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Lecsaptak a nyomozók

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben ezúttal dr. Fü-
löp György alpolgármester válaszol a nézők közérdekű kér-
déseire. Szeptember 4-én, szerdán 18.45 órai kezdettel vá-
laszol Tiszaújváros alpolgármestere a lakossági kérdésekre. 
Ezeket előzetesen is fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu 
e-mail címen szeptember 4-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. 

Szirénapróba
A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. szep-
tember 2-án (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros, Tiszapalko-
nya, Oszlár településeken szirénapróba lesz. A szirénák meg-
szólaltatásával a veszélyes üzemek környezetében telepített 
Monitoring Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer üzemké-
pességét tesztelik. 
A szirénapróba úgynevezett hangos üzemű (teljes körű) pró-
ba lesz, szöveges tájékoztatás mellett, amely során „Kataszt-
rófariadó” jelzést (120 másodpercig tartó, váltakozó hangma-
gasságú, folyamatos szirénahang), valamint „Katasztrófari-
adó elmúlt” jelzést (kétszer 30 másodpercig tartó, egyenletes 
hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodper-
ces szünettel) adnak ki.

Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Vendégségben

Karbantartások, fejlesztések a Sportcentrumban

Csíkszeredai cseretáborozók

Festés, fertőtlenítés, eredményjelzők, lakossági pálya 

Egy hétre érkeztek, s ez idő 
alatt voltak a tiszadobi And-
rássy-kastélyban, a strandon 
és a bogácsi élményfürdőben 
a Csíkszeredából érkezett tá-
borozók. A diákokat a ven-
déglátó Tiszaújváros vezeté-
se is köszöntötte. 

Nagy volt a csend a Városháza harmadik 
emeleti tanácskozótermében csütörtök 
délelőtt, ott, ahol általában a képviselők 
ülnek, most kisebb-nagyobb gyerekek fi-
gyelték, hova is kerültek. Hétfőn érkez-
tek meg Csíkszeredából városunk ven-
dégeiként, Bráz György polgármester és 
dr. Fülöp György alpolgármester csütör-
tökön köszöntötte őket. Egy közös fotó 
is készült a Csíkszeredától kapott székely 
kapunál, majd a huszonhat fős gyerekse-
reg a strandra ment, ahol igazi napsütéses 
melegben tölthették a napot. 
- Már negyedik alkalommal vagyok itt a 
táborban - mondta Bara Ákos -, minden 
nagyon élvezetes, a hangulat, a közösség 
is jó, az idő, a táborvezetők, az étel, min-
den tetszik - sorolta. 
Lázár Előd sem „első bálozó”, ez az ötö-
dik tábora. 
- Jó egy kicsit más kultúrát is megtapasz-

talni - mondta Előd -, mi az ittenit, a tisza-
újvárosiak pedig a miénket ismerik meg, 
szerintem ez fontos. Hogy mi különle-
ges itt? Most például feltűnően jó az idő. 
Ezért jó, hogy gyakran megyünk a strand-
ra, de van úgy, hogy otthon pihenünk és 
pingpongozunk. 
Jó társaság, jó hely, jó idő, sok-sok jó 
program, ez várta a gyerekeket és kísérő-
iket az egy hét alatt. 
- Szerintem nagyon jól érzik magukat a 

gyerekek - mondta Bara Erika tanárnő, a 
tábor egyik felügyelője. - Örülünk annak, 
hogy megismerhetjük az itteni dolgokat, 
és hogy a kisebb generáció is egyre töb-
bet tud meg a testvérvárosáról, remélem, 
hogy a Pottyondon töltött időt is élvezték 
az itteni gyerekek. Köszönjük a városve-
zetéseknek mind a két oldalról, hogy le-
hetővé tették ezt a tábort, hisz a gyerekek-
ben van a jövőnk, lényeges, hogy megis-
merjék egymást. 
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Mint évek óta, idén is nyárra ütemezte a Tiszaújvárosi Sportcentrum a felújítási, karbantartási munkálatokat. Cikkünk a 3. oldalon.

Csíkszeredaiak a csíki székely kapuban. 

Rátámadt a szociális munkásra

Börtönben 
a hajléktalan

Ítélet született annak a férfinak az ügyében, akivel 
szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 
bűntette miatt emelt vádat a Tiszaújvárosi Járá-
si Ügyészség.

2018. április 26-án a sértett a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ nappali melegedőjében megkérte a vádlottat, hogy az 
átvett készételt ne tegye be a szekrényébe. Az ittas férfi szitko-
zódni kezdett, majd rátámadt a szociális munkásra és többször 
fejen akarta ütni. A férfinak sikerült elhárítania kezével az ütése-
ket, a portára menekült, és értesítette a rendőröket.
A szociális munkás nem sérült meg, de mivel közfeladatot ellátó 
személynek minősül, a bíróság az ügyészi indítvánnyal egyező-
en végrehajtandó büntetésre ítélte a támadót, aki ráadásul bünte-
tett előéletű. Két év hat hónapot kapott, és három évre eltiltották 
a közügyek gyakorlásától. Az ítélet jogerős.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szer-
dán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise. 
Szeptember 1-jén, vasárnap 16.00 órakor tanévnyitó szentmi-
se a templomban (Veni Sancte). Szeretettel hívjuk és várjuk a 
hittanos gyermekeket és szüleiket templomunkban. Ez egyben 
az első vasárnapi gyermekmise is.
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való elő-
készületünk előadássorozat első előadása csütörtökön, szep-
tember 5-én 17.00 órai kezdettel lesz a templomban. Előadó 
Dr. Csizmadia István teológiai tanár. 18.00 szentmise, 18.30-
20.00-ig Szentségimádás.
Szeptember 6. első péntek. Kérjük, hogy a környezetükben 
élő azon idős, beteg testvéreink címét, akik szentgyónáshoz és 
szentáldozáshoz szeretnének járulni, hivatali időben jelezzék a 
plébánia telefonján.
Görögkatolikus
Csütörtökön (Keresztelő Szent János fejvételének emléknap-
ja) 17.30 Szent Liturgia. Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szom-
baton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent 
Liturgia.
Sajószögedi templomunk címünnepét (búcsúját) szeptember 
8-án, az Istenszülő Szűz Mária születésének ünnepén tartjuk. 
A 11 órakor kezdődő Szent Liturgián Béres Gábor atya, a Mis-
kolci Görögkatolikus Általános Iskola iskolalelkésze és hitta-
nára fog igét hirdetni.
Református
Tiszaújváros
Úrvacsorára való felkészülési bűnbánati istentiszteletet tar-
tunk a gyülekezet imatermében 2019. augusztus 28-30. között 
(szerdától péntekig), amely alkalmak 17 órakor kezdődnek.
Az új kenyér alkalmából hálaadó ünnepi istentisztelet úrvacso-
ravétellel 2019. szeptember 1-jén, vasárnap 11 órakor kezdődik.
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanévnyitó is-
tentiszteletét 2019. szeptember 1-jén, vasárnap 18 órakor tartjuk.
Tiszaszederkény
Úrvacsorára való felkészülési bűnbánati istentiszteletet tar-
tunk a gyülekezet imatermében 2019. augusztus 28-30. között 
(szerdától péntekig), amely alkalmak 18 órakor kezdődnek.
Az új kenyér alkalmából hálaadó ünnepi istentisztelet úrvacso-
ravétellel 2019. szeptember 1-jén, vasárnap fél 10 órakor kez-
dődik. Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és szerették, 

hogy a szeretett fiú, férj és édesapa 
Bíró János Pál

 életének 52. évében elhunyt. 
Temetése szeptember 3-án, kedden 15:30 órakor

 lesz Muhiban a temetőben. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerettek, hogy 

Mecsei AttilA 
életének 64. évében elhunyt. 

Temetése 2019. szeptember 3-án, kedden 11 órától lesz  
Sajószögeden a Városi Temetőben. 

A gyászoló család 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
MArosi János

halálának 2. évfordulójára. 
Nyugalma legyen csendes, emléke szívünkben örökké él. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 1-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd szeptember 2-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. 

Lokálpatrióta sajtótájékoztató

Tiszaújváros Szeretlek! 
Sajtótájékoztatót tartott a 
Tiszaújvárosi Lokálpatrióta 
Egyesület, melyen bemutat-
ták az október 13-ai önkor-
mányzati választásokon in-
duló polgármester- és képvi-
selőjelöltjeiket. 

- Először is megköszönöm, hogy éveken 
keresztül támogatták polgármesteri mun-
kámat - mondta Bráz György leköszönő 
polgármester. - Ahhoz már hozzászokhat-
tak, hogy a Magyar Szocialista Párt Tisza-
újvárosi Szervezete olyan jelölteket állít, 
akik egész életükkel bizonyították Tisza-
újváros iránti hűségüket, elkötelezettsé-
güket és tisztességgel, becsülettel dolgoz-
tak önökért az elmúlt években, évtizedek-
ben. Nyugodt szívvel ajánlom ezt a csa-
patot, élükön dr. Fülöp György alpolgár-
mesterrel, mert ez a csapat érdemes a tá-
mogatásra. 
Az MSZP Tiszaújvárosi Szervezete a 
2015-ben megalakult Tiszaújvárosi Lo-
kálpatrióta Egyesület jelöltjeit támogatja. 
Az egyesület azért jött létre, hogy össze-
fogja azokat a lokálpatriótákat, akik szá-
mára fontos a város nyugalma, biztonsá-
ga, fejlődése. 
- 2010 után megtapasztalhattuk, hogy a 
Fidesz olyan embereket állított külön-
böző pozíciókba, akik menet közben el-
bukták a becsület próbáját - mondta Bráz 
György. - Voltak itt földmutyik, és volt itt 
egy olyan országgyűlési képviselő, aki 
arcátlanul alkotmányos költséget szedett 

a helyi vállalkozóktól. Akkor sokan úgy 
gondoltuk, bal- és jobboldaliak, kereszté-
nyek és nem keresztények, hogy létreho-
zunk egy egyesületet azért, hogy a város 
megmaradjon olyannak, amilyen volt.
A jelöltek: Dr. Fülöp György polgármes-
terjelölt, 2. sz. evk., Jézsó Gábor 1. sz. 
evk., Kiss Zoltán 3. sz. evk., Tokaji Edit 
4. sz. evk., Vendlerné Polyák Ilona 5 . sz. 
evk., Pap Zsolt 6. sz. evk., Hok Csaba 7. 
sz. evk., Molnár István 8. sz. evk. 
Dr. Fülöp György alpolgármester, polgár-
mesterjelölt mutatta be a jelölteket, majd 
szólt a tervekről, a programról is. 
-  A legfontosabb érték, hogy ebben a 
városban nyugalom legyen, kiszámítha-

tóság, átláthatóság és korrupciómentes-
ség - mondta -, hogy minden tiszaújvá-
rosi úgy érezhesse, ez a képviselő-tes-
tület és városvezetés értük van és értük 
dolgozik. Mi nem érdekszövetséget al-
kotunk, hanem értékközösséget, mi ba-
rátok vagyunk, egy csapat vagyunk, 
akik közösen képesek arra, hogy tovább 
végezzük az elkezdett munkát. Prog-
ramunk címe: Tiszaújváros Szeretlek! 
Olyan programot tudunk Tiszaújváros 
elé tenni, ami biztosítani tudja a város 
töretlen, nyugalmas, és biztonságos fej-
lődését, ez a program a felelős vállalá-
sok programja. 

Fodor Petra

Múlt heti számunkban, a Közösen Tiszaújvárosért Szövetség je-
löltjeinek helyesbítésekor ismét bakiztunk, betűcserét vétettünk 
Steinerné Vasvári Éva esetében. Az érintettől elnézést kérünk. 

A szerkesztőség

Közlemény

Jobbikos jelöltek
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Tiszaújvárosi Alapszerve-
zete a 2019. október 13-ára kiírt polgármester- és önkormányzati 
képviselőválasztáson a következő jelölteket indítja. 
1. vk.: Berta Szabolcs, 2. vk.: Varanek Andor, 3. vk.: Papp Má-
tyás, 4. vk.: Molnár Tamás, 5. vk.: Lukács László, 6. vk.: Tóth 
Dávid, 7. vk.: Tóth Ferenc, 8. vk.: Baráthné Kiss Éva
Polgármesterjelöltet a mozgalom nem indít, a Tiszaújvárosi Lo-
kálpatrióta Egyesület jelöltjét, dr. Fülöp Györgyöt támogatja. 

Molnár Tamás elnök
Jobbik Magyarországért Mozgalom Tiszaújvárosi Alapszervezete

Tisztelt Polgármester Úr!

Helyesbítés helyesbítése

Tudtunk az érkezésről, de nem vártuk. Még nem. Mégis el-
jött, és itt van. Megerősítve feketén-fehéren.
Olvassuk, és jönnek a gondolatok. Kinek-kinek vérmérsékle-
te szerint. Visszanézünk a sok-sok eseményre, történésre az 
eltelt kilenc év alatt. Merthogy erről szól most ez az írás. Sze-
rintünk szép volt! Meg jó is, meg néha kevésbé jó, ahogy a 
változások diktálták. Elköszönt városunk első embere, átadja 
majd helyét az utódjának. Mert az élet megy tovább. 
Tisztelt Polgármester Úr! Köszönjük a város érdekében vég-
zett 9 évi polgármesteri munkádat! Emelt fővel távozol, és 
megkezded nyugdíjas éveidet. Ehhez kívánnak Neked erőt, 
jó egészséget a Tiszaújvárosiak!

(Név és cím a szerkesztőségben)

2. oldal 2019. augusztus 29.Sokféle

Szerencse
Ezzel a rejtvénnyel véget ér augusz-

tusi sorozatunk. A megfejtéseket egy-

ben várjuk e-mailben szeptember 3-ig 

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-

tai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-

ván út 16. címre.

A lokálpatrióták csapata értékközösséget alkot. 



Karbantartások, fejlesztések a Sportcentrumban

Festés, fertőtlenítés, eredményjelzők, 
lakossági focipálya 

Mint évek óta, idén is nyár-
ra ütemezte a Tiszaújváro-
si Sportcentrum a felújítási, 
karbantartási munkálatokat. 
Gál Csaba, a Tiszaújváro-
si Sport-Park Nonprofit Kft. 
ügyvezetője nyilatkozott la-
punknak arról, hogy milyen 
munkák folytak, folynak.   

- Nagyon sok felújítási és karbantartá-
si munka van a Sportcentrum területén 
- mondta Gál Csaba. - Mivel a labdarú-
gók nyáron pihennek, így a pályák kar-
bantartását ilyenkor végezzük el. Mind az 
öt pályán volt teendő. Kiemelném, hogy 
a nagy- és a kis műfüves pályán is pótol-
tuk a granulátumot.   A füves pályák rend-
betétele, a szelektív gyomirtás és a ka-
puk előtti gyeptéglázás is megtörtént. A 
klubházakban a vizesblokkok felújításá-
ra is szükség volt, hiszen több, mint 120 
WC, zuhanyzó található a Sportcentrum-
ban, tehát mindig adódnak javítási, fel-
újítási feladatok, az öltözők fertőtlenítő 
meszelése pedig még mindig tart. Ezeken 
kívül a két uszoda karbantartását is mos-
tanra, augusztus végére ütemeztük. A De-
ák téri uszodában az elmúlt héten már be-
fejeződtek a fertőtlenítési munkálatok, ott 
már a medence feltöltése is megtörtént. A 
Sportcentrum uszodájában az egész lég-
technikai rendszert áttisztítottuk, fertőt-
lenítettük, és itt is szükség volt festésre, 
meszelésre. Ezen a héten a medence, a 
szűrők teljes fertőtlenítése történik, majd 
egy alapos takarítás után hétfőn, szeptem-
ber 2-án nyit mindkét uszoda. 
- A szokásos felújítások mellett fejleszté-

sek is történtek az elmúlt időszakban.
- Elsősorban szeretném kiemelni a Pho-
enix Kosárlabda Klub és a Tiszaújváro-
si Futball Klub eredményes TAO-s pályá-
zatát, aminek segítségével minkét egyesü-
let fejlesztési pénzhez jutott. Ebből a támo-
gatásból  a futballklub le tudta cserélni a 
stadionban lévő eredményjelző táblát egy 
sokkal modernebb, korszerűbb eredmény-
jelzőre, ami a legutóbbi bajnokság utolsó 
mérkőzősén már  debütált és az idei baj-
nokság első két hazai mérkőzésén is hasz-
nálták. Ezen kívül a hármas számú fü-
ves labdarúgópályán kiépült egy világí-
tási rendszer, valamint kerítés épült a pá-
lya köré, ami szintén pályázati pénzből va-
lósult meg. A Sportcentrum is segített en-
nek a pályának a teljes körű felújításában. 
Automata locsolórendszert építettünk ki, 
a pálya füvesítése is megtörtént, valamint 

a pálya egy része köré járdát is építünk, 
ami még jelen pillanatban is tart. Ezt a pá-
lyát előreláthatóan október elejétől vehe-
tik birtokba labdarúgóink, amikortól a fel-
nőtt csapatnak, valamint az U19-es és az 
U17-es csapatoknak is ezen a pályán lesz-
nek az edzéseik, de edzőmérkőzéseket is 
lehet majd játszani rajta, mert a szabvány-
nak megfelelő lesz. A Phoenix Kosárlabda 
Klubnak, szintén TAO-s támogatásból, si-
került lecserélni a játékcsarnokban az ered-
ményjelző táblát, ami a hétvégén megren-
dezett kétnapos kosárlabda tornán debütált 
és szerencsére jól vizsgázott. Ezeken kívül 
a beruházások közé tartozik, hogy kicse-
réltük a defibrilláló készüléket, ami a fő-
portán található. A labdarúgó pályák keze-
lésére pedig egy adaptert vásároltunk, ami-
vel sokkal jobb minőségben és könnyeb-
ben tudjuk a pályákat nyírni.
- Eddig a hármas számú füves pálya állt a 
lakosság rendelkezésére. Most, hogy fel-
újították és körbe kerítették ezt a pályát, 
hová mehetnek a focizni, sportolni vá-
gyók?
- A mostani időszakban, amíg a felújítá-
sok tartanak, a kettes számú labdarúgó-
pályát lehet használni tömegsport célok-
ra. Csakúgy, mint korábban, most is reg-
gel nyolc órától egészen sötétedésig bárki 
igénybe veheti, akár egyénileg vagy tár-
saságok is. Mindeközben hátul a kis mű-
füves pálya mellett egy füvesített terüle-
tet készítünk elő a lakossági tömegspor-
tolóknak, amit terveink szerint szeptem-
ber végén, október elején át is tudunk ad-
ni a sportolni vágyóknak.
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Nagyik, papók, unokák

Generációk nyárbúcsúztatója
A hangos zeneszót is túlharsogták azok a csivitelő 
gyerekek, akik a nagyszülő-unoka nyárbúcsúzta-
tó partira voltak hivatalosak. Ezt a többgeneráci-
ós rendezvényt immár harmadszor szervezte meg 
a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete múlt csü-
törtökön.

Nem fűtötték be a kemencét, és ezúttal nem gyújtottak alá a bog-
rácsoknak sem a Brigádházban, pedig van ott szalonnasütő, sza-
badtéri főzőhelyek, fedett, nyitott terület asztalokkal, padokkal. 
A kulináris élvezetek helyett most „csupán” egymás társaságát 
élvezték az unokák és a nagyszülők. Az idősebbek játékos, spor-
tos vetélkedőkkel készültek erre a napra, ők vezényelték le a 
programokat, a gyerekek pedig mindezt kiélvezték jó kedvvel, 
jó társaságban.
A Pöstényi család három generációval érkezett, a legkisebbeket 

először hozták el a közös programra.
 - Édesanyámék vannak itt, mi a gyerekek, és mi is elhoztuk 
a gyerekeinket - mondja Pöstényi Zoltán. - Szerencsések va-
gyunk, mert mi egyébként is sok időt tudunk együtt tölteni szü-
lők, nagyik, unokák, gyerekek. A nyaralásokat is úgy szervez-
zük mindig, hogy együtt lehessünk, tavaly 17-en voltunk egy-
szerre. Jó, hogy vannak nagyszülők, akinek van, az tudja, hiszen 
mindenben tudnak segíteni, és nagyon nagy dolog, hogy bármi-
kor rájuk tudjuk bízni a gyerekeket. 
Legalább nyolcvanan vendégeskedtek a találkozón, unokák 
nagyszülők fele-fele arányban. Volt olyan is, aki unoka nélkül 
érkezett, de annak is jutott „ kölcsöngyerek”, akire vigyázha-
tott, akivel játszhatott, akivel újra átélhette, milyen is volt anno 
együtt lenni kis unokáival. 
- Az én unokáim már 14, 17, és 20 évesek, nemcsak ezt a ren-
dezvényt nőtték ki, hanem „ minket is”. Már nem mi, nagyik és 
papók vagyunk nekik az elsők, hanem inkább a barátok, barát-
nők. Erre a találkozóra mindenki annyi unokával jön, amennyit 
csak tud hozni, valaki négyet is, mások egyet sem. Aki sok uno-
kát hoz, annak a gyerekeit elosztjuk, én is átvállaltam örömmel 
a barátnőm egyik unokáját, nagyon szeretek sportolni és itt van 
ma egy csomó sportos feladat. Jó velük együtt lenni, jó velük 
játszani, bár az én kis párom, Grétike gimnasztrádás, így a hul-
la-hopp karikás közös feladatban bizony szedni kellett a lábam, 
ha együtt akartam vele haladni. Úgy érzem, ide tartozok ebbe a 
csoportba, jó együtt lenni. Én hajdanában a testvérem gyerekeit 
is elhoztam mindig nyaralni, örömmel tettem a férjemmel együtt 
- nyilatkozta lapunknak Bíró Józsefné.
Az apróságok között talán a legnagyobb Nagy Regina volt, aki 
tizenévesen ugyanolyan önfeledten élvezte a vidám vetélkedő-

ket és az idősebbek társaságát, mint a kisebbek.
- Én a mamámmal jöttem, játszunk, rajzolunk, játékos-sportos 
feladatokon veszünk részt, hol egyedül, hol együtt csináljuk. Én 
személy szerint sok időt töltök vele, mert vele lakom. Sok min-
dent tanulok tőle, sok mindenre megtanít. Sütni-főzni is szok-
tunk együtt, meg kézműveskedünk - mondja Regina.
A versenyek mellett lehetett aszfaltra rajzolni, festeni, kézmű-
veskedni, de tetoválást is csináltak az ügyeskezű nagymamák. 
- Sok más városból érkező unoka is van itt, hogy a nyár utolsó 
napjaiban egy kellemes napot eltöltsenek együtt a nagymamá-
val, nagypapával. Nagyon sok nagyszülő vigyázott a nyáron az 
unokákra, amíg a szülők dolgoztak. Már ők is elfáradtak egy ki-
csit, de mi, ma levesszük a terhet a vállukról, nem kell főzniük, 
sokan vagyunk, vigyázunk rájuk, programot is csinálunk, így 
mindenki tud kikapcsolódni és szórakozni is, közös élménye-
ket szerezni - mondta Csengéné Bányász Terézia, a Tiszaújváro-
si Nyugdíjasok Egyesületének programszervezője. 
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Tiszaújváros több területén javítják az útburko-
latot, kátyúzzák a nagyobb úthibákat. A Vándor 
Sándor Zeneiskola előtti területet is javították, bő-
vítették. 

- A zeneiskola előtt nagyon forgalmas és elég szűk terület állt az 
arra közlekedők rendelkezésére  - mondta lapunknak Jászovics-
né Makrai Mária, a Polgármesteri Hivatal városfejlesztési mun-
katársa. - Az útburkolat pedig elavult, felfagyott, töredezett volt, 
ezért vált szükségessé ennek a területnek a felújítása. Új burko-
latot kapott, kiszélesítettük az utat, melyen egyirányú lesz a for-
galom, ami szabályozottabbá teszi az autóval közlekedést. A vá-
rakozó szülők részére több padot helyeztünk ki és megoldottuk 
a zeneiskola akadálymentes megközelítését is.
A másik jelenleg is tartó felújítás az Örösi út 18-24. számú épü-
letnél a parkolók és lépcsőházi bejáratok felújítása. 
- Ennek a parkolónak a felújítása már hónapok óta napirenden 
volt - folytatta Jászovicsné Makrai Mária. - Ennek elsősorban 
az az oka, hogy esős időszakokban rendszeresen megállt a víz, 
ami egy szinte használhatatlan, sáros területet eredményezett. 
Az itt lévő gyeprács helyett térkő burkolatot kap a felület, vala-
mint előregyártott csapadékvíz-elvezető csatornák lesznek be-
építve és nem csak a parkolóknál, hanem a garázsok és a lépcső-
házak bejáratainál is.
Idén még több útburkolati javítás is lesz a városban, illetve egy 
gyalogátkelőhely létesítése is tervbe van véve a Dózsa György 
és a Huszár Andor úti csomópontban.          
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Megoldották a zeneiskola akadálymentes megközelítését is. 

Az Örösi úti Tölgy társasháznál hétfőn kezdődtek a munká-
latok. Az új eredményjelző tábla a Phoenix kosárlabda kupán debütált. 

A járdaépítés jelenleg is tart. 

Készülnek az emlék csecse becsék. 

Nagyi és unoka egy karikában. 

Utak, parkolók

Burkolatfelújítások



Önnek is segíthet

Tehetséggondozás felsős fokon

Mire jó az Anonim Alkoholisták?

Kaland, közösség, kihívás 

Hazánkban, ezen belül városunkban is egyre nő az 
alkoholizmus felé elindultak, és a már masszív al-
koholisták száma. Ezek a betegek – igen, kedves 
olvasó, betegségről beszélünk - a pokol legmélyebb 
bugyraiban élnek. A közvélemény - sokszor jogo-
san - elítéli őket, agresszivitásuk, botrányos visel-
kedésük, család- és  kapcsolatromboló viselkedé-
sük miatt, de mégsem nevezhetjük őket egyértel-
műen, akarat- és jellemgyenge embereknek. 

Bár az egészségügyben dolgozók egy jelentős hányada is vitatja 
a kérdést, de ma már világszerte elfogadott tény, hogy betegség-
gel állunk szemben. Betegséggel, melynek az a lényege, hogy a 
beteg képtelen tartani az alkohollal szembeni kontrollt. Ha le-
ment egy feles, helye van ott egy fél liternek, liternek is! Nem 
az illető dönti el, van-e, és ha igen, hol, megállás. Iszik, amíg be-
léfér, amíg van rá pénze, ha nem, akkor elintézi más úton. Köl-
csönből, hitelből, mindegy milyen módon, a lényeg, hogy ihas-
son tovább. Lop, csal, hazudik, annak érdekében, hogy megsze-
rezze a hőn áhított alkoholt, mert életét szinte már csak egy cél 
irányítja, az hogy italhoz jusson, hogy tovább ihasson.
A betegség nem válogat áldozatai között. Van közöttük mérnök, 
tanár, orvos, gyári munkás, tanuló fiatal, iskolázott és kevésbé 
kiművelt ember, csupán egy a közös bennük: az alkohol utáni 
csillapíthatatlan vágy. Természetesen a beteget és a környeze-
tét is erősen próbára teszi, megviseli ez az áldatlan állapot, az 
alkoholizmus során a beteg és a környezete is jelentősen sérül. 
A sokszor jó szándékú családtagok megbocsátó, vagy haragvó 
magatartásukkal, lelki prédikációjukkal, lebeszélő, vagy elíté-
lő hozzáállásukkal, csak az olajat jelentik a tűzre, az elért lelki-
ismeretfurdalás hatására a beteg csak mélyebbre süllyed az al-
kohol rabságába.
És akkor ezt hagyni kell?  - kiálthatnak fel sokan. Nem. Koránt 
sincs arról szó, hogy hagyni kellene, hogy a környezetnek bele 
kellene gabalyodnia az alkoholista önpusztításának, manipuláci-
ós viselkedésének hálójába. Itt mindenkinek egyaránt segítségre 
van szüksége. A környezetnek abban, hogy hogyan segítse job-
ban a beteget, az alkoholistának abban, hogy elfogadja, s ha már 
elfogadta, hogyan kezelje a betegséget. 
Többféle út létezik egymás mellett, egymást kiegészítve. Egy-
ben azonban mindannyian megegyeznek: az alkoholistának 
egyetlen korty ital elegendő ahhoz, hogy újra beinduljon a mér-
hetetlen sóvárgás és az újbóli mértéktelen italozás. Elegen-
dő egy alkoholmentes sör felbontása, a látvány, a szisszenés, 
pezsgő bontásakor a jól ismert pukkanás, de akár egy konyakos 

meggy elfogyasztása és újra elindul a már jól bejáratott folya-
mat. Természetesen minél fiatalabb valaki, annál nehezebb el-
fogadnia, hogy többé egyetlen korty alkoholt sem ihat, ha meg 
akarja őrizni tartós józanságát. Nem lehet kivétel, sem esküvő, 
sem temetés, sem szilveszter, sem munkahelyi összejövetel, az 
alkoholistának tartózkodnia kell a legkisebb mennyiségű alko-
hol elfogyasztásától is. Szakemberek közül is sokan javasolják, 
hogy amíg a szermentes életből nem telt el 1-2 év, az alkoholista 
ne is vegyen részt olyan eseményen, ahol az alkohol is jelen van.
De addig, amíg a beteg és a környezete eljut a belátásig, a be-
tegség hathatós kezeléséig, igencsak hosszú az út. Hová érde-
mes fordulni a panasszal? Segítséget nyújt a háziorvos, a pszi-
chológus, a pszichiáter, a családsegítő központok és számos 
olyan egészségügyi és szociális szervezet, amelynek ismerete 
van a betegség mibenlétével kapcsolatban. Vannak gyógyszer-
rel kiegészített terápiás kezelések, gyógyszermentes megoldá-
sok, hosszabb - minimum 6 hetes, de akár több hónapos - kór-
házi bentfekvések. Létezik a Minnesota program, amelyről a ké-
sőbbiekben még olvashatnak, és a civil önsegítő szerveződés, az 
Anonim Alkoholisták (AA) gyűlése is. 
AA Tiszaújvárosban is létezik, s ez egy olyan önkéntesen szer-
veződő közösség, amelynek bárki tagja lehet, akár a környező 
településekről is várnak olyan tagokat, akikben erősen él az al-
kohollal való felhagyás vágya.  Az AA gyűlésnek van egy pro-
tokolláris része, amikor a jelenlévők egymást váltva felolvas-
sák az alkoholisták meghatározását, az alkoholisták 12 pontját, 
és van egy kötetlenebb rész, amikor mindenki saját örömét, bá-
natát, a saját „élményeit” oszthatja meg a többiekkel. A gyűlé-
sen többször elhangzik Isten neve, ami a nem vallásos embere-
ket visszatarthatja attól, hogy részt vegyenek a gyűléseken. Itt 
nem a vallásosság, hanem a hit a lényeg. Nem kell templom-
ba járni, imádkozni, csupán azt kell elfogadni, hogy van egy, az 
alkoholistánál magasabb erő, amely segíthet a betegség legyő-
zésében. Az alkoholista hihet akár a szék lábában is, egy a lé-
nyeg, hogy higgyen abban, hogy valaki, valami megszabadít-
hatja őt az alkohol rabságából. Természetesen ehhez a beteg-
nek is hozzá kell járulnia, meg kell vívnia a saját, mindennapos 
harcát abban, hogy többé soha, semmilyen körülmények között 
nem nyúl a pohár után. S hogy mire jó egy AA-gyűlés? Egy al-
koholistát soha, senki úgy meg nem érthet, mint egy másik alko-
holista. Egyik alkoholista a másiknak nem mondhat olyat, amin 
a másik maga is nem ment volna már át. Közösek az élménye-
ik, a veszteségeik, a bánatuk, a lelkiismeretfurdalásuk, egyszó-
val az életük. Egy-egy ilyen gyűlés a teljes őszinteség jegyében 

zajlik, egymást teljes mértékben támogató légkörben. A gyűlés, 
a közösség megtartó ereje segítséget nyújt az alkoholistának ab-
ban, hogy a következő hét eseményeit alkohol nélkül átvészel-
je. Szeretet, megbecsülés, visszatartóerő, elfogadás, ami ezeket 
a gyűléseket áthatja. Az AA tagok mindenkit szeretettel, ítélke-
zéstől mentesen várnak csoportjukba, akiben megvan az alko-
hol utáni sóvárgás teljes megszüntetésével kapcsolatos igény, 
vágy. A gyűléseken elhangzottak kizárólag a tagokra tartoznak, 
nem megy ki semmi a négy fal közül. Az AA-sok nem ítélkez-
nek, nem adnak senkinek penitenciát, nem törnek senki felett 
pálcát, csupán segíteni igyekszenek magukon és másokon egya-
ránt. Hasznos és célszerű, egyben biztonságos érzés ehhez a kö-
zösséghez tartozni.
Az AA gyűlések minden kedden délután 5 órakor kezdődnek a 
Közösségi ház földszinti 29-es termében, előzetesen érdeklődni 
a következő telefonszámokon lehet: Csaba: 70/676-5301, Csil-
la: 70/286-3403, Mariann: 70/370-7132. Hívó szó lehet a klub-
hoz való csatlakozáshoz, az AA imája is: Uram adj lelki békét 
ahhoz, hogy elfogadjam azt, amin változtatni nem tudok, erőt 
ahhoz, hogy változtassak azon, amit megváltoztathatok, és böl-
csességet ahhoz, hogy felismerjem a különbséget.

Tamás Mariann

Tehetséggondozás felsőfokon címmel tartottak 
Esélyegyenlőségi konferenciát a Polgármesteri Hi-
vatalban. Az előadó a Mathias Corvinus Collegium 
Fiatal Tehetség Program régióvezetője, Madzinné 
Ortó Ildikó volt, aki a felső tagozattól induló lehe-
tőséget ismertette a résztvevőkkel. 

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete két évvel 
ezelőtt fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, ezzel 
egyidejűleg határozott arról, hogy 2022-ig minden évben Esély-
egyenlőségi konferenciát tartanak különböző témákban. Idén a 
tehetséggondozás került a fókuszba.
A résztvevőket és az előadót dr. Fülöp György alpolgármester 
köszöntötte, majd a program iránt érdeklődő helyi intézmények 
vezetői, pedagógusai mutatkoztak be. Többségüknek nem isme-
retlen ez a lehetőség, hiszen jó néhány tiszaújvárosi diákjuk is 
bekapcsolódott a programba 2016 óta. 
A tájékoztató után az előadóval beszélgettem, ami azért is aktuá-
lis, hiszen szeptember 5-éig lehet még jelentkezni a programba.
- Én 23 évet töltöttem a hagyományos oktatásban, a program 
indulása óta együtt vagyok a csapattal - mondta a régióveze-
tő. -  A Mathias Corvinus Collegium több mint 20 éve foglal-
kozik egyetemista és középiskolás diákok tehetséggondozásá-
val. 2015-ben bővült az oktatási kínálatunk a felső tagozatos di-
ákoknak indított FIT programunkkal ( Fiatal Tehetség Program). 
Idén szeptembertől már hét városban, több mint 600 gyerek ve-
het részt a rendhagyó élménypedagógiai foglalkozásokon, töb-
bek között Miskolcon is.
- Azt mondta, hogy élménypedagógia, akkor itt nem tantárgyak-
ban, tanórákban és nem a klasszikus oktatásban kell gondol-
kodnunk?
- Valóban élmény, izgalmas kalandokkal, sok-sok játékkal, profi 
előadókkal. Az iskolai órákon nem oktatott, ugyanakkor rend-
kívül fontos, a mindennapi életünkhöz sok szállal kötődő terü-
letekre fókuszálunk. Beszédközpontú angol nyelvoktatást kí-
nálunk a legjobbaknak, de van az oktatási palettánkon egész-
ségügy, robotika, pénzügyi ismeretek, környezettudatosság, él-
ménybiológia, média, drámapedagógia, rejtélyes építészet, űr-
kutatás, nyaranta pedig tábor, kirándulások és decemberben 
mindig végzünk karitatív tevékenységet is. 
- Ha nem is a klasszikus, de ez is iskola. Marad erre ideje, ener-
giája a programba lépő diákoknak, hiszen a magyar oktatási 
rendszer egyébként is túlterheli őket. 

- A mi esetünkben hétvégi kurzusokról van szó, kéthetente 
szombaton tartjuk a foglalkozásokat, ez évente 16-18 alkalmat 
jelent. Otthonos környezetben, fiatalos szemléletű oktatókkal, a 
képzést támogató pszichológusokkal, rengeteg gyakorlati fel-
adattal, játékos ismeretekkel. Az egyéni ütemű otthoni haladást 
elektronikus tananyagok és a korosztály igényeihez igazított ok-
tató videók biztosítják. Nagyon szeretnek ide járni a diákok, és 
mindig örömmel jönnek, ez az elmúlt négy tanév tapasztalata.
- A jövő héten kezdődik a tanév. Lezárult már a jelentkezés, vagy 
csak ezután kezdődik?
- Még nem zárult le, van néhány napja az érdeklődő gyerekek-
nek. A 2019 szeptemberében ötödik osztályba lépő diákokat vár-
juk, akik tanulni, fejlődni vágynak és szívesen lennének egy ösz-
szetartó csapat tagjai. Olyan gyerekeket, akik nyitottak, érdeklő-
dőek, és nem félnek az olyan kihívásoktól, mint például a szom-
bati foglalkozások, vagy az otthoni tanulás, a játékos e-learning 
rendszerünk segítségével. A programunk szeptember 28-án in-
dul, ami a hozzánk bekerülő diákoknak nyolcadik évfolyam vé-
géig biztosít képzéseket. Jelentkezni szeptember 5-ig lehet a fit.
mcc.hu honlapon szülői ajánlással.

berta 
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Hasznos, célszerű ehhez a közösséghez tartozni. 

Madzinné Ortó Ildikó, a program régióvezetője 23 évet töl-
tött a hagyományos oktatásban. 

A konferencián a program iránt érdeklődő intézmények vezetői, pedagógusai vettek részt. 



Pro Urbe díjasok

Elismerések, kitüntetések

Egy élet munkája van mögöttük 

Múlt, jelen, jövő

Augusztus 20-a alkalmából Tisza-
újváros képviselő-testülete 13 sze-
mélynek és 3 közösségnek adomá-
nyozott önkormányzati kitünte-
tést. Ketten, Sóvágó Gábor és Ra-
kusz Éva Pro Urbe Életműdíjat 
vehetett át a Szent István szobor-
nál tartott ünnepségen. 

Sóvágó Gábort, a TVK Nyugdíjasok Baráti Kö-
rének volt elnökét sokan ismerik, hiszen 1964-óta 
itt él a városban. A Tiszai Vegyi Kombinátnál he-
lyezkedett el anno, onnan is ment nyugdíjba. A 
múlt nagyszerű szakembereként és a jelen fárad-
hatatlan közösségi embereként ismerik barátai, 
szomszédai, egykori kollégái, nyugdíjas társai. 
- Kapott már számos kitüntetést életében, szak-
mai és társadalmi kitüntetést is, most azonban 
egy élet munkáját ismerte el annak a városnak 
a közössége, amelyikért ön is tett és dolgozott 
évtizedeken át. Hevesebben dobog ilyenkor az 
ember szíve? 
- Valóban, kaptam már életemben számos elis-
merést, de megmondom őszintén nagyon meg-
lepett a mostani elismerés híre, hiszen már 
messze nem vagyok aktív, mint anno. Én már 
nagyon régen leszereltem a cégtől, és mint 
nyugdíjas klubvezető végeztem talán olyan 
munkát, ami azt eredményezte, hogy felfigyel-
tek rá és lehetőséget kaphattam egy ilyen ki-
tüntetésre.
- Sok emlék sorakozik a fejében, a lelkében?
- Igen, bizony. Megvannak természetesen azok 
az emlékeim, amiket szakmai körben csinál-
tam a gyárban, hiszen 1964-től voltam ott. Ez 
idő alatt csakugyan megtanultam minden olyat, 
amit a kombinátban meg lehetett tenni a dolgo-
zók érdekében, és a munkámat is úgy végez-
tem, hogy sok-sok elismerést is kaptam. Vil-
lanyszerelőként kezdtem 1964. január elején, 
aztán alakult egy gépjavító társaság és ott pró-
batermi szerelő lettem. Utána iskolába jártam 
és egyszer csak kineveztek egy karbantartó 
csapat élére, ezt a munkát évtizedeken keresz-
tül csináltam. Közben persze közösségi mun-
kát is végeztem. Nagyon jó volt a csapat. Sok 
olyan létesítmény építésében vettünk részt vil-
lamos vonalon, ami a gyári dolgozókat szol-
gálta, a jávorkúti pihenőháztól kezdve a sza-
badidőközponton keresztül a jégpályáig mind 
a TVK-s dolgozókat szolgálták. Ezek mind-
egyikében én is részt vettem. Mindemellett sa-
ját csapatom munkáját is igyekezem tisztes-
séggel elvégezni. Végül 1996-ban, amikor már 
úgy éreztem, hogy kidolgoztam magam, eljöt-
tem nyugdíjba, akkor megint csak a társadal-
mi vonal erősödött fel bennem, és úgy döntöt-
tünk a barátaimmal együtt, hogy létrehozunk 
egy TVK-s nyugdíjas csapatot. Arra nagyon fi-
gyeltünk, hogy akik jönnek hozzánk, azok jól 
érezzék magukat. Programokat csináltunk, és 
hála a mindenhatónak, sikerült úgy fejlődnünk 

az évek alatt, hogy az alakuláskor meglévő 46 
főből 246 tagunk lett. 
- Gábor! Miért fontos önnek, hogy tegyen a vá-
rosért, adjon egy közösségnek?
- A városét és a városlakókért, azokért, akik itt 
nagyon sok mindent hoztak létre, úgy gondo-
lom, megérdemlik a támogatást, megérdemlik 
az odafigyelést. Ezt csináltam közösségi veze-
tőként aktív koromban is, örömmel, szívből. 
Most, amikor meg már nem volt más dolgom, 
akkor ennek szenteltem az időmet, hogy létre-
hozzuk ezt a rendkívül jó csapatot. Úgy érzem, 
hogy mindenkinek tetsző megoldásokat talál-
tunk ki, rengeteget utaztunk, rendezvényeket 
csináltunk, miközben nem feledkeztünk meg - 
és én erre büszke is vagyok egy kicsit - arról, 
hogy a TVK-s emlékek is maradjanak meg.
 - Azt ugye tudja, hogy a Pro Urbe díjjal kinyílt 
egy másik kapu, hiszen ezzel belépett a Pro Ur-
be Díjasok Klubjába, ami újra feladatokat ad-
hat egy tevékeny közösségben. Biztos vagyok 
benne, hogy ott sem lesz csendben és ott is fá-
radhatatlan lesz.

- Hát, hatalmas megtiszteltetés, az biztos, és 
nagyon bízom benne, hogy ha energiám bírja 
még, tudok olyanokat csinálni, olyanokat szer-
vezni, ahol számíthatnak rám és természetesen 
én is számítok azokra, akik ebben a munkában 
segíteni tudnak. 
Rakusz Éva világbajnok és olimpiai ezüstér-
mes kajakozó is Pro Urbe Életműdíj kitüntetést 
vehetett át augusztus 20-án. Tiszaújvárosi él-
sportolóként elért kimagasló eredményei, több 
mint három évtizedes sport-pályafutása, Tisza-
újváros vízi sportjának fejlődésében, népszerű-
sítésében végzett kiemelkedő tevékenységét is-
merte el a város. Edző, pedagógus, és még min-
dig evez, sárkányhajóban.

- Sportolóként bejártad a világot, volt lehetősé-
ged menni, és akár ott maradni is, mégis itthon 
maradtál, miért?
- Ebben a városban minden adott volt, hogy 
ezeket a szép eredményeket elérjem. Nagyon 
jó, hogy minden egy helyen volt. Nekem nem 
kellett órákat, félórákat utazgatni egy edzésre, 
hiszen 5-10 perc alatt a Tiszára is kiértem meg 
a sportpályára is. A gimnáziummal szemben 
laktunk, így még ha fél órával előtte keltem fel, 
akkor is odaértem pillanatok alatt. Én azt gon-
dolom, hogy ebben a városban minden adott. 
Minden lehetőségünk megvolt, hogy ilyen szép 
eredményeket érjek el. 
- Mit adott a város neked, ha visszanézel hosz-
szú évtizedek távlatából?
- Mindent. A szüleim a régi erőmű építésé-
nél már jelen voltak. Édesapám hegesztő volt, 
édesanyám óvónő, ők nagyon korán idejöttek, 
én még laktam az erőműben is. Édesanyám a 
barakk óvodában kezdett dolgozni, úgyhogy 
mondhatom, hogy tősgyökeres tiszaújvárosi 
vagyok. Boldog vagyok, hogy ebbe a városba 
születhettem, mert nagyon jó, fantasztikus. 
- Sok elismerést kaptál már életedben, ennek az 
életműdíjnak hol van a helye a szívedben?
- Nagyon meglepődtem, mert nem számítot-
tam rá. Valóban nagyon sok elismerése van az 
embernek a szakmája során, de mondhatom az 
iskolát is, hiszen pedagógus is vagyok, edző 
is, no és ott van az a rengeteg sporteredmény 
a hátam mögött, de hát ez a saját szülőváro-
som. A saját közösségemtől kapom az elisme-
rést egy élet munkájáért. Ezért itt van a helye 
mélyen a szívemben, egyébként pedig a Prí-
ma Primissima díjam mellé került, a fő helyre 
otthon, a tévé alá, minden nap látom, ott van 
szem előtt. 
- Ha visszatekintesz a sportkarrieredre, most 
több lehetőséget látsz a világban, az ország-
ban, a városban? 
- Azt gondolom, hogy semmit sem csinálnék 
másképp. Nekem ez így volt jó, ahogy volt. 
Nagyszerű edzőim voltak. Kiss Laci bácsi, Ba-
lázs Kati néni, Farkas Zoltán, azt gondolom, 
hogy jókor, jó helyre és jó emberek közé szü-
lettem. 
- Versenyzőből, élsportolóból edző, pedagógus 
lettél. Milyenek a gyerekek, akiket most te fel-
nőttként trenírozol? 
- Hát ők már úgy érzem, hogy teljesen mások. 
De hát ez a kor igénye szerint változik. Szeretik 
a kütyüket, de én azt szeretem, ha kint vannak 
a Tiszán, úsznak, kajakoznak, szeretik a termé-
szetet, és akkor legalább elfeledkeznek a tele-
fonokról, a kütyükről. De a lehetőségeik nekik 
is megvannak. 
- Volt, vagy van olyan növendéked, akiben ma-
gadat láttad? Vagy azt a lehetőséget, tehetsé-
get, amivel olyan messzire szárnyalhatna, mint 
te annak idején?

- Bizony voltak olyanok, de nem volt kitartá-
suk, vagy a továbbtanulás vitte el őket, vagy a 
kitartás hiányzott belőlük. 
- Bragato Giada az egyik nagy reménységünk. 
Nézed a szegedi világbajnokságot?
- Hogyne! Élőben! Reggel indulok Szegedre, 
hiszen ott szeretnék szurkolni a magyar csa-
patnak és Bragato Giadanak is természetesen. 
Tegnap bejutott a középdöntőbe, úgyhogy át-
esett a tűzkeresztségen, így már a középfutam-
ba jutott. Minden magyar ügyes volt, van, aki 
egyből a döntőbe került, de vannak, akik a kö-
zépfutamba. (Giada döntőt mehetett, és végül 
az előkelő 5. helyen végzett. - A szerk.)
- És vannak, akik felnőttként sem bírják abba-
hagyni, mint te is, hiszen a sárkányhajós si-
kereidről is hallani. Ez egy abbahagyhatatlan 
történet?
- Igen, ez abbahagyhatatlan. Mozogni kell, a 
mozgás az élet. Csak az a gond, hogy a csapa-
tom Pesten van, és ők hétfőn, szerdán, szom-
baton edzenek, és úgy sajnálom, hogy én csak 
szombatonként tudok felmenni. Rengeteg ver-
senyzőnk van, Vaskúti Pisti a kormányosunk és 
az edzőnk, úgyhogy ilyen olimpikonokkal va-
gyunk körülvéve.
- Kor nem számít?
- Nem ám! A kor nem számít! Vannak ott idő-
sek is, bár sokan már egészségügyi okok miatt 
hagyják abba, pedig csinálnák tovább, de a de-
rekuk vagy valami komoly gond kijön, és ak-
kor le kell állniuk. 
- Neked olykor nem sajog, nem áll be?
- Hát bizony volt már olyan, sajnos az idő eljár 
fölöttünk, de próbálom karbantartani magam. 
Nekem, ha kijön a betegségem, akkor egy ki-
csit visszaveszek, aztán csinálom tovább. 
- Itt ül velem szemben egy fiatalos, energikus, 
sportos nő, aki papíron két év múlva nyugdíjba 
megy. Hihetetlen. Rakusz Éva nyugdíjba megy?
- Hát nem tudom. A szó szoros értelmében 
nyugdíjba, de majd meglátom, szeretném még 
az edzősködést is csinálni, és néhány kisgyere-
ket megtanítani úszni.
- Szerintem, te 80 évesen is ott fogod simogat-
ni a Tiszát.
- Igen, remélem igen, az jó lenne.

berta

Pro Urbe Életműdíj, Szent István 
Emlékérem, Lorántffy Zsuzsanna 
Emlékplakett, ezeket a kitünteté-
seket adják át évek óta az augusz-
tus 20-i ünnepségen. Az idén két 
új elismerést is alapított a város, a 
Huszár Andor Díjat és a Tiszaúj-
város Ifjú Tehetsége Díjat. 

A Huszár Andorról elnevezett elismerést első-
ként a MOL Petrolkémia Zrt. kapta, a kitünte-
tést a cég vezérigazgatója vette át. 

- Nagyon nagy megtiszteltetés ez a vállaltunk-
nak, amit nagy tisztelettel köszönünk - mondta 
Zsinkó Tibor. - Ha visszagondolok, a város tör-
ténete egyidős a TVK, most már MOL Petrol-
kémia történetével. A vállalatunknál mindig is 
fokozott figyelmet kapott a társadalmi felelős-
ségvállalásunk, nemcsak a múlt és a jelen fon-
tos, hanem a jövő is, a poliol beruházással meg-
alapozzuk a város jövőjét is. Visszatérve a díj-
ra, minden kitüntetés nagy öröm számunkra, 
ennek az a specialitása, hogy ezt a várostól, az 
itt élő közösségektől kaptuk. Mi itt képzeljük el 
a jövőnket, itt érezzük otthon magunkat, éppen 
ezért fokozottan fontos számunkra, ami a helyi-
ektől jön, mint ez a díj is. 
A legendás vezérigazgatóról elnevezett díj át-
adására Huszár Andor gyermekei, Andrea és 
András is eljöttek. Édesapjuk emlékének, mun-
kásságának és tiszaújvárosi múltjuknak tiszte-
legve ráztak kezet a díjazottal.
 - Megtiszteltetés, hogy édesapánk emlékét a 
mai napig tisztelik és még egy díjat is elnevez-
tek róla - nyilatkozta Huszár Andrea. - Tiszaúj-
város a szívünk-lelkünk csücske, mindig szíve-
sen jövünk ide. A TVK-hoz sok szép emlék fűz, 

sokszor bementem édesapámhoz anno, abban 
az üzemben is többször jártam, ahol azt a ha-
talmas fóliát fújták, a jégpályát különösen sze-
rettük, igaz, az már nem működik, de sok más 
megmaradt, aminek nagyon örülünk. 
Az ünnepség legifjabb díjazottja Bazsó Gá-
bor egyetemista volt. A tiszaújvárosi joghall-
gató szorgalmával, versenyeredményeivel, si-
keres tanulmányaival vívta ki az elismerést. Ő 
vehette át elsőként a Tiszaújváros Ifjú Tehetsé-
ge Díjat. 
- Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy 
én kaphattam elsőként ezt a díjat, hiszen 
rendkívül sok fiatal tehetség van Tiszaújvá-
rosban, sokaknak iskolatársa, barátja vagy 
évfolyamtársa voltam vagy vagyok, így ami-
kor meghallottam, hogy én kapom meg első-
ként, hatalmas köszönetet éreztem - mond-
ta Gábor. - Már az általános iskolában is sok 
versenyen részt vettem, leginkább magyar 
nyelvi versenyeken, akkor még azt gondol-
tam, hogy színész leszek. Az Eötvös közép-
iskolában is sok versenyen indultam, többek 
között matematikán, illetve sokáig zenéltem 
is, felléptem városi rendezvényeken. Egye-

temi éveimben perszimulációs versenyeken 
kezdtem részt venni, a legnagyobb sikert 
idén értük el, megnyertük a Jessup Nemzet-
közi Jogi Perbeszédversenyt, ami a világ leg-
nagyobb perszimulációs versenye. Még nem 
tudom hova visz a sors a diploma megszerzé-
se után, de ha nem is itt közvetlenül a város-
ban, ám mindenképpen tiszaújvárosi lokál-
patriótaként fogom élni az életemet. 

berta
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Bazsó Gábor, Tiszaújváros ifjú tehetsége.Először adták át a Huszár Andor Díjat. 

Sóvágó Gábor

Rakusz Éva a díj átvételekor. 



2019. augusztus 3-ától 10-éig Balatonszeme-
sen nyaraltak a Hunyadi  Mátyás Iskola szaba-
didős táborozói.
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. 
A kevésbé biztató időjárási előrejelzések ellenére 
sikerült egy végig napos, meleg hetet kifognunk, 
így naponta élvezhettük a Balaton bársonyos vizét.
Egész héten remekül teltek a táborozók nap-
jai. A mindennapos fürdőzés mellett kisebb-na-
gyobb kirándulásokat is tettünk. Leghosszabb 
utunk volt, amikor átutaztunk az északi partra, 
az afrikai szavannák hangulatát idéző Balato-
nedericsre. A Tanzániából hazatért Nagy End-
re házában életre keltek az irodalomórán olva-
sott ismeretek, így lelkesen tekintettük meg a 
különböző trófeákat, és a megannyi afrikai cse-
csebecsét. A birtokon lévő szafariparkot is be-
jártuk, megsimogatva a pupu tevéket, kameruni 
juhokat, lovakat, felfedeztük a vadász kedves, 

öreg 45 éves uhuját, valamint a maszáj kuny-
hókat.
Jártunk a tapolcai Tavasbarlangban is, mely azt 
gondolom fantasztikus élmény volt mindenki-
nek. Megismertük a karsztvidékek csodálatos 
világát, és a „kőtapogatón” túl minden gyerek 
kipróbálta a kúszóbarlangot is. Az őskarszt, a 
denevér- és cseppkőtermek varázsa után a fő 
szenzációt a szűk, hangulatosan kivilágított, 
vízzel megtelt barlang járataiban való csónaká-
zás nyújtotta. Élmény volt az evezés, ami nem 
is volt egyszerű. Nagyon élvezték a gyerekek, 
hiszen a több helyen nagyon leszűkülő járatok 
miatt sokszor csak kézzel tudtuk magunkat elő-
relökni. Csodacsónakázásnak neveztük az itt 
eltöltött időt. 
Az idén sem hagytuk ki a boglári bobozást, 
ahol a „nagyfiaink” a legkisebb kislányokat jut-
tatták a száguldás élményéhez. Ezután a Vár-
domb tetejéről csodáltuk meg a csillogó vizű 
Balatont és a Káli-medence páratlan szépségét. 
A kulturális- és vízi élményeken túl a bulizás-

ból sem volt hiány. Nagyon várták a gyerekek a 
hét csúcspontját, a diszkóhajózást, melyre a ki-
csik és nagyok egyaránt készültek. Előkerültek 
a bőrönd mélyéről a csini diszkós rucik, smink-
készletek, és a lelkes készülődés után indul-
tunk a kétórás esti programra, a siófoki hajó-
kikötőből. Az este fergetegesre sikerült, mely-
hez hozzájárult DJ. Sománk is. A buli után a 
város szívében, a víztorony lábánál tartottunk 
egy kis pihenőt, megtekintve a 45 méter ma-
gas építményt. 
Azt hiszem, minden gyerek kedvence lett a 
gyenesdiási játékstrand, ahol kicsit mediterrán 
hangulatban élvezhettük a 37 fokos meleget, 
vízierobikkal, homokvárépítéssel vagy csúsz-
dázással kedvére mókázhatott mindenki a víz-
ben és a parton is. 
Balatonlelle szintén kedvenc hely lett, hiszen 

jót bazározhattak a gyerekek, megvásárolva a 
családfának a balcsis meglepiket. De sétáltunk 
Balatonföldváron is, útba ejtve a Balaton hajó 
alakú kilátóját. 
Jó volt továbbá a sok nem alvás, az esti beszél-
getések, a felhőtlen jókedv, a nevetések, a sok 
medencézés, a kártyapartik, a pingpong verse-
nyek, a fogócska-bújócska, hogy megismertük 
kicsit Balatonszemest, a naplemente a hajóki-
kötőben, az esti bátorságpróba, a záróbuli, és a 
közös éneklés, a sok repeta, a rózsaszín flamin-
gó, a parti fára mászás, a lajhározás,  a strand-
röpizés, a szobatakarítás, és a Marci büfézés. 
Mindent egybevéve, a napbarnított csapat él-
ményekben gazdagon tért haza, és tudják, hogy 
jövőre újra várja őket a „balatoni nyár”.

Czár Judit Bianka
táborvezető

 kronika@tiszatv.hu

Hunyadis balatoni nyár

kronika@tiszatv.hu

Eötvös Kockatábor
Az idén már 12. alkalommal szervezte meg a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium a nyári informatika tábort. A gimnazisták és az öregdiákok újabb 5 napot töltöttek Bükk-
szentkereszten játékos tanulással és sporttal. A foglalkozások kisebb csoportokban történtek, ahol az 
egyetemisták és a fiatal diplomások örömmel adták át tudásukat. A táborban a színes programok kaval-
kádja mellett a középiskolások betekinthettek a matematika és az informatika érdekesebb területeire. A 
megszokott programok mellett új színfolt volt a Quiddich, melyet a Harry Potter könyvek inspiráltak, 
valamint a játékszoftver író verseny. A tábor vezetője Ferenczyné Szabó Zsuzsanna az Eötvös elköte-
lezett informatika tanára volt.

Szaniszló László
intézményvezető-helyettes

Késő nyár van, bár még olykor-olykor nagy a hőség. A Tisza-tó 
vize viszont mintha már megnyugodott volna. Túl van a tava-
szi ébredezésen, a nyári rohamon, az élővilág lassan újra birtok-
ba veszi területét. Megnyugszanak a sirályok, bakcsók, ugyan-
úgy részei ők a tó világának, mint mi, a hajóról vízbe ugrálók, 
az öbölcsatornák labirintusaiban lassan, csendben suhanók. Itt 
egy harcsa rabol, amott egy sirály repül csőrében zsákmányával. 
Mégis csend van. Szép Ernő a Tiszához írt versének sorai jutnak 
most eszembe: „Áll a nap fenn, áll a felhő, nem jön fecske, nincs 
egy szellő, a víz nem látszik hogy folyna, Isten mintha bóbiskol-
na.”                Képek és szöveg: Fodor Petra
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Fergetegesre sikerült a diszkós este. Élmény volt az evezés a Tavasbarlangban. 

Jó volt a sok medencézés. 



A Tisza TV műsora
 Augusztus 29., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése

Héthatár: Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület sajtótájé-
koztató - Esélyegyenlőségi konferencia - Vendégek Csíksze-
redából - Útburkolati javítások - Nagymama-unoka találkozó 

- Tanévnyitók - Parlagfű - Hajdúk a szigeten 
Hétről-hétre: Bragato Giada: világbajnokságon ötödik - Kar-
bantartások, fejlesztések a Sportcentrumban - Tiszaújváro-
si értékek - Erasmus: magyar világ külföldi szemmel - Kö-

zelmúlt 
Utána: Egy hajóban, vallási magazin

Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése
Szeptember 2. Hétfő

18:00 Sporthétfő: TFCT - Tállya bajnoki labdarúgó mérkő-
zés közvetítése felvételről

Szeptember 4., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Választási ki-
sokos - Tanévkezdés - Értékséta - Hajdúk a szigeten - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Válogatás kiállítás - Közelmúlt - Sport

18:45 Fogadóóra dr. Fülöp György alpolgármesterrel
Szeptember 5., csütörtök 

9:00 A szerdai adás ismétlése

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derkó MiniGaléria
Csernaburczky Ferenc képzőművészeti kiállítása
Látogatható: szeptember 3-tól szeptember 30-ig.

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Szeptember 3. (kedd) 17.00 óra
Válogatás kortárs képzőművészek remekeiből című kiállítás 
megnyitója
Látogatható: szeptember 28-ig.

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Szeptember 3. (kedd) 
Szeptemberben történt - kamarakiállítás
Látogatható: szeptember 27-ig.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Szeptember 4. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Szeptember 5. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk! - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a Gyermekkönyvtár

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Szeptember 6. (péntek) 16.00 óra 
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártya-
játékokkal
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros

TÁJÉKOZTATÁS 
NYITVATARTÁS VÁLTOZÁSÁRÓL

Értesítjük Kedves Látogatóinkat, hogy 
2019. augusztus 31-ig 

a Tiszaszederkényi Művelődési Ház, 
a Hamvas Béla Városi Könyvtár 

és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár 
szombati napokon zárva tart.

A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében 
augusztus 31-ig szombaton és vasárnap is 

nyitva tart 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan. 

(Bejárat az üzletsor felől!)
Szíves megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
TÁJÉKOZTATÁSA

TANKÖNYVOSZTÁS
2019. augusztus 28 - 29. 8.00-17.00
    2019. augusztus 30. 8.00-13.00

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY
2019. szeptember 1. (vasárnap) 16.00

Helye: Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom
Gál Benjáminné

igazgató

Meghívó

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola nevelőtestülete nevében szeretettel meg-
hívom az intézmény tanulóit és szüleit a tanévnyitó ünnepélyre 
2019. szeptember 2-án 8.00 órára a Hunyadi Mátyás Iskolába, 
2019. szeptember 2-án 8.00 órára az Éltes Mátyás Tagiskolába.

    Hok Csaba
 intézményvezető

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a 
szülőket, hogy a zeneiskolába beiratkozott növendékek óra-
beosztásának időpontja 2019. szeptember 2-án, hétfőn 12.30-
17.00 óra között lesz, a zeneiskola épületében (Tiszaújváros, 
Teleki Blanka út 5.)
A bizonyítványukat kérem, hozzák magukkal!
Zenei előképzőnkbe várjuk még az általános iskola 1. és 2. 
osztályát kezdő tanulókat, akik népdalokon, gyermekdalokon 
keresztül megismerkedhetnek a zenei alapokkal.

Hok Csaba
      intézményvezető

Hagyományőrzés Szent István ünnepén

Honfoglalás kori időutazás  
Évezredeket is visszarepül-
hettünk az időben augusztus 
20-án. A Városháztér melletti 
füves területen ugyanis hon-
foglalás korabeli fúvós hang-
szer hangja csalogatta az ér-
deklődőket, de a honfogla-
ló magyarok jurtájába is be-
kukkanthattunk, ahol  Boros 
Csaba, az Ómagyar Hagyo-
mányőrzők Csapatának ve-
zetője tartott gyors, rendha-
gyó történelemórát a nomád 
magyarok életéről. 

- Ez a régi lovas nomád népeknek volt a 
lakhelye, az úgynevezett jurta, de több 
néven is említik a történelemkönyvek, 
például kibikta vagy ger. Arról nincs in-
formációnk, hogy az ősmagyarok ho-
gyan nevezték, csak arról, hogy használ-
tak ilyet - vezet minket körbe Boros Csa-
ba, a kisebb szoba nagyságú helyiségben. 
- A mai történelemtudomány úgy tud-
ja, hogy az Árpád-féle magyarok  több-
ségében állattartó népek voltak és ehhez 
az életstílushoz egy egészen speciális kul-
túra, speciális életmód, mindennapi szo-
kások, harcászati jellegzetességek tartoz-
tak. A Kárpát-medencében egyszerre él-
tek olyan népek, akik letelepedettek vol-
tak és állandó földműveléssel foglalkoz-
tak, valamint a lovas nomád kultúra is je-
len volt valamilyen formában. 
- Nézzünk szét ebben a jurtában! Mik a 
jellegzetességei?
- A legelső, amit megemlítenék, hogy 
minden nép szerte a Föld kerekén, évez-
redek óta úgy alakítja ki a lakhelyét, hogy 
az a vallását, a világnézetét tükrözze és 
a jurták kialakításánál is megfigyelhe-
tő ez. Ha megnézzük, a jurta alakja kör, 

ami már magában egy vallási szimbólum. 
A tűz középen égett, ami az Istennek, a 
központúságnak, az egységnek a jelképe. 
A lakhely fel volt osztva női és férfi oldal-
ra. Ez a kettősség egyébként nagyon sok 
természeti vallásban jelen volt. A leghíre-
sebb formája, amit az európai ember is is-
mer, a kínai hitrendszerben a yin és yang 
kettőssége. A yin a nőiességet jelenti, az 
éjszaka, a finomság, a holdfény kapcsol-
ható ide, a yang pedig a férfiasság, az erő 
az akarat, melynek szimbóluma a nappal, 
a fény. A jurta belsejét is ennek megfele-
lően alakították ki. A bal oldalon a nők-
nek volt a tevékenységi területe, itt vol-
tak a főzéshez szükséges eszközök, női 
díszek, ruhák, ékszerek. A jobb oldalon a 
férfiak eszközei voltak, az öltözeteknek, 
fegyvereknek volt a helye.

- Miből készültek a használati eszközeik?
- Természetesen a természet anyagaiból 
gazdálkodtak a honfoglaló magyarok. 
Kő, fa, agyag, a fegyverek pedig fém-
ből készültek. Mivel állattartó nép volt, 
így alapvető nyersanyag volt maga az ál-
lat. A húsát megették, a csontból fegyve-
reket, késeket készítettek. A gyapjas ál-
lat szőréből úgynevezett nemezt készí-
tettek. Az állat szőrét vízbe áztatták, a 
szőrszálak végén lévő pikkelyek kinyíl-
tak, amik szárítás közben visszazáródtak 
és összekapaszkodtak, így egy nagyon 
erős anyag jött létre, ami jó hőszigete-
lő is. Köntösöket, kaftánt, nadrágot ké-
szítettek belőle. Sőt, a közhiedelemmel 
ellentétben a jurtát nem bőr, hanem ne-
mez borította. Pontosan amiatt, mert a 
bőr hosszú távon nem időjárásálló, a ne-
mez viszont annál inkább. A bőrökből 
inkább olyan használati eszközöket ké- szítettek, mint például takaró, ami nincs 

kitéve napsugárzásnak vagy esőzésnek. 
Érdekesség még, hogy az ősi magyarok 
nyáron is ezeket a vastag nemez ruhákat 
hordták, amit úgy  tudtak elviselni, hogy 
miután teljesen beleizzadtak a ruházat-
ba, nem vették le, hanem az öltözet és 
a testük között kialakult egy páraréteg, 
ami egy idő után hűtötte őket. 
- Mekkorák voltak a jurták? Általában 
szobaméretűek, mint ez is?
- Változó volt a méret. A kisebbekben 
egy-egy család élt, de voltak sokkal na-
gyobbak is, melyekben vagy több gene-
ráció lakott, vagy közösségi térként szol-
gált. Egyébként jellemző volt a régi em-
berek lakhelyére, hogy kicsik és sötétek 
voltak, mert kifejezetten alvásra használ-
ták. A nap nagy részét a szabadban töltöt-
ték.  

ema
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Boros Csaba

Sok érdeklődő volt a jurta körül. 

A jurta bal oldalán volt a nők területe. 

Rendhagyó történelemóra a jurtában. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Balla GerGő

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2019. szeptember 4-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor

 az 1. sz. választókerület képviselője
2019. szeptember 02-án (hétfő)

 16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltatóház)

2019. szeptember 03-án (kedd) 
16.00 órától a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház)
                                fogadóórát tart.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2019. szeptember 04-én (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: 

Polgármesteri Hivatal 
I. emeleti önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, 

             negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. augusztus 
29-én (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

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a ház-
hoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, 
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött 
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladé-

kok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
2019. szeptember 5-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244, (49) 341-168

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 
közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  

A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-
tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2019. 
augusztus 29-én, csütörtökön 
10 órától ülést tart a Városhá-
za III. emeleti tanácskozó ter-
mében. 

Napirendi javaslat
Zárt ülés: 
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a közterületek használatának 

rendjéről és a településtisztaságról szóló 
15/2018. (IX.27.) önkormányzati rende-
let módosítására
2. Javaslat a víziközművek 15 éves gör-
dülő fejlesztési tervének elfogadására
3. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának és 
Alapító Okiratának módosítására
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda 2019/2020. nevelési évre 
vonatkozó munkatervének véleményezé-
sére

5. Javaslat közterületek elnevezésére
6. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
7. Beszámoló a kiemelt sportágak, spor-
tegyesületek 2018. évi önkormányzati tá-
mogatásának felhasználásáról
8. Tájékoztató a tavaszi közmeghallga-
tásokon elhangzott közérdekű bejelenté-
sekre tett intézkedésekről
9. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban 
részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött 
nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési in-
tézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre ju-
tó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egye-
dülállók esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagy-
korú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a ké-
relem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos ti-
szaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagyko-
rú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerű-
en a tiszaújvárosi lakcímükön élnek. A támogatás összege ta-
nulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelem-
ben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)

• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019. július 29-től 2019. 
szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 111., 113. és 115. iroda), valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
 polgármester

Közterület-felügyelői munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatalban 1 fő közterület-felügyelői 
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő 
kikötéssel, határozatlan időre szóló kine-
vezéssel. 
Pályázati feltételek:
- a közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. 
rendelet 30. pontjának I. vagy II. beso-
rolási osztályban felsorolt végzettségek, 
szakképesítések, 
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek,
- „B” kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- közterület-felügyelői vizsga,
- helyismeret.
Bérezés és juttatások a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaúj-
város Város Önkormányzatának 9/2014. 
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-

gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CX-
CIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. augusztus 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. szeptember 13.
Az állás 2019. szeptember 16-ától tölthe-
tő be. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi 
szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

Iskolakezdési támogatás 

Tankönyvtámogatás 

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban ré-
szesülhet az a köznevelési intézmény nappali tagozatán tanu-
ló gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú sze-
mély, aki a hatályos jogszabályok alapján normatív kedvez-
ményben, vagy ingyenes tankönyvellátásban nem részesül, és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 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 nagykorú, illetve a gyermek és az egyik 
törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően leg-
alább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhely-
lyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes 
képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
A támogatás mértéke a tankönyv ára, családok esetében jogo-
sultanként legfeljebb 6.000 Ft/tanuló, egyedülállók által nevelt 
gyermek esetében jogosultanként legfeljebb 10.000 Ft/tanuló.
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a tanulók, akik 
normatív kedvezményben (tartósan beteg; a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értel-
mi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes elő-
fordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum-
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd; három 
vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban 
él; nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult; 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy 
utógondozói ellátásban részesül), illetve ingyenes tankönyvel-
látásban (1-9. évfolyamos tanulók) részesülnek. 
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelem-
ben megjelölt igazolásokat, valamint - annak megállapítása 

céljából, hogy a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult - a 
tankönyvek árát igazoló dokumentumot. 
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019. július 29-től 2019. 
szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Ti-
szaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György 
polgármester

8. oldal 2019. augusztus 29.Közlemények



Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. szeptember

Szeptember Helye Ideje Kinek a részére
02. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
03. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
04. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
05. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
06. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
11. szerda Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
12. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
16. hétfő Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

17. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

18. szerda Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

19. csütörtök Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

23. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
24. kedd Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-

lés

Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott 
25. szerda Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-

lés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott 

26. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
27. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
30. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13.) a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet 
járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás (maga-
sabb vezetői megbízás) ellátására. 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott 
időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közal-
kalmazott a kinevezéskor legalább 5 éves, költségvetési szerv-
nél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező eset-
ben a próbaidő mértéke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 11-13. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó 
munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató bel-
ső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a mun-
kaköri leírás alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás or-
vos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző te-
vékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, külö-
nös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követel-
ményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésé-
re, illetve a Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabály-
zatában meghatározott további feladatok ellátása, a 43/2003. 
(VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. § (2)-ában meghatározott fel-
adatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
• orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, 
legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység,

• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szak-
képesítés, vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy 
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 
szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú to-
vábbképzési szakon szerzett képesítés,
• legalább hároméves vezetői gyakorlat,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a sza-
bad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve be-
vándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik ország-
beli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. 
évi II. törvény alapján jogosultság három hónapot meghaladó 
tartózkodásra,
• vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok má-
solata,
• szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet 
igazoló okmányok (munkáltatói igazolások) másolata,
• kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata,
• működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum 
másolata,
• szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és 
hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyúj-
tott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek 
és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet véle-
ményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismerhe-
tik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt sze-
mélyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), 
(2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (leg-
alább rendelőintézeti) szakmai profilú egészségügyi szolgálta-

tó működtetésében szerzett szakmai tapasztalat, 
• járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgálta-
tók közötti szervezésében, betegút menedzsmentjében szerzett 
szakmai tapasztalat,
• angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási 
szintű nyelvtudás,
• egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
• egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőin-
tézet címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 50114-10/2019., vala-
mint a munkakör megnevezését: járóbeteg-szakellátásért fele-
lős orvosigazgató.  
• Személyesen a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet székhe-
lyén: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13., II. emelet, 
206. szoba.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 09. 20.
A pályázat elbírálásának rendje: 356/2008. (XII.31.) Kormány-
rendelet 4. §-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
A munkakör betölthetőségének várható időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be. 
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megjelenés dátuma: 2019. 
08. 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 
49/544-600-as telefonszámon kérhető.

Ápoló munkakörök
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 2 fő 
ápoló munkakör betöltésére. 
Munkavégzés helye: Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthona 
(cím: 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.). 
Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes körű ápolása-gondo-
zása 12 órás műszakokban nappal, vagy éjszaka, 3 havi mun-
kaidőkeretben történő beosztás szerint. 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, 4 hó-
nap próbaidő kikötéssel. 
Jelentkezési feltételek: 
• önéletrajz, 
• felnőtt intenzív szakápoló, általános ápolási és egészségügyi 
asszisztens, általános ápoló és általános asszisztens végzett-
ség, vagy OKJ ápoló végzettség,
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfe-
lelően, 
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetésben foglalt szemé-
lyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez. 

Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény sze-
rint. 

A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pontba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelent-
kezési feltételekben felsorolt iratok együttes benyújtásával le-
het, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 2382/2019., valamint 
a munkakör megnevezését: ápoló. 

Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot 
arra, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilvá-
níthatja.

A jelentkezések beérkezésének határideje: 2019. szeptember 
13. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. szeptember 17. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.

Orvosigazgatói beosztás
9. oldal2019. augusztus 29. Hirdetmények



Napjainkban a vízfogyasztási szokások megváltozásával párhuzamosan a meny-
nyiségi tényezők mellett egyre inkább előtérbe kerülnek a vízminőségi szempon-
tok is.

Az ÉRV. Zrt. által szolgáltatott ivóvizek optimális arányban tartalmazzák a szer-
vezet számára szükséges ásványi anyagokat és nyomelemeket, és szigorú szabá-
lyok alapján kontrolláljuk a minőséget, így bátran ajánljuk a fogyasztását.

A csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. Akkreditált laboratóri-
umunkban a jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, valamint a vízbiztonsági 
követelményeknek megfelelően folyamatos, ütemezett mintavétellel monitoroz-
zuk a hálózatba táplált víz minőségét. Az illetékes hatóságokkal egyeztetett és az 
általuk jóváhagyott gyakoriságban végzett ellenőrzéseink mérési adatait rendsze-
resen megküldjük az érintett ellenőrző szerveknek.

Az általunk szolgáltatott csapvíz tartalmaz kalciumot, mely nélkülözhetetlen a fo-
gaink és csontjaink fejlődéséhez, az ideg- és izomműködéshez, valamint a normá-
lis véralvadáshoz. Fellelhető benne vas, mely létfontosságú alkotóeleme az oxigé-
nellátást biztosító hemoglobinnak, és fontos szerepet játszik az idegrendszerünk 
megfelelő működésében. Található benne mangán, mely elsősorban a véralvadá-
sunkban és csontképzésünkben játszik szerepet, így segít mérsékelni a csonttö-
meg-vesztést. Tartalmaz krómot, mely aktív szerepet játszik a szervezetünk szén-
hidrát-anyagcseréjében, a cukorháztartás szabályozásában. Előfordul benne káli-
um, melynek meghatározó szerepe van a só- és vízháztartásban, a normális szív-
ritmusunk fenntartásában, az ideg- és izomműködésünkben. Tartalmaz nátriumot, 
mely részt vesz a szervezetünk
só- és vízháztartásának valamint a normális ingerület-átvitel fenntartásában. Fel-
lelhető benne magnézium, melynek pótolhatatlan szerepe van az ideg- és izom-
működésünkben, valamint a csont- és fogképződésünkben. Található benne fluo-
rid, mely a fogzománcunk és a csontjaink felépítésében, valamint a fogszuvasodás 
megelőzésében játszik szerepet szervezetünkben.

A csapvíz egészséges és mindenki számára elérhető élelmiszer, fogyasztása nem-
csak egészséges, de környezettudatos is. 

Váljék kedves egészségére! 
ÉRV. Zrt.

kronika@tiszatv.hu 

ViziVándorosokkal 
a világbajnokságon

A hétvégén Szegeden zajlottak a kajak-kenu világbajnokság eseményei, több mint 100 ország 
részvételével. A nézőtéren több tízezer néző figyelhette a sportág élvonalának küzdelmeit. A 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség „ViziVándor” programjának keretén belül a sportág utánpót-
lását reprezentáló kölyök és serdülő válogatott tagjaiból összeállt egy 300 fős csapat, amely 
az eseményen nézőként vehetett részt, köztük a Tiszaújvárosi KKSE 11 fiatal utánpótlás ko-
rú sportolója is.
A hatnapos program alatt az első három napon a kajakosokból, kenusokból álló fiatalok leevez-
tek Csongrádról Szegedre, közel 80 km-t. Az éjszakákat az előre telepített táborhelyeken töl-
tötték, majd Szegedre érve a Tisza-parton felállított sátorvárosból naponta, egységes nemzeti 
színű trikókban, együtt mentek a Maty-éri pályára. Itt szurkolhattak a világ élvonalának, szur-
kolhattak klubtársuknak, a rendkívül szimpatikus Giadának, aki  a kiélezett nemzetközi ver-
senyben az 5. helyen végzett.
A TKKSE 11 fiatalja  közül négyen - Horváth Hanna, Aczél Márton, Horváth Kata és Mircse 
Iván - rajthoz állhattak a világbajnokságon is. A korábban lezajlott előselejtezők után ugyan-
is  a 10-12 éves versenyzőkből álló kiegészítő és bemutató MK-4 versenyben indulhattak. A 
hatalmas nézőközönség előtt lezajlott kiegészítő futamot a TKKSE csapata nyerte, megelőzve 
olyan nagy és kiterjedt utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesületeket, mint az Újpest, a Sze-
ged vagy a Győr. A gyerekek ugyanarra a dobogóra állhattak fel, mint a nagyok, ez hatalmas 
élményt és elismerést jelentett  számukra. 
A TKKSE fiataljai élményekkel, sikeresen és új barátokkal gazdagodva érkezhettek haza. 
Örültem, hogy gyermeken is közöttük lehetett.

Nagy-Ékes Mariann, szülő

Köszönet az alapítványnak
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének TIFO Baráti Klubja köszönetét fejezi ki a ,,Tisza-
újváros jövőjéért” Alapítvány Kuratóriumának, valamint a MOL Petrolkémia Zrt. vezetésé-
nek, hogy pályázatunkat elfogadva hozzájárul ahhoz, hogy a Budapestre tervezett kirándulá-
sunk utazási (autóbusz) költségei csökkenjenek, s ezzel 51 fő nyugdíjasunk egy remeknek ígér-
kező kiránduláson vehet részt.

Nagyné Balázs Éva
TIFO Baráti Klub vezetője

Varjas Lászlóné
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok  Egyesületének elnöke

60 év felettiek horgászversenye
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2019. augusztus 31-én (szombaton) 

60 év felettieknek horgászversenyt szervez a sajószögedi Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés: 6.00-tól
Sorsolás: 6.30-tól
Verseny: 7.00-10.00-ig 
Eredményhirdetés, tombola: 10.30-tól
Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Makó Zoltán
versenyfelelős

Haltelepítés
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2019. augusztus 30-án (pénteken) 

2.400 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Csécsi-tó:   700 kg 
Erdészeti-tó:   700 kg 
Tolnai-tó:   400 kg 
Örösi-tó:   300 kg 
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó:   300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget a Csécsi és az Erdészeti 
tóba telepítjük.
A telepítést követően horgászni 2019. augusztus 31-én, (szombat) reggel 06.00 órától lehet.
Az Örösi és Tolnai tavon az etetési tilalom 2019. augusztus 31-én, szombat reggel 6 órától 
megszűnik!
A változtatás jogát fenntartjuk!

Serfőző Gergely 
horgászmester 

Színházbérlet alapítványi  támogatásból 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány Kuratóriumá-
nak, a MOL Petrolkémia Zrt. vezetésének, hogy pályázat útján támogatta a TVK Petrolkémia 
Nyugdíjas Klub nyugdíjasait.
A klubtagok körében igen népszerű a különböző színházi produkciók megtekintése. Legtöbb 
alkalommal a Miskolci Nemzeti Színház bérletes előadásait látogatta a csapat, szem előtt tart-
va az „ Itt a helyed ” .. szlogent. Büszkék vagyunk erre a megyei kulturális gyöngyszemre, a 
tehetséges színészekre. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy pályázatunkat elfogadták és a Kuratórium döntött az anyagi tá-
mogatásról. A 2019-2020-as évadra kétalkalmas bérletet fogunk vásárolni, ezzel biztosítva azt, 
hogy még több előadásra, még többen el tudjanak jutni (100 fő), feltöltődni csodálatos élmény-
nyel, feledve a mindennapokat. 

Pöstényiné Harangi Gizella TVK Petrolkémia Nyugdíjas Klub vezetője
Varjas Lászlóné  Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke
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A TKKSE fiataljai ugyanarra a dobogóra állhattak fel, mint a nagyok. 



A Sportcentrum 
eseményei 
Augusztus 31. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros U14- Sárréti GYSE
bajnoki mérkőzés   Füves pálya
12.00 FC Tiszaújváros U15- Sárréti GYSE
bajnoki mérkőzés   Füves pálya

Szeptember 1. (vasárnap)
Labdarúgás
16.00 FC Tiszaújváros - Tállya KSE bajnoki mérkőzés 
    Centerpálya

Labdarúgás

Újabb győzelem, 
második hely

A labdarúgó NB III. Keleti csoportjának 4. for-
dulójában Putnokon lépett pályára a Termálfür-
dő FC Tiszaújváros. A kék-sárgák ezúttal is meg-
szerezték a három pontot és már a második helyen 
állnak a bajnokságban.

Putnok - Tiszaújváros
0-1 (0-1)

Putnok: 300 néző, vezette: Mencsik
Putnok FC: Pomozi - Nyisalovits, Tóth Sz. (Galambosi), Faze-
kas (Szilágyi), Zimányi (Illés G.), Csirszki, Kismarton, Mahal-
ek, Illés R., Nyitrai, Nemes. Edző: Kriston István
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Burics, Lippai, Pap, Csicsek, Tóth M., 
Hussein (Fodor), Orosz (Horváth T.), Bokros, Terdik (Gelsi), 
Molnár M. Edző: Gerliczki Máté
Az első forduló döntetlenje, valamint két győzelem után utazott 
Putnokra a Gerliczki csapat. Az újvárosiak a legutóbbi bajnok-
ságban egy hosszú negatív széria után tudtak nyerni Gömörben 
és most is hasonló bravúrra készültek. A találkozó előtt mindkét 
együttes veretlen volt, de a házigazdák 3 döntetlennel állva még 
nem győztek ebben a szezonban. Az újvárosiak és a vendéglá-
tók is visszafogottan kezdték a mérkőzést. Ebben a szakaszban a 
putnokiaknak volt több helyzetük, ám a hajrában, az első félidő 
hosszabbításában ennek ellenére a Tiszaújváros szerzett veze-
tést. A 47. percben egy vendégkontra végén Csicsek kapta visz-
sza a labdát, és a kimozduló Pomozi mellett a hálóba lőtt, 0-1.
A második játékrészben a házigazdák többet támadtak, de az 
újvárosi alakulat hősiesen védekezett. A vendéglátók az utolsó 
10 percben mindent megpróbáltak az egyenlítés érdekében, de 
helyzeteik rendre kimaradtak. A Gerliczki-legénység, így ha ne-
hezen is, de megnyerte a borsodi rangadót, megszerezve ezzel 
zsinórban a harmadik győzelmét. A Tiszaújváros 10 ponttal im-
már a második helyen áll a bajnokságban és csak kevesebb rú-
gott góljának köszönhetően szorul a DEAC mögé. A kék-sár-
gák szeptember 1-jén, vasárnap délután 4 órától a Tállya együt-
tesét fogadják. A jó bajnoki rajt után azon a mérkőzésen sem le-
het kérdés, hogy Buricsék a győzelemre hajtanak. 
Kriston István: A mérkőzés első félidejének hajrájában történtek 
döntő módon befolyásolták a találkozó végkimenetelét. A foly-
tatásban ugyan mindent megtettünk a pontszerzés érdekében, de 
ez most kevésnek bizonyult.
Gerliczki Máté: Igazi borsodi rangadó volt most is ez a mérkő-
zés. A fiúk remekül küzdöttek és így megérdemelten szereztük 
meg a három pontot.

A forduló további eredményei:
DEAC - Hatvan 3-0

Ózd - Sényő 0-0
Tállya - Balassagyarmat 3-2

DVSC II. - Cegléd 1-3
Gyöngyös - ESMTK 1-4
Füzesgyarmat - Eger 2-1
Következik az 5. forduló 

2019. szeptember 1., vasárnap 16:00
ESMTK - DVTK II.
Cegléd - DVSC II. 

Jászberény - Putnok
Tiszaújváros - Tállya
Balassagyarmat - Ózd

Sényő - DEAC 
Eger - Gyöngyös 

Hatvan - Füzesgyarmat

Kajak-Kenu

Kosárlabda

Az ötödik legjobb a világon

Első felvonásként kupabronz

Az elmúlt héten Szegeden ren-
dezték meg a síkvízi kajak-ke-
nu világbajnokságot. Az esemé-
nyen rajthoz állt a Tiszaújváro-
si Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület 20 éves fiatalja, Bra-
gato Giada is, aki a kenu egye-
sek 500 méteres versenyében 
küzdött meg a világ legjobbjai-
val és szerezte meg az igen érté-
kes ötödik helyezést.

Az utánpótlás korosztályban már szám-
talan kiváló eredménnyel büszkélkedő ti-
szaújvárosi kenusnak megadatott a lehe-
tőség, hogy a felnőttek világbajnokságán, 
ráadásul hazai pályán bizonyítson. A ke-
nu egyesek 500 méteres versenyében, az 
előfutamban, a táv felénél az 5. helyen 
haladt az újvárosi sportoló, de a második 
250 méteren felzárkózott az éllovasok-
hoz és ebben a szakaszban a második időt 
evezve összességében a harmadik helyen 
végzett. A fináléba azonban egyenes ágon 
nem jutott be, mert ahhoz az első helyet 
kellett volna megszereznie. A döntő ki-
harcolása így sem úszott el, hiszen Gia-
da elődöntőzhetett, ahol a legjobb három-
ban kellett végeznie, hogy részese legyen 
az „A” döntőnek.

A futam izgalmasan alakult, 250 méternél 
nagyon szoros volt a mezőny és a magyar 
sportoló a továbbjutást jelentő 3. helyen 
lapátolt ugyan, de többen szorongatták. A 
tiszaújvárosi kenus azonban a folytatás-
ban is tudta tartani tempóját, visszaverte 
a riválisok támadását, és végül a döntőbe 
jutást érő 3. helyen haladt át a célvonalon.
A pénteki fináléban orosz, fehérorosz, 
kínai, üzbég, horvát, ukrán, lengyel és 

román kenusok között ott volt a mi lá-
nyunk is, aki az egyes pályán vágott ne-
ki a küzdelemnek. Bragato Giada ala-
posan lemaradt a verseny első felé-
ben és 250 méternél mindössze a 8. he-
lyen kenuzott a 9 fős mezőnyben, csak 
az üzbég versenyzőt előzte meg. Aggo-
dalomra azonban nem volt ok, a máso-
dik 250 méteren ismét káprázatos telje-
sítménnyel rukkolt elő a magyar kenus. 
Folyamatosan fogta be és előzte meg 
riválisait és a hajrában horvát, román 
és lengyel vetélytársát is maga mögött 
hagyva feljött az 5. helyre. Versenyben 
volt a kínai kenussal a 4. helyért is, és 
ha 50 méterrel hosszabb a táv, minden 
bizonnyal őt is lehagyta volna. Az igen 
értékes 5. helyet 2:07.86 perces idővel 
szerezte meg sportolónk. Az eredmény 
nagy sikerként értékelhető, hiszen ez 
volt Bragato Giada első felnőtt világ-
versenye. A táv második felében csak 
a győztes fehérorosz és az ezüstérmes 
orosz kenus evezett jobb időt a magyar 
lánynál. 
A sportoló a verseny végén edzőjének, 
Krucsay Józsefnek is köszönetet mon-
dott, hiszen az ő segítsége nélkül bizo-
nyára nem jöhetett volna össze ez a kivá-
ló eredmény.

 Az augusztus 23-án és 24-
én megrendezett négycsapa-
tos Phoenix-kupán a Tisza-
újvárosi Termálfürdő Pho-
enix KK a harmadik helyen 
végzett. Két Piros csoportos 
együttes, a Salgótarján és a 
MEAFC gárdája előzte meg 
a Tisza-partiakat.

A Phoenix teljesítményét Szendrey Zsom-
bor vezetőedző értékelte, aki beszámolt a 
csapat keretében bekövetkezett változá-
sokról is.
- Harmadik hete, hogy elkezdtük az ala-
pozást, és ezt az időszakot egy hazai ren-
dezésű tornával zárhattuk le. A vártnak 
megfelelő eredmény született - mondta az 
edző. - Egy nagyon jól mozgó, jó rend-
szerben játszó Miskolc ellen kezdtük a 
tornát, akikkel szemben egy kicsit megil- letődöttek voltunk. Azzal találtuk magun-

kat szembe, amire készültünk, de sok hi-
bával játszottunk. Volt ugyanakkor több 
olyan eleme a teljesítményünknek, ami 
tetszett, láttam jeleit mindannak, amit 
gyakoroltunk. Az Eger ellen már egyér-
telműen azt láttam, amit szerettem vol-
na, bár nem végig ugyanazt a taktikát kö-
vettük, mást gyakoroltunk az első és mást 
a második félidőben. Az Eger talán bele-
fáradt a lendületünkbe, hál’ Istennek job-
ban bírtuk fizikailag. Ezt szeretném az 
egész szezonban látni. A felkészülésünk 
még nem ért véget, sokat kell gyakorol-
nunk a továbbiakban is, sok csiszolniva-
ló van még, és tanulnunk kell a vétett hi-
báinkból. Összességében első felvonás-
nak ez szerintem nagyon jó volt. A csa-
pat magja megmaradt. Öt távozónk volt: 

Pongrácz Gergely, Gáspár Balázs, Szabó 
Dániel, Katlan Roland és Jaywuan Hill. 
A helyükre Eremiás Kristóf és Lenke Ba-
lázs került fel az U20-as keretből, vala-
mint Tóth Viktor és Orliczki Bence jött 
át hozzánk Miskolcról. Szeptember 10-
én érkezik majd a Phoenixhez az auszt-
rál-amerikai állampolgárságú Jake Mar-
tin, egy 4-es és 5-ös poszton bevethető 
kosaras. A videók alapján nagyon beleil-
lene abba a játékrendszerbe, amit szeret-
nénk kialakítani. Egy hely még „kiadó” a 
4-5-ös poszton, amit szeretnénk majd be-
tölteni. Mindenképpen szükségünk lenne 
rá, hiszen egyelőre kevesen vagyunk. A 
Phoenix-kupa eredményei: Phoenix KK - 
MEAFC 70-98, Eger - Salgótarján 46-94 
bronzmérkőzés: Phoenix KK - Eger 78-
50, döntő: MEAFC - Salgótarján 69-86.
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Tanulnunk kell a hibákból - mondta a 
mester. 

Útban a világbajnoki 5. hely felé. 

Molnár Bencén mindenki szeme. 

Fáradtan, de boldogan a döntő után. 
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