Király Lilla   id. Virágh Sándor
Kiss Bertalan   Dr. Zabos Géza
Kiss Béla    
Kiss Sándor   
Koscsó Lajos   
Kovács Béláné  

10. oldal 2018. augusztus 23.Elismerések

Badonics Sándornét valamilyen módon min-
dig összekötötte a sors a faluval. 

Éles Mihály Szabolcsból érkezett Szeder-
kénybe. 

Dr. Fehér József 27 éve dolgozik Szeder-
kényben. 

Mészáros József őslakosa Szederkénynek.

Dr. Varga István 1990 óta lelkipásztora a 
szederkényi református gyülekezetnek. 

Lukács Gyuláné Szederkény szülötte. 



Az   Armenia Magna Egyesület
Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2018. szeptember 09. (vasárnap) 16 órakor kezdődő
 „II. Zenés Est” rendezvényére.

Helyszín: Derkovits Művelődési Központ színházterme.
Fellépnek:
- 162 éves arany fokozatú „Mezőkeresztesi Férfikórus”
- Audrey-M énekesnő
- Molnár András és barátai.

A rendezvényre a belépés díjtalan, térítésmentes jegyek 
2018. 08. 13-ától igényelhetők a 

Derkovits Művelődési Központ jegypénztárában, 
nyitvatartási időben.

Rendezvény fő támogatója: 
Tiszaújváros Város Önkormányzata.

További támogatók: Derkovits Művelődési Központ 
és a The New Brand Phoenix Kft.

Ülni és töltődni

Okospad a szelfipontnál

Balatoni nyár

Tőlünk nyugatabbra, a fejlett 
országokban már nem ritka-
ság az okospad. A digitális 
eszközök térhódításával, ha 
nem is rohamosan, de terjed 
Magyarországon is a külön-
leges köztéri bútor. Az intel-
ligens darab fentről, a Naptól 
kapja az energiát, így kom-
munikál a felhasználókkal.

Ausztrália, Új-Zéland, Katar, Szaud-Ará-
bia, USA, Kanada, csak néhány az „okos-
pados” nemzetek közül, de Európában, 
tőlünk nyugatabbra, szinte már minden-
hol üzemelnek okospadok. Horvátor-
szágban, Svédországban, vagy keletebb-
re Oroszországban és most már nálunk is.
Az okospadot a Tisza Média Kft. tele-
píttette a Tiszaújváros szelfiponthoz, a 
szökőkút mellé. Ez az első olyan hely a 
városban, ahol az ingyen wifi elérhető 
bárki számára. Sőt! Ettől többet is tud ez 
a minimalista stílusú dizájnos utcabútor, 
ami színét, formáját tekintve is beleillik a 
környezetébe.
A padot a nem mindennapi utcabútor ki-
zárólagos forgalmazója, a LUNAG Kft. 
telepítette - csupán 20 perc alatt. Nem ve-
zetékeztek, sem föld alatt, sem levegő-
ben, nem bontottak betont, térkövet, csak 
lerakták és beüzemelték. Fejlődik a világ.
- Mitől okos ez pad? - kérdeztem Szabó 
Gábort, a cég képviselőjét.
- Az okospad nevében benne van, hogy 
okos és az, hogy pad. Attól pad, hogy 
le lehet rá ülni, bár sokan azt gondolják, 
nem lehet ráülni, mert nagyon modern 
külsőt kölcsönöz neki a napelemekkel fe-
dett borítás. Ez tulajdonképpen egy olyan 
közterületi bútor, ami számos funkcióval 
rendelkezik. A padba beépített akkumulá-
torok vannak, ezeket a napelem tölti fel, 
ami olyan energiaellátást biztosít, ami al-
kalmas arra, hogy a beépített USB por-
ton, illetve vezeték nélkül is töltődjenek 
a tabletek, mobiltelefonok, akkumuláto-
rok. Mindemellett egy számítógépet üze-
meltet a pad, és ez az, ami számos funkci-
ót ellátva nem mechanikus része a dolog-
nak. Egy sim kártyával wifit sugároz, te-
hát a körzetében sík területen 35-40 mé-
ter távolságon belül maximális jellel le-
het használni wifi hotspotként, minde-
mellett világít, tehát egy közterületi vilá-
gítóeszköz is, hiszen amikor használják, 
akkor a választott színnel díszvilágítás-
ként is funkcionál. A padban lévő számí-
tógép mindent rögzít, ezért a tulajdonos, 
az üzembentartó mindenről tájékozódhat, 
hogy hogyan használják. Méri például a 
külső hőmérsékletet, a levegő páratartal-
mát és a károsanyag kibocsátást. Látható 

egy számítógépes felületen az, hogy mi-
kor hányan használják, hányan töltenek, 
milyen módon, hány wifi felhasználó van. 
A felület programozható, tehát aki rácsat-
lakozik a padra, az azt az üzenetet látja, 
amit a tulajdonos, üzembentartó beállít. 
Attól igazán okos, hogy kommunikál.
- Egyszerre hányan tudják kihasználni a 
szolgáltatásait, van limit?
- Nincs limitálva, maga a sim kártya, a net 
szolgáltatás nagyon erős, akár filmeket le-
tölteni is lehet, korlátlan a mobil internet 
és nincs korlátozva a felhasználók szá-
ma, persze lehet, hiszen van ilyen funkció 
is. Ha az önkormányzat azt mondja, hogy 
egy felhasználó maximum 100-200 mega-
bájtot forgalmazzon, mondjuk, ha korlát-
lan a net, akkor nincs értelme, mint ebben 
az esetben is.
- Hogyan tudunk tölteni?
- Kétféle módon. Két USB port van, az 
egyik hagyományos méretű egy amperes, 
a másik másfél amperes teljesítményű, 
ezekhez kábelek szükségesek, de a pad 
másik felén található felület, ami egy kis 
fekete téglalap, ide kell elhelyezni az erre 
alkalmas mobiltelefont - amiből már egy-
re több van - és vezeték nélkül ugyano-
lyan időtartamban tölt, mint otthon.
- Telepítettek már jó néhányat ez elmúlt 
egy évben, mi a tapasztalat, mire használ-
ják leginkább?
- Két fő vonal van. Az egyik egy közössé-
gépítő jelleg, hiszen az önkormányzatok, 
cégek, közösségek olyan helyre telepítik, 
ahol valamiért sokan gyülekeznek, mint 
például itt is, a szökőkútnál. Van, hogy fit-
ness parkba teszik, ahol sportolnak, meg-
pihennek, gyülekeznek a pad körül, és 
hangsúlyozom nem azért, mert internet-
függők, hanem azért, mert egész egysze-
rűen meg van bennük az a vagányság az 
a modern üzenet, ami manapság feltűnést 

kelt. A másik a marketing funkció, hiszen 
a pad üzenetet küld, zöldenergiát használ, 
mindenféle vezeték kiépítése, rombolás 
nélkül bárhová el lehet helyezni egy ilyen 
padot. A közvetlen marketing üzenet pe-
dig a programozhatóság, például ha vala-
ki megszólítja ezt a padot azzal, hogy rá-
csatlakozik a netre, akkor ott egy üzenetet 
lát. Lehet ez általános információ, amit az 
önkormányzat akar eljuttatni a lakosok-
nak, vagy egy rendezvényről információ.
- Hőség, fagy, erejükkel nem bíró vandá-
lok. Strapabíró az okospad?
- Nagyon strapabíró, vandálbiztos, vízál-
ló padról beszélünk. Vihar esetén - amit ér-
zékel a beépített szenzoroknak köszönhető-
en - automatikusan leállítja magát, termé-
szetesen villámvédelemmel is ellátott ez a 
pad. Van benne egy hőmérsékletszabályzó, 
és ha felmelegszik a napelem, ezt nem fog-
juk érzékelni, mert a számítógép kontrollál-
ja a ventillációját. A pad az úgy néz ki, hogy 
vandálbiztos plexilemez a teteje, alatta van-
nak a napelemek, az alatt pedig végig ven-
tillátorok, ezeket szabályozza a számítógép, 
egy kellemes 35 fokra, ami azt jelenti, hogy 
a legnagyobb nyári forróságban is rá lehet 
ülni, télen és ősszel pedig a hidegben is kel-
lemes, langyos felületű az pad.
- Honnan származik a találmány?
- Ez egy horvát találmány. Egy 21 éves fiú 
kigondolt valami nagyot, nem volt pénze 
hozzá, de a horvát államtól kapott egy in-
novációs kezdőtőkét, amivel prototípuso-
kat fejlesztett. Először a tengerparton el-
helyezett néhány példányt, aztán a céget 
felfejlesztették, ebbe szálltak be különbö-
ző országok forgalmazói, - köztük mi is - 
sok új ötlettel, finomítással, mi például a 
világítást javasoltuk, így került be a pa-
dokba. Azóta eltelt két év, a fiú 23 éves, a 
többit el lehet képzelni.

                                     berta

kronika@tiszatv.hu

A Tisza TV műsora
Augusztus 23., csütörtök

09:00 Héthatár: Augusztus 20. - Okospadot kaptunk - Betö-
rőt fogtak - Sajóörösi kerékpárút -  Tanévnyitók - Sport

09:15 Hétről-Hétre: Testvérvárosok - Szent István ünnepén - 
Kitüntetettek - Szederkény 750 Közelmúlt - Sport 

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Augusztus 27., hétfő
18:00 A Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVTK II. labdarúgó 

mérkőzés közvetítése felvételről 

Augusztus 29., szerda
18:00 Héthatár: Buszjáratok Kesznyétenbe - Esélyegyen-

lőségi konferencia - Barcsay tér - Örösi kerékpárút - Patká-
nyok - Idősek horgászversenye - Sport

18:15 Hétről-Hétre: Nyárzáró - Hogy tetszik? - Közelmúlt - 
Sport 

18:40 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel

Augusztus 30., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

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

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

Derkovits Művelődési Központ
Derkó MiniGaléria
Kiállítás az elmúlt évek Baráti estjeinek fotóiból 
Helyszín: aula és félemelet
Látogatható: szeptember 4-ig.
Óvárosi KULT Galéria
Válogatás a „Villa Scederkyn” Tájház kiállításainak anyagából
Látogatható: szeptember 22-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Kertstílusok - kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás szeptember 7-ig látható.
Hétfőtől péntekig, minden nap
Játszóház 
A Gyermekkönyvtárban található társasjátékok, színezők 
nyitvatartási időben bármikor igénybe vehetők. 
Augusztus 28. (kedd) 10.00 óra
Papírszínház-bemutató a Gyermekkönyvtárban
Augusztus 30. (csütörtök) 10.00 óra
Kézműves foglalkozás a Gyermekkönyvtárban

2018. július 20-27-ig, a Balaton déli partján, Szántódon, a Rév 
Hotelben nyaralt a Hunyadi iskola szabadidős tábora.
Az 50 főből álló népes csapatot az idén is a már jól összeszokott 
tanári gárda - Bianka néni, Ildi néni, Márti néni, Zsuzsa néni, 
Tamás bácsi, és vendégként besegítve a tesis Ildi néni - vezette. 
Egész héten remekül teltek a táborozók napjai. A mindennapos 
fürdőzés, a víziröpizés, vízibringázás, a parti homokszobor ké-
szítés mellett nagy élményt nyújtott a gyerekeknek a tamási él-
ményfürdőben megrendezett aquaplaccs, ahol nem csak az Irigy 
Hónaljmirigy koncerten szórakozhattak, hanem élvezték a ki-
csik a légvárazást, a csillámtetoválást, és kipróbálhatták a bu-
borékfocizást is. 
Nem maradhatott ki a programból a levendulák hazája, Tihany 
sem, ahová révvel utazott a társaság. A nyitott tetejű városnéző 
busszal érkeztünk meg az apátsághoz. Jó móka volt kipróbálni 
a nevezetes, híres jelenséget, a tihanyi visszhangot az Echo-kő 
mellől, és örömünkre a tiszta, gyönyörű időben jól hallhatóan 
verődött vissza az apátság falairól a „Hunyadisok” kiáltás. De 
tetszettek a gyerekeknek a marcipánmúzeum kedvenc mesefi-
gurái, és szívünkbe zártuk a finom kézműves levendulafagyit is. 
Voltunk bobozni Balatonbogláron, majd  a Várdomb tetején, a 
Gömbkilátóból csodáltuk meg a csillogó vizű Balaton, és a Ká-
li-medence páratlan szépségét. Többször „átszaladtunk” Siófok-
ra a „bazározós program” miatt, de sétáltunk Balatonföldváron 
is, útba ejtve a Balaton hajó alakú kilátóját. Ellátogattunk az ura-
dalmi majorságba is, ahol lovaskocsikázott a társaság. 
A kulturális és víziélményeken túl a bulizásból sem volt hiány. 
A hét csúcspontja a várva-várt diszkóhajózás volt, melyre a ki-
csik és nagyok egyaránt nagyon készültek. Előkerültek a bőrönd 
mélyéről a csini diszkósrucik, és a lelkes készülődés után indul-
tunk neki a kétórás esti programnak a siófoki hajókikötőből. De 
a szálloda pincehelyiségében az utolsó esti karaoke-partynak is 
nagy sikere volt. Jó volt továbbá a sok nem alvás, az esti be-
szélgetések, vetélkedések, kártyapartik, csocsózások, billiárdo-
zások, pingpong versengések, a fogócska-bújócska, és a felhőt-
len, jókedvű nevetések sora is. Mindent egybevéve, a napbarní-
tott csapat élményekben gazdagon tért haza, és tudják, hogy jö-
vőre újra várja őket a „balatoni nyár”.

                                               Czár Judit Bianka táborvezető
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Hamar népszerűvé vált a pad a fiatalok körében. 



Tájékoztatás

Tájékoztatás

Tájékoztatás

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények

Alkalmazotti étkeztetés

Diétás étkeztetés

A 2018/2019-es 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 (138.000 Ft) személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át 
(2018-ban 119.301 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: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, 
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a 
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású közneve-
lési intézményben étkezést vesz igénybe, 
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső ha-
vi nettó jövedelme nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó kérelmet kell kitöltenie minden 
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes 
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2018/2019-es 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 amennyiben a 2018/2019-es 
nevelési/tanítási év szeptember hónapjá-
ban már igénybe kívánja venni az étke-
ző az ingyenes vagy kedvezményes étke-
zést, abban az esetben az étkezési kérel-
met 2018. augusztus 31-ig le kell adni.
A nyilatkozatokat/kérelmeket személye-
sen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 
3. I. em. 73/1. iroda) kell benyújtani.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont tájékoztatja az intézmények alkalmazot-
tait és a külsős étkezőket, hogy a 2018/2019-
es nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étke-
zési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkal-
mazottak és köztisztviselők, az önkor-
mányzati intézmények, az állami fenn-
tartású köznevelési intézmények, vala-
mint az önkormányzati tulajdonú gazda-

sági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi 
Intézményműködtető Központba benyúj-
tott kérelemre, az intézmény igazgatójá-
nak előzetes írásbeli engedélye alapján 
étkezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt 
intézmény éttermében vehető igénybe. 
Engedélyezés után a nyomtatvány leadá-
sával lehet az étkezést megrendelni az 
élelmezési ügyintézőknél. 

Az étkezési kérelmek formanyomtatvá-
nya 
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu 
• beszerezhető a térítési díjszedési napo-
kon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető 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)

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ tájékoztatja az érintett szülő-
ket, törvényes gondviselőket, hogy a 
2018/2019-es nevelési/tanítási évre vo-
natkozóan az eltérő táplálkozást igénylő 
étkezés biztosításához minden régi és új 
diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell 
benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazo-
lás csatolása szükséges. 

A kérelem benyújtásának címe: 
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont  
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Molnár Judit
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 
73/2. iroda

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Kiss Zoltán JóZsef

a 3. sz. választókerület képviselője
2018. augusztus 29-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény

Önkormányzati tulajdonú 
építési telkek értékesítése

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételár-
ról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. 
Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről készített 
részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges szer-
ződési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetők. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó megha-
talmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazo-
lása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magáno-
kiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik 
vehetnek részt.
Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemelte-
tési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: egyénileg korlátlanul, a Polgármesteri Hivatal kép-
viselőjének jelenlétében a helyszínen szeptember 6-án és 11-én 
15:00-16:00 között biztosított.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2018. szeptember 19-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztá-
lyán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. szeptember 20-án 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal-
ban.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ssz. HRSZ Terület 
(m2)

Árverési alapár Árverés i 
biztosíték 
(Ft)

1 1493/5 1.400 12.600.000  Ft + Áfa 1.500.000
2 1493/34 700 7.000.000  Ft + Áfa 1.000.000
3 1493/33 700 7.000.000  Ft + Áfa 1.000.000
4 1493/3 711 7.110.000  Ft + Áfa 1.000.000
5 1493/2 879 8.500.000  Ft + Áfa 1.000.000

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Ti-
szaújváros, Vörösmarty Mihály úton található építési telkeket: 

Építési telkek adatai, javasolt árverési alapár 
és a fizetendő árverési biztosíték

Változott
az ügyfélfogadási rend

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)

Ügyfélfogadás 2018. augusztus 6-ától 
Hétfő:  07:00 – 17:00
Kedd:  08:00 – 14:00
Szerda:   08:00 – 17.00
Csütörtök:  08:00 – 18:00
Péntek:  08:00 – 14:00

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 2018. 
augusztus 30-án (csütörtökön) 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

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.
Étkezési térítési díjak szedése 

és ebédjegyosztás
2018. augusztus

AUGUSZTUS Helye Ideje Kinek a részére

23. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

27hétfő Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazotti 
étkezés megrendelése

28. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazotti 
étkezés megrendelése

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelés

29. szerda Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelés

Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

12. oldal 2018. augusztus 23.Hirdetmények



Tankönyvtámogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy évente egy-
szeri alkalommal iskolakezdési támoga-
tásban részesülhet az a gyermek, illet-
ve 23. életévét be nem töltött nagykorú 
személy, aki alap- vagy középfokú köz-
nevelési intézmény nappali tagozatán ta-
nul, és családjában az egy főre jutó ha-
vi jövedelem nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülál-
lók esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), fel-
téve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek 
és az egyik törvényes képviselője a ké-
relem benyújtását megelőzően legalább 
egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelen-
tett lakóhellyel rendelkezik, és a nagyko-

rú, illetve a gyermek és törvényes képvi-
selője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lak-
címükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A szükséges formanyomtatvány besze-
rezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)

• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2018. 
szeptember 30. 
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., 113. és 115. 
iroda), valamint postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

                       Bráz György 
                       polgármester

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy évente 
egyszeri alkalommal tankönyvtámoga-
tásban részesülhet az a köznevelési in-
tézmény nappali tagozatán tanuló gyer-
mek, illetve 23. életévét be nem töltött 
nagykorú személy, aki a vonatkozó hatá-
lyos jogszabályok alapján normatív ked-
vezményben, vagy ingyenes tankönyvel-
látásban nem részesül, és családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400%-át (114.000 
Ft-ot), egyedülállók esetén az 500%-át 
(142.500 Ft-ot), feltéve, hogy a nagy-
korú, illetve a gyermek és az egyik tör-
vényes képviselője a kérelem benyújtá-
sát megelőzően legalább egy éve folya-
matos tiszaújvárosi bejelentett lakóhely-
lyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve 
a gyermek és törvényes képviselője élet-
vitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön 
élnek.
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra 
azok a tanulók, akik normatív kedvez-
ményben (tartósan beteg; a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján moz-
gásszervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozot-
tan fogyatékos, autizmus spektrum zavar-
ral vagy egyéb pszichés fejlődési zavar-
ral küzd; három vagy több kiskorú, illetve 
eltartott gyermeket nevelő családban él; 
nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-
mogatásra jogosult; rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, vagy a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretében 

nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-
ban részesül), illetve ingyenes tanköny-
vellátásban (1-9. évfolyamos tanulók) ré-
szesülnek. 
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt iga-
zolásokat, valamint - annak megállapítá-
sa céljából, hogy a kérelmező tankönyv-
támogatásra jogosult - a tankönyvek árát 
igazoló dokumentumot. 
A szükséges formanyomtatvány besze-
rezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)

• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2018. 
augusztus 1-jétől 2018. 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

Iskolakezdési támogatás

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 
1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat 
Feladatok: 
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi fel-
adatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés: az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1148/2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 08. 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 08. 27.
Az állás betölthető: 2018. 09. 01.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 
2 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat 
Feladatok: 
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi fel-
adatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése,
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1148/2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.08.20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.08.22.
Az állás betölthető: 2018.08.27.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Konyhalány 
munkakör

Konyhalány 
munkakörök

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújvá-
ros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör be-
töltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony kereté-
ben, három hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott idő-
re szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot
- iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 28.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, 
illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636

Kerékgyártó István
ügyvezető

Pályázat

 Parkgondozó munkakör

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

Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormány-
zatának képviselő-testülete 
2018. augusztus 30-án, csü-
törtökön 10:00 órakor ülést 
tart a Városháza III. emeleti 
tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntés meghoza-
talára

Nyilvános ülés:
1. Javaslat a közterületek használatának 
rendjéről és a településtisztaságról szó-
ló önkormányzati rendelet megalkotására
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-
zatának elfogadására
3. Javaslat a vízi-közművek 15 éves gör-
dülő fejlesztési tervének elfogadására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda 2018/2019. nevelési évre vo-
natkozó munkatervének véleményezésére

6. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ magasabb vezetői meg-
bízására vonatkozó pályázat elbírálására
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ magasabb vezetői meg-
bízására vonatkozó pályázat elbírálására
8. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti, illetve egyéb beruházásokra, felújí-
tásokra benyújtott pályázatok elbírálására
9. Beszámoló a kiemelt sportágak, spor-
tegyesületek 2017. évi önkormányzati tá-
mogatásának felhasználásáról
Kérdések
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Szeptember 30-ig lehet igényelni a támogatást. 



Tisztelt Vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy 

a Sportcentrum uszodája 
karbantartási munkálatok miatt

2018. augusztus 27-től  szeptember 2-ig zárva tart.
Nyitás: 2018. szeptember 3.

 A továbbiakban a szokásos nyitvatartással 
várjuk Kedves Vendégeinket!

Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.

SZÁLLÁS BUDAPESTEN!
Garzon lakás a XIII. kerületben,

a Szent István Parknál 1-2 fő
részére 10.000,-Ft/fő/éj.

Foglalás:0036-70-323-8041

Tiszaújvárosi Idősek Otthonába 
ápoló (OKJ 54723) és szakács 

munkatársakat keresünk. 
Érdeklődni a 49/542-064-es 

telefonszámon lehet. 

Hegesztő, kőműves, nehézgépkezelő,
csőelőkészítő köszörűs szakmunka

 azonnali munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel. 

Munkavégzés helye: Magyarország. 
(A szállást, utazást a cég állja.)

Jelentkezés: a 0620/479-9542-es telefon-
számon. 

Iroda kiadó
Tiszaújváros városközpontban. 

Földszinti, külön bejáratú, 

bútorozott, 

két iroda+előtér+WC.

Érd.: +36 30 915 4451

Műanyag termékek előállításával foglalkozó tiszaújvárosi középvállalat 

targoncavezető, raktáros 
munkakörbe munkatársat keres. 

Jelentkezési feltételek:
- targoncavezetői jogosítvány, és

- Microsoft Office programok (elsősorban excel) felhasználói szintű ismerete.
 Az állás betöltésénél előnyt jelent a raktározásban szerzett gyakorlat és az Infosys válla-

latirányítási rendszer raktárgazdálkodási moduljának ismerete. 
- tiszaújvárosi, vagy közvetlen környéki lakóhely.

A fényképpel és önéletrajzzal ellátott pályázatokat „Raktáros” jeligére kérjük eljuttat-
ni a 3581 Tiszaújváros, Pf.: 254. címre vagy a varro.alexandra@partium.hu e-mail cím-

re legkésőbb 2018. szeptember 7-ig.

Kíméljük közösen 
vízbázisainkat!

Az időjárási előrejelzések alapján az elkövetkezendő napokban is marad a kánikula, ami 
azt jelenti, hogy napközben továbbra is 30 celsius feletti hőmérséklet várható.

A hőség által kiváltott egészségártalmak kivédésének leghatékonyabb módja a bőséges, napi 
2-4 liternyi folyadékfogyasztás, ezért a megfelelő folyadékbevitelre a nagy melegben fokozot-
tan figyeljünk! 

Az emberi szervezet számára a legoptimálisabb, ha tiszta vízzel hűsítjük magunkat, hiszen a 
szervezetnek azonnal rendelkezésére áll a megfelelő folyadék, ugyanakkor kíméli a májat, ve-
sét és az emésztőrendszert, szinte azonnal kifejti jótékony hatását a keringésre, támogatja az 
agyat és a mentális képességet.

Folyadékszükségletünket egyenesen a vízcsapból is kielégíthetjük, ugyanis olcsóbb a palacko-
zott italoknál, könnyen hozzáférhető és nem keletkezik műanyag hulladék sem. Mindezek mel-
lett a gondosan őrzött ivóvízbázisainkból származó kiváló, rendszeresen ellenőrzött csapvíz 
tartalmazza a szervezet számára szükséges anyagokat, támogatja az ásványisó-pótlását, hiszen 
a szervezet számára könnyen feldolgozható és beépíthető nyomelemeket tartalmaz. Ilyen a kal-
cium, a magnézium, a kálium és a nátrium, melyek mellett megtalálható a klór, a vas, a cink, a 
foszfor, a fluor vagy a jód is.
                 
A kánikulai napokban, hasonlóan, mint Európa más részein, az ÉRV. Zrt. szolgáltatási területén 
is megnövekedik a vízigény. Ilyenkor fokozottan javasolt a tudatos, fenntartható vízhasználat, 
a szolgáltatott víz ivóvíz célú felhasználása. 

A Társaság arra kéri a Tisztelt Felhasználóit, hogy lehetőség szerint az elkövetkezendő napok-
ban mellőzzék a medencék ivóvízzel való feltöltését, az autók ivóvízzel való mosását, a hosz-
szabb időtartamú, nagy területen történő ivóvízzel való locsolást. Takarékoskodjunk az ivóvíz-
zel!

Ezzel az átmeneti odafigyeléssel közösen 
kíméljük vízbázisainkat, óvjuk vízkészleteinket.

Együttműködésüket köszönjük!

ÉRV. Zrt.
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A Sportcentrum eseményei   
Augusztus 23. (csütörtök)

Labdarúgás
17.00 FCT - Miskolc Népkert Volán U15 edzőmérkőzés 
    Füves pálya

Augusztus 24. (péntek)
Labdarúgás
17.00 FCT - Tiszakeszi U15 edzőmérkőzés   
    Füves pálya

Augusztus 26. (vasárnap)
Labdarúgás
17.00 FCT - DVTK II. bajnoki mérkőzés   
    Centerpálya

Augusztus 28. (kedd)
Kosárlabda
18.00 Phoenix KK- DEAC 23 edzőmérkőzés  
    Játékcsarnok

Labdarúgás

Ez a vonat is elment…
A harmadik forduló után to-
vábbra is csak 1 pont áll a 
TFCT neve mellett a bajnoki 
tabellán. A hétvégén a Szol-
noki MÁV otthonába látoga-
tott a csapat és kapott ki si-
mán a vendéglátóktól.

Szolnok - Tiszaújváros 
3-1 (2-0)

Szolnok: 300 néző, Vezette: Hanyecz 
(Flinta, Vrobovszki)
Szolnoki MÁV FC: Molnár - Ágoston, 
Horgosi (Kovács), Tisza, Simon, Kun 
(Sitku), Annus (Nádházi), Karacs, Szabó, 
Papp, Földi
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth - Bu-
rics, Pap (Lipusz), Faggyas (Nagy D.), 
Bussy, Nagy P., Pap Zs., Illés, Kertész, 
Papp (Lippai), Molnár
30. perc: Lesgyanús helyzetben kapott 
labdát Simon, akit bár meglepte a passz, 
kinézett a partjelzőre, hogy tovább enge-
di-e az akciót, de semmi sem akadályoz-
ta meg abban, hogy Tóthra vezesse játék-
szert és belője mellette a hálóba. (1-0)
35. perc: Jobb oldalról kapott labdát Ti-
sza a kaputól mintegy 14 méterre, és nem 
habozott, kilőtte a jobb alsó sarkot (2-0)
57. perc: Molnár ellen követtek el a 16-
osn belül szabálytalanságot. A megítélt 
bűntetőt Nagy Péter értékesítette (2-1)
61. perc: A 16-oson belül emelte közel 
fejmagasságba a lábát Papp Ferenc és 
bár fizikai kontaktus nem történt, a táma-
dó által eljátszott „nagyhalál” meggyőzte 
a játékvezetőt és a 11-es pontra mutatott, 
Simon pedig nem hibázott. (3-1)
A recept sajnos ismert. Helyzeteket dol-
goz ki a csapat, majd azok sorra kimarad-
nak. Ez pedig megbosszulja magát. A baj-
nokság harmadik mérkőzésén is ez történt, 

és hiába került emberelőnybe a mérkőzés 
utolsó 35 percére a TFCT, ez sem segített. 
Tóth Tibor: Először is szeretnék gratulál-
ni a Tiszaújváros csapatának, egy nagyon 
szimpatikus ellenfelet ismertem meg ben-
nük. A bajnokság egyik legkreatívabb és 
legjobban felépített játékát játszó csapa-
ta. Rengeteg helyzetet kihagytak, az volt 
a mérkőzésen a döntő, hogy ki rúgja az 
első gólt. Nekünk kevés helyzetből sike-
rült jó százalékkal a kapuba találnunk, ez 
döntött a javunkra.
Gerliczki  Máté: Nehezen emészthető úgy 
a vereség, hogy annyi helyzetünk volt, 
hogy az első 25 percben el kellett volna 
dönteni, 2-0 után pedig meg kellett vol-
na fordítani a mérkőzést. Butaságnak tar-
tom azt, hogy nem lehet kétszer ugyan-
abba a folyóba lépni, saját példánk mu-
tatja, hogy mégis lehet. Tavaly három-
ból három vereség után a negyedik helyig 

meneteltünk, senkinek ne legyen kétsége, 
hogy ezúttal is feltámadunk.

További eredmények:
Cigánd - Sajóbábony 3-1
DEAC - Nyírbátor 1-3

Eger - Sényő 2-3
Füzesgyarmat - Gyöngyös 2-1

Jászberény - Tállya 1-1
ESMTK - SBTC 1-1

DVTK II. - Putnok 0-1
Következik a 4. forduló 

2018. augusztus 25., szombat, 17:00 
Füzesgyarmat - Jászberény

Gyöngyös - Eger
Nyírbátor - Szolnok
Putnok - ESMTK

Salgótarján-– Cigánd
2018. augusztus 26., vasárnap, 17:00

Tiszaújváros - DVTK II.
Sényő - Debrecen

Sajóbábony - Tállya

Az NB III Keleti csoport állása
1. Jászberény   3  2  1  0  7-2  7  
2. Sényő    3  2  1  0  7-4  7  
3. ESMTK   3  2  1  0  6-3  7  
4. Szolnok    3  2  1  0  5-2  7  
5. Eger     3  2  0  1  5-4  6  
6. Füzesgyarmat    3  1  2  0  4-3  5  
7. Nyírbátor    3  1  1  1  4-3  4  
8. Tállya    3  1  1  1  6-6  4   
9. Putnok   3  1  1  1  4-4  4   
10. DVTK II.   3  1  0  2  3-3  3   
11. Cigánd    3  1  0  2  6-7  3  
12. Sajóbábony    3  1  0  2  3-5  3  
13. Debrecen   3  0  2  1  5-7  2  
14. SBTC   3  0  2  1  2-4  2  
15. Tiszaújváros   3  0  1  2  4-7  1  
16. Gyöngyös    3  0  0  3  2-9  0  

Triatlon

Észak felé félúton

Mozgalmas hétvégén vannak túl a tiszaújváro-
si utánpótlás korú, illetve szenior triatlonisták. 
Egy részük Szlovákiában, míg egy másik csapatuk 
Lengyelországban mérette meg magát.  

A Zsolnán megrendezett Junior Európa Kupán Sinkó-Uribe Au-
rél ismét a top 10-ben, egészen pontosan  a 9. helyen végzett. 
Öccse, Ábel bukott kerékpáron, de befejezte a versenyt a 25. he-
lyen. A junior lányok versenyében Molnár Sára a 13., Bóna Kin-
ga a 16. helyen zárt.
Az újoncok mezőnyében Bán Lilla ezüst-, Filep Zóra bronzér-
mes lett. A szenior férfiaknál Bán Csaba 6. helyen futott be.
Lengyelországban, Bialystokban rendezték az Olimpiai Re-
ménységek Versenyét, ahol Tóth Anna második, Kovács Anna 
ötödik, míg a serdülő fiúknál versengő Vágási Zoltán a nyolca-
dik helyen végzett. 

Kosárlabda

Idén még nehezebb a kezdet
Egy évvel ezelőtt nagy gond-
ban volt a Tiszaújvárosi Pho-
enix NB I/B-s kosárlabda 
csapata. A keret nagy része, 
6 fő eltávozott, így Szendrey 
Zsombor edzőnek a nulláról 
kellett új csapatot építenie. 
Idén a képlet hasonló, sőt, 
most 6 helyett 9 új játékossal 
áll fel a gárda.

- Amikor jöttem az edzésre, azon gon-
dolkodtam, hogy mit mondtam tavaly - 
mondta Szendrey Zsombor, akit egy edzés 
előtt értünk utol.  -  Most talán még rosz-
szabb helyzetben vagyunk, mint tavaly, 
hiszen kilenc ember ment el tőlünk kü-
lönböző okok miatt.
- Tavaly a nehéz kezdést kitűnően oldottá-
tok meg, hiszen a bajnokság végén a har-
madik helyen zártatok. 
- Szerencsére nagyon jól jött ki a lépés ta-
valy év végén - folytatta az edző -, talán 
előrébb is végeztünk, mint amennyire mi 
taksáltuk magunkat. Idén a vezetőség  a 
biztos 1-8-ban való bentmaradás a cél. Én 
persze többet várok el, a lehető legjobb 
helyezést. Emellett a legfontosabb, hogy 
a fiatal játékosok minél több lehetőséget 
kapjanak és beépüljenek a csapatba. 
A fiatal generáció képviselője Berta Ben-
ce, ő most csatlakozott a felnőtt csapat-
hoz.
- 17 évesen kerültem, fel a felnőtt csapat-
ba - mondta Bence. - Szendrey Zsombor 
edző nagyon számít rám, és szeretnék bi-

zonyítani ebben a szezonban, minél töb-
bet kihozni magamból. 
Az elmúlt évben Jackson, azt megelőző-
en Hill volt az, aki segítette játékával a 
csapatot. Bár eredetileg idén nem tervez-
tek idegenlégióst igazolni, az élet más-
ként hozta.
- Muszáj leszünk egy külföldit leigazolni 
- mondta Szendrey Zsombor.  - Tárgya-
lunk egy amerikai, egyes poszton bevet-
hető játékossal. 
A keret magját természetesen a tavaly 
már bizonyított játékosok adják.
- A fő célunk az, hogy a fiatalokat beépít-

sük a csapatba - mondta Pongrácz Ger-
gely, a csapat játékosa -, illetve, hogy egy 
ugyanolyan jó társaságot összehozzunk, 
mint tavaly. A csapat gerince kicserélő-
dött, de mégis maradt egy-két srác tava-
lyról. Szerintem igazából meglepetéseket 
tudunk okozni, majd meglátjuk, a legjob-
bunkat fogjuk kihozni magunkból.
A csapat már túl is van az első megmé-
rettetésén, lapzártánk után, szerdán a 
BKG-Príma SE ellen játszott edzőmér-
kőzést.

borza

Tenisz

Szeniorok viadala
Szenior tenisztornát rendeztek a hétvégén a Tiszaújvárosi Tenisz 
Club szervezésében. A kupára Kelet-Magyarország szinte min-
den szegletéből érkeztek versenyzők.
A Termál Kupát a 35 év felettiek számára írták ki, hogy több 
korosztályban és kategóriában mérkőzzenek meg. 
-  Mivel északkelet-magyarországi versenynek nevezzük a ren-
dezvényt, így Szabolcs, Hajdú és Borsod megyéből érkeztek a 
versenyzők - tudtuk meg a verseny bírójától, Varga Lászlótól.
A legnagyobb kontingens a tiszaújvárosi versenyzőké volt, de 
szép számmal jöttek Nyíregyházáról is.
- Nagyon szeretjük a tiszaújvárosi klub környezetét - mondta 
Támba Attila, aki a szabolcsi megyeszékhelyről érkezett. - Na-
gyon barátságosak a sporttársak, szeretjük Tiszaújvárost, na-
gyon jó érezzük magunkat.
Bár a korosztály nem a legfiatalabb, a mezőnyben többen ak-
tív harmadosztályú játékosok, így ismerik egymást a bajnokság-
ból is.
- Az NB III-ban csoporttársak vagyunk - mondta a miskolci Dr. 
Czecz Zoltán -, tehát egy csoportban játszunk, így a megméret-
tetés évről évre hagyományos. Szívesen jövünk, már az év ele-
jén beírjuk a versenynaptárba a tiszaújvárosi versenyt, mert fon-
tos számunkra.
A kupán összesen 10 kategóriában osztottak érmeket. A Tisza-
újvárosi Tenisz Club számára a harmadosztályú bajnokság majd 
szeptember közepén indul.
Eredmények:
Férfi egyes 35+ kategória: 1. Veisz Viktor(Nyíregyháza), 2. 
Farkas Tamás (Miskolc), 3. Veisz Roland (Nyíregyháza)
Férfi egyes 45+: 1. Tigyi József (Miskolc), 2. Támba Attila 
(Nyíregyháza), 3. Hliva Sándor (Nyíregyháza)
Férfi egyes 55+: 1. Dr. Czecz Zoltán (Miskolc), 2. Juhász Lajos 
(Rudabánya), 3. Dr. A.Nidal  (Nyíregyháza)
Férfi egyes 70+: 1. Szalai Miklós (Miskolc), 2. Varga László ( 
Tiszaújváros), 3. Sipőcz Lajos (Tiszaújváros)
Női páros: 1. Szűcs Mária (Miskolc) - Juhász Virág (Rudabá-
nya), 2. Szabóné Salamon Ágnes (Miskolc) - Halász Kriszti-
na (Miskolc)
Férfi páros 100 év alatti kategória: 1. Gyuris Norbert (Tiszaúj-
város) - Szentandrássy László (Tiszaújváros), 2. Kórik László 
(Tiszavasvári) - Szombati László (Tiszavasvári)
Férfi Páros 100+: 1. Dr. Varga Róbert (Kazincbarcika) - Dr. 
Kosztka Imre (Kazincbarcika), 2. Juhász Lajos ( Rudabánya) - 
Farkas Tamás (Miskolc), 3. Szoboszlai Csaba (Kazincbarcika) - 
Makkai Zsolt ( Kazincbarcika)
Férfi Páros 120+: 1. Dr. Czecz Zoltán (Miskolc) - Dr. Fejes Zol-
tán (Miskolc), 2. Kiss László (Tiszaújváros) - Prókai Pál (Tisza-
újváros), 3. Dr. Molnár Tibor (Tiszaújváros) - Gyuris János (Ti-
szaújváros)
Férfi páros 140+: 1. Kunsági Károly (Miskolc) - Tőkészky 
Bertalan (Miskolc), 2. Szalai Miklós (Miskolc) - Farkas József 
(Miskolc), 3. Dr. Kucsma János (Solymár) - Varga László (Ti-
szaújváros)
Vegyes páros: 1.Juhász Virág (Rudabánya) - Dr. Varga Róbert 
(Kazincbarcika),2. Szabóné Salamon Ágnes (Miskolc) - Varga 
László (Tiszaújváros), 3. Halász Krisztina (Miskolc) - Farkas 
Tamás (Miskolc)

Szenior tenisztornát rendeztek a hétvégén a Tiszaújvárosi Tenisz 
Club szervezésében. A kupára Kelet-Magyarország szinte min-
den szegletéből érkeztek versenyzők.
A Termál Kupát a 35 év felettiek számára írták ki, hogy több 
korosztályban és kategóriában mérkőzzenek meg. 
-  Mivel északkelet-magyarországi versenynek nevezzük a ren-
dezvényt, így Szabolcs, Hajdú és Borsod megyéből érkeztek a 
versenyzők - tudtuk meg a verseny bírójától, Varga Lászlótól.
A legnagyobb kontingens a tiszaújvárosi versenyzőké volt, de 
szép számmal jöttek Nyíregyházáról is.
- Nagyon szeretjük a tiszaújvárosi klub környezetét - mondta 
Támba Attila, aki a szabolcsi megyeszékhelyről érkezett. - Na-
gyon barátságosak a sporttársak, szeretjük Tiszaújvárost, na-
gyon jó érezzük magunkat.
Bár a korosztály nem a legfiatalabb, a mezőnyben többen ak-
tív harmadosztályú játékosok, így ismerik egymást a bajnokság-
ból is.
- Az NB III-ban csoporttársak vagyunk - mondta a miskolci Dr. 
Czecz Zoltán -, tehát egy csoportban játszunk, így a megméret-
tetés évről évre hagyományos. Szívesen jövünk, már az év ele-
jén beírjuk a versenynaptárba a tiszaújvárosi versenyt, mert fon-
tos számunkra.
A kupán összesen 10 kategóriában osztottak érmeket. A Tisza-
újvárosi Tenisz Club számára a harmadosztályú bajnokság majd 
szeptember közepén indul.
Eredmények:
Férfi egyes 35+ kategória
1. Veisz Viktor(Nyíregyháza)
2. Farkas Tamás (Miskolc)
3. Veisz Roland (Nyíregyháza)
Férfi egyes 45+
1. Tigyi József (Miskolc)
2. Támba Attila (Nyíregyháza)
3. Hliva Sándor (Nyíregyháza)
Férfi egyes 55+
1. Dr. Czecz Zoltán (Miskolc)
2. Juhász Lajos (Rudabánya)
3. Dr. A.Nidal  (Nyíregyháza)
Férfi egyes 70+
1. Szalai Miklós (Miskolc)
2. Varga László ( Tiszaújváros)
3. Sipőcz Lajos (Tiszaújváros)
Női páros
1. Szűcs Mária (Miskolc) - Juhász Virág (Rudabánya)
2. Szabóné Salamon Ágnes (Miskolc) - Halász Krisztina (Mis-
kolc)
Férfi páros 100 év alatti kategória
1. Gyuris Norbert (Tiszaújváros) - Szentandrássy László (Tisza-
újváros)
2. Kórik László (Tiszavasvári) - Szombati László (Tiszavasvári)
Férfi Páros 100+
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Férfi Páros 120+
    1. Dr. Czecz Zoltán (Miskolc) - Dr. Fejes Zoltán (Miskolc)
    2. Kiss László (Tiszaújváros) - Prókai Pál (Tiszaújváros)
    3. Dr. Molnár Tibor (Tiszaújváros) - Gyuris János (Tiszaúj-
város)
 
Férfi páros 140+
    1. Kunsági Károly (Miskolc) - Tőkészky Bertalan (Miskolc)
    2. Szalai Miklós (Miskolc) - Farkas József (Miskolc)
    3. Dr. Kucsma János (Solymár) - Varga László (Tiszaújváros)
 
Vegyes páros
    1.Juhász Virág (Rudabánya) - Dr. Varga Róbert (Kazincbar-
cika)
    2. Szabóné Salamon Ágnes (Miskolc) - Varga László (Tisza-
újváros)
    3. Halász Krisztina (Miskolc) - Farkas Tamás (Miskolc)

15. oldal2018. augusztus 23. Sport

Tóth Anna (balra) másodikként ért célba. 

Szendrey mester szándéka, hogy a fiatalok beépüljenek a csapatba. 



16. oldal 2018. augusztus 23.Rendezvények
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Hamvas Béla Városi Könyvtár
FELHÍVÁSA

„Első lépések a digitális 
világban”

SZÁMÍTÓGÉPHASZNÁLATI KÉPZÉS KEZDŐKNEK!

Ingyenes 35 órás alapfokú számítógéphasználati ismereteket nyújtó 
képzést indítunk.
A képzés ideje: 2018. szeptember 14-től október 5-ig (10 alkalom),
                          hetente 3 napon (hétfő, szerda, péntek) a délelőtti órákban.
Helyszín: Hamvas Béla Városi Könyvtár (3580 Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.)
Érdeklődni, jelentkezni személyesen a könyvtárban, telefonon a 06-
49/542-006-os számon vagy emailben a konyvtar@tujvaros.hu címen 
lehet.
Jelentkezzen bátran, segítünk eligazodni a digitális világban!

Tisztelt Színházlátogatók!

A Sodrás Amatőr Színtársulat előadásában május 23-ára tervezett Egy bolond százat csinál 
előadásra kiadott azon jegyek, melyeket az elmaradt előadás után nem váltottak vissza, 2018. 
augusztus 30-áig - a jegyek bemutatása ellenében - a 2018. szeptember 18-ai előadásra bevált-
hatóak. 
A beváltás során a korábbi helyek biztosítása nem áll módunkban!

                                                                                    Derkovits Művelődési Központ

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
NYÁRI NYITVATARTÁS

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Tiszaszederkényi Művelődési Háza 

AUGUSZTUS 31-ig 
SZOMBATI  NAPOKON ZÁRVA TART!
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