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MSZP-sajtótájékoztató

Mengyinek mennie kell

Uniós pénzek elnyeréséért 
kért kenőpénzt Mengyi Ro-
land, térségünk fideszes or-
szággyűlési képviselője - ír-
ja nyomozati anyagokra hi-
vatkozva a 168 óra. (A cikket 
teljes terjedelmében lapunk 
6-7. oldalán közöljük.) 

A Tiszaújvároshoz több szállal is kötő-
dő korrupciós ügyet a NAV és a Közpon-
ti Nyomozó Ügyészség leleplezte, jelen-
leg büntetőeljárás folyik. Az MSZP és 
több ellenzéki párt lemondásra szólítja fel 
az országgyűlési képviselőt. A témában a 
szocialista párt megyei és helyi vezetője 
tartott sajtótájékoztatót. 
- Egy nagyon szövevényes bűnügy vált 
ismertté a tegnapi 168 órából - mondta 
a pénteki sajtótájékoztatón Varga László 
frakcióvezető-helyettes, megyei elnök. - 
Jegyzőkönyvek alapján ennek a szövevé-
nyes bűnügynek az egyik szereplője Men-
gyi Roland országgyűlési képviselő, alias 
Voldemort Nagyúr (a Harry Potter soro-
zat sötét mágusa - a szerk.), ahogy többen 
hívták a lap cikke szerint. Itt állunk nem 
messze attól az étteremtől, amely fontos 
helyszíne volt egy olyan bűnügynek, ami 
a legnagyobb, legalpáribb gazemberség, 
amit el lehet követni. Hiszen hátrányos 
helyzetű emberek foglalkoztatására, szo-
ciális szövetkezetekre szánt uniós forrá-
sok ellopásáról, ennek a tervnek a szövö-
getéséről van szó a lap állításai szerint. A 
lehallgatási jegyzőkönyvek elég egyértel-
műek, és azt gondolom, hogy egy normá-
lisan működő jogállamban ennek a követ-
kezményei is egyértelműek. Nincs me-

se, Mengyi Rolandnak le kell mondania 
- mondta Varga László, aki szólt arról is, 
hogy a Fidesz rendszere az intézménye-
sített korrupció rendszere, és itt nem egy 
egyedi, elszigetelt esetről van szó. - Ha-
tékonyságot várunk el a vádhatóságtól - 
mondta az MSZP frakcióvezető-helyette-
se -, azt gondolom, hogy ez a példátlan 
és elképesztő gazemberség mihamarabb, 
mindenki megnyugtatására teljes körűen 
fel kell, hogy táruljon az ország nyilvá-
nossága előtt - tette hozzá Varga László.
- A tegnapi 168 óra című újság írásából 
megtudhattuk, hogy Mengyi Voldemort, 
illetve Voldemort Roland mennyi pénzt 
kért bizonyos beruházásokból - mondta a 
sajtótájékoztatón Pap Zsolt, az MSZP ti-
szaújvárosi elnöke. - Az eleinte 50-50 %, 

később 90-10% lett, ami azt jelenti, hogy 
90% a saját zsebbe, 10% jutott volna a 
népnek - mondta Pap Zsolt, aki felvetette 
azt a kérdést is, hogy eddig vajon az ilyen 
pályázatokból mennyi jutott a fideszes 
barátoknak, majd így folytatta: - Tiszaúj-
városban becsületesen dolgozó, tisztessé-
ges emberek laknak. Arra kérjük Mengyi 
Rolandot, hogy őrizze meg Tiszaújváros 
jó hírnevét, gondolkodjon el azon, hogy 
mikor mond le, mikor tisztázza magát a 
bíróság előtt, és ezt minél hamarabb te-
gye meg. Azt szeretnénk, hogy Tiszaújvá-
ros és a környék közélete továbbra is tisz-
ta maradjon, legyen átlátható, hogy be-
csületesen tudjunk tovább dolgozni Ti-
szaújvárosért és térségéért - tette hozzá az 
MSZP tiszaújvárosi elnöke. 

Görögkatolikus ünnep

Kettős jubileum

Augusztus 13-án 11 órától két jubileumot is ünnepelnek a tisza-
újvárosi görögkatolikusok. A helyi egyházközséget 25 évvel ez-
előtt, 1991-ben alapította meg Keresztes Szilárd püspök atya, és 
5 évvel később, éppen húsz éve szentelték fel a tiszaújvárosi gö-
rögkatolikus templomot. 
- Az építkezés 1994-ben kezdődött - mondta Jeviczki Ferenc pa-
rókus - és 1996-ban már fel is szentelték a templomot, ami na-
gyon sokat szépült azóta is, ékszerévé vált a városnak. Augusz-
tus 13-a az Úr színváltozása ünnepének a zárása, a templomunk 
erre az ünnepre van felszentelve, ekkor tartjuk a jubileumi ünne-
pet. A szent liturgiát Orosz Atanáz püspök atya vezeti és a Szent 
Efrém férfikar énekel majd. Szeretettel várunk mindenkit, sze-
retnénk együtt ünnepelni Tiszaújváros lakóival. 
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Ötkarikás rémálmok
Az éjszakai, hajnali olimpiai közvetítések nézése miatti kialvat-
lanság teszi; ha mégis elszenderedem, rémálmok gyötörnek.
Hosszú Katinka a 400 vegyes után a dobogó második fokán. A 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezérkara Gyárfás Tamás javas-
lata alapján úgy döntött, hogy az amerikai lányt illeti az arany.
Szász Emese visszaküldi aranyérmét. A vívószövetség közleményé-
ben tudatja, soha nem járt Rióban, visszaéltek nevével és világrang-
listán elfoglalt helyével, ráaggatták a medált.
Karikás szemmel, csatakosan ébredek. Fellélegzek: ez csak rémá-
lom volt. Katinka utcahosszal, világcsúccsal jutott a csúcsra. Helye 
rendíthetetlen a dobogó tetején.
Emese - nincs mese - tönkreverte (szúrta) ellenfeleit a riói páston. 
Sok-sok bevitt tusa igazolta, övé az arany jussa.
Oly’ rémes dolgok nem történhetnek meg, mint izzadmányos ál-
momban. 
A sportban. Másutt? Lássuk!
A tiszaújvárosi Eötvös középiskola vezetői posztjára kiírt pályá-
zat dolgozói véleményezésekor az igenlő szavazatok 84%-át a ko-
rábbi igazgató kapja. Utcahosszal nyeri a voksolást. Az illetékes 
államtitkár úgy dönt, a 16%-ot elért riválisának jár a vezetői meg-
bízás.
Egy hetilap kihallgatási és lehallgatási jegyzőkönyvek alapján lelep-
lező cikket közöl egy uniós pénzeket lenyúlni szándékozó bűnszer-
vezetről, melyben térségünk fideszes országgyűlési képviselője is érin-
tett, érdekelt. Voldemort Nagyúr közli - a jegyzőkönyvi állítások-
ra reagálva -, hogy a vallomást tevők visszaéltek nevével, pozíciójá-
val, neki semmi köze az egészhez. És minden megy tovább, mintha 
mi sem történt volna.
Ez nem álom. Ez a mai magyar valóság.
Hajrá magyarok! Meg ne álljatok tízig!
Nem az „alkotmányossági költség” millióira - a riói aranyérmek-
re gondolok.

-efel-

A templomot 1996-ban szentelték fel.

Varga László és Pap Zsolt.

A mellett az étterem mellett tartották a szocialisták a sajtótájékoztatót, amely fontos helyszíne volt a szövevényes 
bűnügynek.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden nem lesz szentmise, szerdán, csütörtökön, pénteken 
8:30-kor, szombaton esküvő miatt egy órával később, 19 óra-
kor, vasárnap 11 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
Görögkatolikus
Csütörtökön 17:30 paraklisz. Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 
17:30 paraklisz. Templomunk felszentelésének 20., egyház-
községünk alapításának 25. évfordulóját szombaton (aug. 13.) 
fogjuk megünnepelni. Az ünnepi Szent Liturgián, melyet dr. 
Orosz Atanáz püspök atya vezet, a Szent Efrém férfikar énekel 
Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Szombaton 17:30 
vecsernye. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. 
Hétfőn (aug. 15.) tartjuk Nagyboldogasszony ünnepét: 8:00 
utrenye, 17:30 Szent Liturgia. Szerdán 8:00 Szent Liturgia.
Református
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet. 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és ismerték, hogy  

Bacsinszki József
 66 éves korában elhunyt. 

Temetése 2016. augusztus 11-én (csütörtök) 15 órakor, 
istentisztelet 14.30 órakora lesz 

a tiszaújvárosi római katolikus templomban. 
A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és ismerték, hogy 

szaBó Béláné (szarka Mária)
 91 éves korában elhunyt. 

Temetése 2016. augusztus 11-én (csütörtök) 
12.30 órakor lesz a tiszapalkonyai temetőben.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 14-ig (vasárnapig)  
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052) , majd augusztus 15-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.  

Félrenyelés
Ha a köhögés eredménytelen, a fuldoklót enyhén döntsük előre, hogy a kimozduló akadály előreeshessen. Legfeljebb ötször üs-
sünk nyitott tenyérrel, erőteljesen a hátára, a lapockák közé. Ha az öt háti ütés eredménytelen volt, alkalmazzunk öt hasi lökést 
(Heimlich-féle műfogás). 
• Álljunk a beteg háta mögé, törzsét döntsük kissé előre és ka-
roljuk át hasának felső részét. 
• Szorítsuk egyik kezünket ökölbe, és helyezzük az illető gyom-
rához, a köldök és a szegycsont közé. 
• A másik kezünkkel ragadjuk meg öklünket és rántsuk meg 
erőteljesen be– és felfelé 
• A hasi lökés egymás után legfeljebb ötször ismételhető. 
• Ha nem szűnt meg az elzáródás, váltogassuk az öt háti ütést 
és az öt hasi lökést. 
• Ne alkalmazzuk a Heimlich-féle műfogást 1 éves kor alatt és 
várandós nőknél.

kronika@tiszatv.hu

Énekkari táborozás
A Tiszaújvárosi Református 
Énekkar júliusban három-
napos énekkari táborozáson 
vett részt a Bükk-fennsíkon, 
Jávorkúton.

A táborozás számunkra azt jelenti, hogy 
a kórus elvonul egy csendes, félreeső, le-
hetőleg szép természeti környezetben ta-
lálható helyre, és ott napi több órás gya-
korlással készülünk egy előttünk álló na-
gyobb feladatra. Ez sokkal hatékonyabb, 
mint amit a heti kétórányi próba megen-
ged. E megállapítást a gyakorlat is alátá-
masztja, hisz eddig is meglehetősen nagy 
rendszerességgel szerveztünk ilyen felké-
szülési tábort. 2009-ben és 2010-ben Al-
sóbereckiben és Felsőbereckiben, 2011-
ben Rókabércen, 2012-ben Jávorkúton, 
2013-ban a Szilágyságban lévő Sólyom-
kőváron táboroztunk. Az idei felkészülé-
sünk fókuszába a Zene világnapját állí-
tottuk, melynek alkalmából október 2-án 
a Derkovits Kulturális Központtal közös 
szervezésben vendégzenekar és vendég- 
kórus közreműködésével adunk koncer-
tet.
Álszentség lenne azt állítani, hogy az itt 
eltöltött idő minden percét szigorú kar-
nagyasszonyunk uralta volna. Élveztük 
a környezet nyújtotta szépségeket, a ven-
dégfogadó által nyújtott gasztronómiai 
élményeket, szalonnát sütöttünk nagyon 

jó hangulatban, nem utolsó sorban a ma-
gunkkal vitt nem teljesen alkoholmentes 
italoknak köszönhetően. A baráti alkalmi 
sétákon túlmenően kirándultunk Bükk-
szentkeresztre, a szentléleki pálos kolos-
torromhoz, és a bélapátfalvai Ciszterci 
Apátsághoz. Mindkét helyszínen a hely 
szelleméhez méltó kórusművek elének-
lésével örvendeztettük meg az ott tartóz-
kodó turistákat. Hazafelé jövet a Tisza-
csegei Halászcsárdában egy halászlé el-
fogyasztása mellett tettük túl magunkat 

azon a szomorú érzésen, hogy négy hétig 
nem találkozunk.
Őszintén remélem, hogy ezek a szép él-
mények lehetővé teszik a táborozás másik 
fő céljának elérését, nevezetesen az eddig 
is példamutatóan jó közösségi és baráti 
szellem fenntartását és további erősítését.
Ezúton is köszönjük a Tiszaújváros Jövő-
jéért Alapítványnak a támogatását, amely 
nagyban megkönnyítette táborozásunk 
lebonyolítását.

Szutor István, az énekkar elnöke

Rendőrségi felhívás

Szeméremsértők
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomo-
zást folytat szeméremsértés bűntettek elkövetése miatt az aláb-
bi két esetben:
1. Ismeretlen tettes 2016.07.25.-én a kora esti órákban Tiszaúj-
város és Sajószöged település közötti gyalog- és kerékpárúton 
az arra sporttevékenységet folytató személlyel szemben szemé-
remsértő magatartást tanúsított.
2. Ismeretlen tettes 2016.07.29.-én 15:30 és 16:00 közötti idő-
ben Tiszaújváros külterületén a Tisza gáton (Sajóörös és Tisza-
szederkény közötti szakaszon) más előtt magát szeméremsértő 
módon mutogatta.
A rendőrség kéri azon személyek jelentkezését, akik a bűncse-
lekményeket látták, az elkövetőkkel kapcsolatban bármilyen in-
formációval rendelkeznek, vagy a mellékelt fantomképen látha-
tó személyeket felismerik. Továbbá kéri a rendőrség azon sze-
mély jelentkezését, aki a 2. esetben segítséget nyújtott egy ál-
lampolgárnak, aki a gát közelében a bűncselekmény elkövetésé-
nek idejében leintette, amint a gépjárművével arra közlekedett.
A rendőrség a bejelentéseket bizalmasan kezeli. Jelentkezni sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztá-
lyán, Tiszaújváros, Tisza u. 2. szám alatt Porkoláb Lajos r. alez-
redes (bűnügyi osztályvezető) vagy Pelyhe Róbert r. hadnagy-
nál, valamint telefonon a 06-49/544-290 telefonszámon, vagy 
az ismert 112 hívószámú segélykérő számokon lehet. 

Ugat
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik au-

gusztusi sorozatunk. A megfejtéseket 

a hónap végén egyben várjuk e-mail-

ben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy 

postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent 

István út 16. címre.

2. oldal 2016. augusztus 11.Sokféle

Szép környezetben táboroztak.



Szakemberek a szoptatásról

Eggyé válni 
az édesanyával

Az anyatejes táplálás világnapja alkalmából az Alapítvány a Ti-
szaújváros Gyermekeinek Egészségéért előadássorozatot rende-
zett a városi könyvtár előadótermében „ A szoptatás csodája” 
címmel. 
A rendezvényre nemcsak kismamák, leendő kismamák, hanem 
fiatal édesapák és nagymamák is ellátogattak.
- Két hete született meg az unokám. Azt tudjuk, hogy a legegész-
ségesebb az anyatej a kicsi számára, legalább egy fél évig, de 
mégis eljöttem, mert úgy gondolom, hogy sok hasznos tanács-
csal szolgálhatnak a szakemberek - nyilatkozta lapunknak Ko-
lozsi Erzsébet. - Mindent megpróbálunk annak érdekében, hogy 
lehetőséget biztosítsunk a picinek az egészséges élethez.
 Elsőként Dr. Bíró Liliána laktációs tanácsadót és gyermekor-
vost hallgathatták meg az érdeklődők, aki az anyatej fontossá-
gáról, jótékony hatásáról és a szoptatás ideje alatt kialakuló anya 
és gyermek közötti szoros kapcsolatról beszélt.
- Úgy gondolom, hogy nagyon fontos és jó dolog, hogy egy-
re több városban megemlékeznek erről a világnapról, mert min-
den édesanyához el kell, hogy jusson az információ, hogy szop-
tatni jó dolog. Minden baba az egészséghez való alapvető em-
beri jogával jön a világra, ehhez pedig a legjobb alapot a szop-
tatás szolgáltatja - mondta a doktornő. - Olyan társadalomban 
élünk, amelyik elnyomja bennünk az ösztöneinket és erre tuda-
tosan oda kell, hogy figyeljünk, hiszen a szoptatás a biológiai 
norma és nekünk is ehhez kell visszatérnünk.
Drahos Judit szakpszichológus az anya és a gyermek közöt-
ti kötődésről tartott egy érdekes előadást. Hangsúlyozta, hogy 
a gyermek számára nem szűnik meg az „egy vagyok az édes-
anyám testével” érzés azzal, hogy elvágták a köldökzsinórt. En-
nek a kapcsolatnak a folytatása maga a szoptatás folyamata. Az 
előadók sorát Dr. Pető Gabriella helyi gyermekorvos, és a ren-
dezvényt szervező alapítvány elnöke zárta. Hasznos informáci-
ókkal szolgált a hallgatóságnak azzal kapcsolatban, milyen ter-
mészetes módszerekhez nyúlhatnak az anyukák, hogy a szop-
tatás minél zökkenőmentesebben, minél komfortosabban men-
jen végbe.

-ema- 

Hatszázmilliós keretösszeg

Nyári felújítási dömping 
az intézményekben

Felsorolni is nehéz, hány he-
lyen folynak intézményi fel-
újítási a munkálatok a város-
ban.

A köznevelési intézmények közül a Ti-
szaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda va-
lamennyi épületében van kisebb-nagyobb 
beruházás. Az állami általános iskolák 
esetében is mind a négy intézményegység 
megújul valamilyen formában. Az „Őszi-
rózsa” és a „Tiszavirág” idősek klubja, 
a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégium sem 
maradt ki a sorból. A Derkovits Kulturá-
lis Központ valamennyi intézményegy-
ségében, a Tisza-parti orvosi rendelőben 
és szabadidőházban, a Napsugár Bölcső-
dében és az „Esély” Napközi Otthonban, 
valamint a hajléktalanszállón is felújítá-
sokat végeznek, vagy végeztek az elmúlt 
időszakban.
- A képviselő-testület döntésének köszön-
hetően a Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központnak idén több mint 600 mil-
lió forint áll rendelkezésére az intézmé-

nyi beruházások, felújítások elvégzésé-
re - tudtuk meg az intézmény igazgató-
jától, Kósa-Tóth Zoltántól. - Ezek a mun-
kálatok már tavasszal elkezdődtek, és van 
olyan is, ami már elkészült. A közneve-

lési intézményekben jelenleg is folynak a 
felújítások. A Széchenyi iskolában a tel-
jes járófelület megújul, akárcsak a gimná-
zium étkezdéje. A középiskolában az ud-
var is alaposan átalakul, megszépül a tan-
évkezdésre. 
Az iskolákban legkésőbb szeptember el-
sejére kell, hogy befejeződjenek a mun-
kálatok, az óvodáknak azonban már au-
gusztus 22-én „fogadó készeknek” kell 
lenniük. Ez alól csak a Szivárvány óvoda 
udvarrekonstrukciója kivétel, ahol szep-
tember végéig folynak majd várhatóan a 
munkálatok.
Mint említettük, a Derkovits Kulturális
Központ több telephelyén is felújításo-
kat végeztek, többségük már befejező-
dött, ám van olyan hely, ahol még zajlik 
a hiánypótlás. Ugyanakkor már tervezik 
a kulturális központ új próbatermének ki-
alakítását is az üzletsoron. A szederkényi 
rendezvénytér szomszédságában egy ki-
szolgáló épület, illetve a Petőfi Klub ki-
alakítása a feladat.

borza

Bővül a hajléktalan-ellátás 

Nappali melegedő épül
Külső és belső munkálatokat 
is végeznek a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ 
most épülő nappali melegedő 
épületén. A hajléktalan szálló 
mellett lévő létesítmény - el-
nevezése ellenére - azonban 
nem csak nappal, hanem éj-
szaka is menedéke lehet a fe-
dél nélkül élőknek.

- A téli időszakban 24 órás nyitvatartás-
sal, nyáron nyolc órás nyitvatartással biz-
tosít majd lehetőséget a hajléktalanok el-
látására - mondja Poropatich Péter a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
vezetője. - Ezáltal napközben is el tudjuk 

helyezni majd a hajléktalanokat, de ha 
igény lesz rá, télen szükségférőhelyként 
fog működni körülbelül 12 férőhellyel.
Így azok a hajléktalanok is találhatnak 
menedéket a fejük fölé, akik eddig a té-
li hideget az utcán voltak kénytelenek át-
vészelni.
- Sajnos évek óta elég szűk az átmeneti 
szállás kapacitása. Nem tudtuk elhelyezni 
a hajléktalanokat telente - folytatja az in-
tézményvezető. - Még az is problémát je-
lentett, szintén főleg télen, hogy napköz-
ben sem tudtuk befogadni a hajléktalano-
kat. Most ez megoldódik.
Az infrastruktúra hamarosan rendelke-
zésre áll, ám a falak nem elegek. A hu-

mánszolgáltató központ szakmai felada-
tai ugyanis bővülnek az új létesítmény-
nyel. 
- Ez egy teljesen új feladat. Bővül a lé-
tesítményünk, ezzel bővül az intézmé-
nyi létszám is - mondja Poropatich Péter. 
- Négy új kollégát fogunk felvenni szep-
tember közepétől, ugyanis a tervek sze-
rint az új intézményegység átadása októ-
ber elsején lesz. Ekkortól indul el itt a te-
vékenység.
A nappali melegedő kialakítására 110 mil-
lió forintot biztosított Tiszaújváros önkor-
mányzata.

borza

Újabb felújítások

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. augusztus 12-én az alábbi 
közterületi munkálatok kezdődnek:
• Bethlen Gábor út melletti járdaburkolat felújítása és a Polgár-
mesteri Hivatal melletti parkoló bővítése
• Az Árkád-sori és a Béke út 1-7. szám előtti járda felújítása
• Béke út elején a bekötőjárdák rekonstrukciója 
• József Attila út melletti járdaburkolat felújítása
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési szabályok 
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!
A beruházások befejezésének várható ideje: 2016. szeptember 
20., illetve 2016. október 10.
Szintén 2016. augusztus 12-én megkezdődik a Tiszaújvárosi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás 
Iskolája udvarának rekonstrukciója.
A beruházás befejezésének várható ideje: 2016. október 10.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

3. oldal2016. augusztus 11. Aktuális

Kismamák, apukák, nagymamák egyaránt voltak az érdek-
lődők között.

A Polgármesteri Hivatal parkolóját kibővítik.

Októberben lesz az átadás.

A létesítmény kialakítására 110 millió forintot biztosított Tiszaújváros képvise-
lő-testülete. 

A Szivárvány óvoda épületrekonstrukciója után az udvart is felújítják.

Alaposan átalakulnak, megszépülnek az Eötvös udvarai is.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Molnár István

a 8. sz. választókerület képviselője
2016. augusztus 17-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testüle-
te 2016. augusztus 12-én (pénteken) 10,00 órától rendkívü-
li ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyi-
ség.

Farkas Sándor
elnök

Hirdetmény
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a következő héten, 
2016. augusztus 17-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-
lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szüksé-

ges intézkedéseket. 

Önkormányzati tankönyvtámogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti ellátásokról, azok igénybevételé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rende-
lete alapján évente egyszeri alkalommal 
tankönyvtámogatásban részesülhet az az 
életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel 
rendelkező gyermek, illetve 23. életévét 
be nem töltött nagykorú személy, aki la-
kóhelyén él és alap- és középfokú közne-
velési intézmény nappali tagozatán tanul, 
és akinek a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egye-
dülálló szülő esetén az 500%-át (142.500 
Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra a-
zok a tanulók, akik normatív kedvez-
ményben (tartósan beteg; a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján moz-
gás-szervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság e-

gyüttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavar-
ral vagy egyéb pszichés fejlődési zavar-
ral küzd; három vagy több kiskorú, illetve 
eltartott gyermeket nevelő családban él; 
nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-
mogatásra jogosult; rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, vagy a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretében 
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-
ban részesül), illetve térítésmentes tan-
könyvellátásban (a 2016/2017. tanévben 
az általános iskola első évfolyamára be-
iratkozott tanulók, és a második, harma-
dik, negyedik évfolyamos tanulók) része-
sülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell 
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat, vala-
mint - annak megállapítása céljából, hogy 
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogo-
sult - a tankönyvek árát igazoló dokumen-
tumot (csekk, feladóvevény, számla). A 
tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérel-
mek elbírálása folyamatos. 

A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2016. 
augusztus 15-től 2016. szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási 
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György, polgármester

Iskoláztatási támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális rászorultságtól függő pénz-
beli ellátásokról, valamint a természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról szó-
ló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rende-
let 13. §-a alapján eseti jelleggel - az is-
kolakezdés terheinek enyhítése céljából 
- rendkívüli települési támogatás gyer-
mekvédelmi támogatásként is megálla-
pítható, annak a kiskorú gyermeket neve-
lő személynek, vagy nagykorú gyermek-
nek a részére, ahol az egy főre jutó ha-
vi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének a 130%-át (37.050 Ft), gyermekét 
egyedül nevelő személy vagy nagykorú 
gyermek esetén a 170%-át (48.450 Ft).
Rendkívüli települési támogatás gyermek-
védelmi támogatásként a gyermek nagy-

korúvá válása után is megállapítható, ha 
középfokú köznevelési intézmény, vagy 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanul, tanulói-, hallgatói jogviszonyának 
fennállása idején, de legfeljebb 25. életé-
vének betöltéséig. 
A támogatás iránti kérelem benyújtá-
sára azon családok/személyek jogosul-
tak, akik gyermekvédelmi támogatásként 
rendkívüli települési támogatásban 2016. 
évben maximum 3 alkalommal részesül-
tek. 
A gyermekvédelmi támogatásként megál-
lapítható rendkívüli települési támogatás 
iránti kérelmet formanyomtatványon kell 
benyújtani, amely beszerezhető
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7., földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),

- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai I. u. 33., keddi és csütör-
töki napokon),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat. A kérelmek benyújtása folyama-
tos.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda, 113. 
iroda és 115. iroda), vagy postai úton le-
hetséges (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.).

Bráz György
polgármester

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 3. bírálati időszak-
ban (2016. június 1 - 2016. július 31.) az alábbi kérelmezők ré-
szesülnek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában.

Név
A visszatérí-
tendő támo-
gatás össze-
ge E Ft

A vissza nem 
térítendő tá-
mogatás ösz-
szege E Ft

Vásárolt in-
gatlan címe

Fügedi János 600 350 Béke út 9. 
3/10.

Kiss Renáta 550 300 Táncsics M. út 
18.

A kérel-
mezőknek 
megállapí-
tott összeg

1 150 650

Maradvány 
összesen

24 050 16 600

Bráz György
polgármester

Tudnivalók a népszavazásról
A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 
5.) KE határozatában országos népszava-
zást tűzött ki 2016. október 2. napjára. A 
népszavazáson a következő kérdésben le-
het szavazni: „Akarja-e, hogy az Európai 
Unió az Országgyűlés hozzájárulása nél-
kül is előírhassa nem magyar állampolgá-
rok Magyarországra történő kötelező be-
telepítését?”
Szavazóköri névjegyzék: Azt a választó-
polgárt, aki 2016. augusztus 5-ét követő-
en kerül a település szavazóköri névjegy-
zékébe, a helyi választási iroda értesítő 
átadásával, vagy megküldésével tájékoz-
tatja a névjegyzékbe történő felvételéről.
Az a választópolgár, aki nem kapja meg 
az értesítőt, azt elveszíti, vagy megsem-
misül, a helyi választási irodától új érte-
sítőt igényelhet.
Átjelentkezés: Ha a szavazás napján Ma-
gyarországon, azonban a lakóhelyétől el-
térő településen tartózkodik, átjelentke-
zéssel szavazhat. Az átjelentkezéssel kap-
csolatos kérelemnek legkésőbb 2016. 
szeptember 30-án 16.00 óráig kell meg-
érkeznie a magyarországi lakcíme szerin-
ti helyi választási irodához. 
A helyi választási iroda vezetője az átje-
lentkezéssel szavazó választópolgárt fel-
veszi az érintett település kijelölt szava-
zókörének névjegyzékébe, és törli a la-
kóhelye szerinti szavazókör névjegyzé-
kéből. Így a választópolgár kizárólag ab-
ban a szavazókörben adhatja le szavaza-
tát, ahova átjelentkezett. 
Mozgóurna igénylése: Az a választópol-
gár, aki a szavazóköri névjegyzékben sze-
repel, de egészségi állapota vagy fogya-
tékossága miatt nem tud elmenni a sza-
vazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet a 

lakcímére, átjelentkezés esetén a tartóz-
kodási helyére, vagy a lakóhelye, illetve 
tartózkodási helye szerinti szavazókör te-
rületén található egyéb címre.
A választópolgár mozgóurna iránti kérel-
mének legkésőbb 2016. szeptember 30-
án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a 
helyi választási irodához, amelynek sza-
vazóköri névjegyzékében szerepel vagy 
2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 órá-
ig kell megérkeznie a szavazatszámláló 
bizottsághoz. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a sza-
vazóhelyiségben „hagyományos módon” 
nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. 
Külképviseleti szavazás: Az a magyar-
országi lakcímmel rendelkező választó-
polgár, aki a szavazás napján külföldön 
szeretne élni a választójogával, külkép-
viseleten (nagykövetségen, főkonzulátu-
son) adhatja le szavazatát. A külképvise-
letek címéről, valamint a szavazás idejé-
ről a Nemzeti Választási Iroda honlapján 
tájékozódhat.
A külképviseleten való szavazáshoz a vá-
lasztópolgárnak kérelmeznie kell a kül-
képviseleti névjegyzékbe történő felvéte-
lét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 
óráig a magyarországi lakóhelye szerinti 
helyi választási irodától. 
A kérelem alapján a helyi választási iro-
da vezetője felveszi a választópolgárt a 
külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg 
törli a lakóhelye szerinti szavazók név-
jegyzékéből. Így a szavazás napján a vá-
lasztópolgár kizárólag a megjelölt kül-
képviseleten adhatja le szavazatát.
Az átjelentkezéssel, a mozgóurnával, il-
letve a külképviseleti szavazással kap-
csolatos kérelmet be lehet nyújtani sze-

mélyesen vagy levélben a magyarországi 
lakcím szerinti helyi választási irodához, 
illetve ügyfélkapun és a http://valasztas.
hu honlapon. A személyes ügyintézéshez 
szükséges nyomtatványok letölthetők a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlap-
ról, illetve beszerezhetők a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatalban is. 
A választási iroda a szavazóköri névjegy-
zékkel kapcsolatos döntéseiről értesíti a 
kérelmezőt. Amennyiben a választási iro-
da a kérelmet elutasítja, úgy az - az indo-
kolásban megjelölt ok kijavítását követő-
en - ismételten benyújtható. 
A népszavazással kapcsolatos részle-
tes tájékoztatásért kérjük, hogy látogassa 
meg a www.valasztas.hu weboldalt!
Választási információs szolgálat: A vá-
lasztási eljárásról szóló 2013. évi XXX-
VI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a választási irodák gondoskodnak 
a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő 
szervezetek tájékoztatásáról, ennek érde-
kében választási információs szolgálatot 
működtetnek. 
A Tiszaújvárosi Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Iroda Válasz-
tási Információs Szolgálatának elérhető-
ségei:
Címe: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
tal, 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Vezető neve: dr. Juhos Szabolcs OEVI 
vezető, jegyző
Telefonszám: (49) 548-014
e-mail: valasztas@tujvaros.hu
Az OEVI Választási Információs Szolgá-
lata folyamatosan a választópolgárok ren-
delkezésére áll a Polgármesteri Hivatal 
nyitvatartási ideje alatt.  

Füzetcsomagok 
a romáknak

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat iskolakez-
dés előtt idén is támogatni kívánja a rászoruló roma családo-
kat 1-10. osztályig füzetcsomagokkal. A füzetcsomag igénye-
ket 2016. augusztus 19-ig (péntek) lehet jelezni, 2016. au-
gusztus 12-én 10,00 – 12,00 óra között a nemzetiségi önkor-
mányzat irodahelyiségében (Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz.) 
vagy a fentiekben megjelölt időponton kívül a Tiszaújváros, 
Rákóczi út 81. szám alatt.
A füzetcsomagok kiosztása a nemzetiségi önkormányzat iro-
dahelyiségében (Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz.) 2016. au-
gusztus 26-án (péntek) 10,00 órától lesz.

Farkas Sándor
elnök
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Tisztelt Lakosság!
A Tiszaújváros közterületein lévő par-
kolóhelyek rendeltetésszerű használata
érdekében tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2016. június 30-i 
testületi ülésén módosította a közterületek 
használatának rendjéről szóló 17/2013. 
(VII.05.) önkormányzati rendeletét, mely 
alapján a közterület-felügyelet a közterü-
letekről a forgalomképtelen járműveket - 
melyek nem felelnek meg a közúti köz-
lekedésről szóló KPM-BM együttes ren-
deletben meghatározott, a közlekedés-
ben való részvételre vonatkozó feltételek-
nek, vagy melyeket a központi gépjármű 
nyilvántartásban a forgalomból kivontak 
- előzetes értesítést követően elszállíttat-
hatja. Az elszállított járművek tárolása a 

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
Tiszaújváros Tisza út 2/E. szám alatti te-
lephelyén történik. A jármű elszállításá-
val és tárolásával kapcsolatos költségek a 
jármű üzembentartóját terhelik. 
A jármű elszállításának költsége személy-
gépkocsi vagy pótkocsija, továbbá mo-
torkerékpár és pótkocsija, valamint se-
gédmotoros kerékpár esetén 17.250 Ft. 
A közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rende-
let 1. számú függelék II. pontjában meg-
határozott, a fentebb nem említett gépjár-
művek: vontató, lassú jármű vagy ezek 
pótkocsija esetén a költség háromszoro-
sa. A jármű tárolásának és őrzésének költ-
sége 1.200 Ft/nap. A jármű értékesítésé-
nek költsége 11.500 Ft. A költségek az ál-
talános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Ha a jármű üzembentartója nem állapít-
ható meg, vagy a felszólítás ellenére az 
elszállított járművet az elszállítástól szá-
mított hat hónapon belül nem veszi bir-
tokba, az önkormányzat, mint a közút ke-
zelője, a járművet értékesíti vagy más 
módon hasznosítja. 
A fenti módosító rendelkezések 2016. au-
gusztus 15-én lépnek hatályba. Ezt kö-
vetően a közterület-felügyelet megkez-
di a rendelkezések alkalmazását, azaz 
a járműveken értesítést helyez el, majd 
- amennyiben a jármű üzembentartója a 
járművet önként nem szállítja el - azokat 
elszállíttatja.
Felhívjuk az érintett gépjárművek tulaj-
donosainak/üzembentartóinak figyelmét 
a fenti rendelkezések betartására!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Elszállítják a forgalomképtelen járműveket

Tájékoztatás

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények
A 2016/2017. tanítási/nevelési évre i-
génybe vehető normatív kedvezmény (in-
gyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés ese-
tén ingyenes étkezésre jogosult a gyer-
mek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyerme-
ket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező legki-
sebb munkabér (111.000 Ft) személyi jö-
vedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át 
(2016-ben 95.960 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés 
esetén az ingyenes étkezés megállapítása 
iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell 
benyújtania, amennyiben ugyanazon in-
tézménybe járó gyermekei után azo-
nos jogcímen igényli a normatív kedvez-
ményt.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű is-
kolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:

• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendsze-
rű iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, 
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a 
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású közneve-
lési intézményben étkezést vesz igénybe, 
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső ha-
vi nettó jövedelme nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó kérelmet kell kitöltenie minden 
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes 
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2016/2017. nevelési/ tanítási évben ét-
kezést igényel bölcsődében, óvodában, 
általános iskolában, középiskolai kollégi-
umban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-

szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. év-
folyamon felül nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanulónak, törvé-
nyes képviselőjének az ingyenes/kedvez-
ményes étkezés, a szociális alapú gyer-
mekétkeztetési térítési díjkedvezmény, 
valamint a személyi térítési díj megál-
lapítása iránt kérelmet kell benyújtania, 
melyhez csatolni szükséges a kérelemben 
megjelölt igazolásokat. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 
7.20 - 16.00-ig, szerdán 8.00 - 17.00-ig, 
pénteken 7.20 - 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu 
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan 
információ kérhető az alábbi telefonszá-
mokon:
49/548-382 illetve 49/548-328
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos, de a amennyiben a 2016/2017. 
nevelési/tanítási év szeptember hónapjá-
ban már igénybe kívánja venni az étke-
ző az ingyenes vagy kedvezményes étke-
zést, abban az esetben az étkezési kérel-
met 2016. augusztus 31-ig le kell adni.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központban (Kazinczy Közössé-
gi Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).

Tájékoztatás

Alkalmazottak, 
külsősök étkezése

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkal-
mazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2016/2017. nevelési/tanítási évre vonatko-
zóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormány-
zati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes 
írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe. 
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az élel-
mezési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa 
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu 
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési csoportjánál 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Tájékoztatás

Diétás 
étkeztetés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ tájékoztatja az érintett szülő-
ket, törvényes gondviselőket, hogy a 
2016/2017. nevelési/tanítási évre vonat-
kozóan az eltérő táplálkozást igénylő ét-
kezés biztosításához minden régi és új 
diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell 
benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi iga-
zolás csatolása szükséges. 
A kérelem benyújtásának címzése: 
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Zsipi Imréné
Kazinczy Közösségi Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 
73/2. iroda

Érettségi utáni 
szakképzés

A Szerencsi SzC Brassai Sámuel Szakképző Iskolája érettségi 
utáni szakképzéseket indít a 2016/2017-es tanévben. A jelentke-
zés feltétele: sikeres érettségi vizsga, vagy 4 befejezett középis-
kolai évfolyam és az első szakképzési évfolyam félévének zárá-
sáig megszerzett érettségi bizonyítvány. Szívesen látjuk azok je-
lentkezését is, akiket nem vettek fel felsőoktatási intézménybe, 
de szeretnének továbbtanulni.
A következő területeken indítjuk képzéseinket:
1. Elektronikai technikus(OKJ-szám: 54 523 02).
2. Gépgyártástechnológiai technikus (OKJ-szám: 54 521 03).
3. Ügyviteli titkár (OKJ-szám: 54 346 02) vagy Irodai titkár 
(OKJ-szám: 54 346 03)
A pótjelentkezés határideje: 2016. augusztus 31.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az intézmény portáján, vagy 
letölthetőek az iskola honlapjáról, ahol bővebb információ is ta-
lálható az iskoláról, a benne folyó képzésekről, illetve a szak-
képzésben rejlő lehetőségekről.
A honlap elérhetősége: www.brassai-tiszaujvaros.hu 

Bukta Márta mb. igazgató

Álláspályázat

Mentálhigiénés 
munkatárs 
munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tisza-
újváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális, 
mentálhigiénés munkatárs munkakör betöltésére, a Hajléktala-
nok Nappali Melegedőjébe és a Hajléktalanok Átmeneti Szállá-
sára (3580 Tiszaújváros, Huszár A. út 1/A.).
Feladatai: 
-  1/2000. SZCSM rendelet alapján.
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés. 
Munkavégzés: hétköznap folyamatos délutános műszak (10.00-
18.00 óráig, illetve 14.00-20.00 óráig), esetenként hétvégi mun-
kavégzés.
Szükséges iskolai végzettség: 
- felsőfokú képesítés - felsőfokú végzettség
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány megléte a Kjt. 20. § (2) a) és (5) bekezdéseinek meg-
felelően, 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Po-
ropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben fel-
sorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a 
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 2293/2016., valamint a munkakör megneve-
zését: szociális, mentálhigiénés munkatárs. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2016. augusztus 24.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
A munkakör 2016. november 01. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályá-
zati felhívás az NKI honlapján is megjelent 2293/2016. azonosí-
tó számon 2016. augusztus 09-én.
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A fideszes Voldemort Nagyúr és a pénzfalók – 
így lopnak uniós milliárdokat

A szokásos 50 helyett csak 10 százalékot tarthatott 
volna meg a megítélt uniós támogatásból egy szoci-
ális szövetkezetekből álló hálózat (azaz a pénz fele 
helyett 90 százalékát lopnák el menet közben), to-
vábbi kiadás a fideszes képviselőnek előre fizeten-
dő ötmilliós „alkotmányos költség”. 

A korrupciós büntetőügyben feloldották néhány telefonbeszél-
getés titkosítását, s ezekben, úgy tűnik, Lázár Jánosra, valamint 
helyettesére, Csepreghy Nándorra utalnak a biznisz résztvevői. 
Az első tisztáldozat az Emberi Erőforrások Minisztériumától 
menesztett Köpeczi-Bócz Tamás uniós fejlesztéspolitikáért fe-
lelős államtitkár, a következő pedig Mengyi Roland fideszes or-
szággyűlési képviselő lehet. Őt a vallomások szerint Voldemort 
Nagyúrnak kellett szólítani. A 168 Óra lehallgatási jegyzőköny-
vek alapján mutatja be az uniós pénzcsapolási kísérlet fordula-
tokban gazdag történetét.
2015 eleje, Tiszaújváros, Mamma Rosa olasz étterem. Itt talál-
kozik rendszeresen egy baráti társaság, s arról beszélnek, mi-
lyen jó lenne megcsípni egy jó kis uniós pályázatot. A 46 éves 
E. Zsolt – az ügy egyik gyanúsítottja – korábban már létrehozott 
egy országos szociális szövetkezeti hálózatot, amellyel 2014-
ben a brüsszeli LIFE pályázaton igényeltek működési támoga-
tást, de nem nyertek. A másik résztvevő az azóta szintén gyanú-
sított 47 éves B. Tibor. Ő az, aki együtt jár szaunázni az ugyan-
úgy tiszaújvárosi K. Péterrel. Utóbbi izzadás közben nemegy-
szer hangoztatta: jó kapcsolatai vannak uniós pályázatokban 
bennfentesnek számító, fontos emberekkel. E. Zsolt vallomása 
szerint K. Péter nemcsak jó barátja Mengyi Rolandnak, a térség 
fideszes országgyűlési képviselőjének és választókerületi elnök-
nek, de tudomása szerint a honatya egyik gyerekének ő a keresz-
tapja. K. Péter végül ígéretet tett a baráti párosnak, hogy tesz 
egy kört és tolmácsolja igényüket „odafenn” pályázati témában. 
Így is lett, az ajánlás sikerrel járt, a két férfi 2015 tavaszán Pest-
re utazott egy találkozóra a Parlament melletti egyik kávézóba. 
Ide Mengyi Roland egy másik öltönyös férfival érkezett, akinek 
a nevére egyikük sem emlékezett a kihallgatásokkor, a fényké-
pes azonosítást pedig nem látta indokoltnak a nyomozó ható-
ság. E. Zsolt és B. Tibor a találkozón elmondta: van egy kétszáz 
szociális szövetkezetből álló hálózatuk, és ennek működtetésé-
re szeretnének pályázni.
„Azt tudom mondani, hogy erre felcsillant Roland szeme, lát-
hatóan elkezdett érdeklődést mutatni a dolog iránt” – vallot-
ta utóbb E. Zsolt. Miközben a szövetkezetekről számoltak be, 
Mengyi és az ismeretlen öltönyös több alkalommal is jól kivehe-
tően arról diskuráltak egymás között, hogy ezt meg kell beszél-
ni „L.-lel”. Mengyi végül kijelentette: elég sok uniós pénz ma-
radt itt, és ha nem utalják ki, akkor vissza kell küldeni Brüsszel-
be. Azt mondta, futnak egy kört – áll a vallomásokban –, majd 
arra kérte a két férfit, hogy K. Péter legyen az összekötő, vagyis 
neki kell odaadniuk a pályázók adatait.
A szövetkezetekről készült táblázatot egy kecskeméti könyvelő, 

a szintén gyanúsított F. Márta állította össze. Kis idő múlva pe-
dig K. Péter jelezte, úgy néz ki, lesz pénz, újra találkozniuk kel-
lene a Parlament melletti kávézóban.
Erre az összejövetelre Mengyi Roland már hozott egy pályáza-
tírót is, az ügyben szintén gyanúsított B. Szilviát, a Public Sec-
tor Consulting Kft. szakemberét. Mengyi a vallomások szerint 
azt mondta, volt benn a „nagy embernél”, aki úgy megörült, 
hogy majdnem leesett a székről, mert ezek a szövetkezetek sok 
embert tudnának foglalkoztatni pályázati pénzből. Mengyi hoz-
zátette: csaknem kétmilliárd forint TÁMOP-os pénz ragadt bent, 
ennek egy része a ki nem fizethetett Borsod megyei roma szö-
vetkezetes pénzből maradt. A modellt is vázolta: a megítélt tá-
mogatási összeg 50 százalékát vissza kell fizetni nekik.
A feles visszakövetelés hallatán E. Zsolt és B. Tibor a fejüket 
fogták, mondván, ez túlzott igény, nem tudják végigvinni a szö-
vetkezeti hálózaton. Ám a pályázatíró B. Szilvia megnyugtatta 

őket, mondván, ezek csupán költségek, amelyet a szövetkeze-
teknek le kell számlázniuk oktatás, e-learning, konferencia- és 
workshopszervezés címén, a támogatás másik fele pedig meg-
maradna náluk bérre, járulékokra.
A csapat ezután rendszeresen találkozott a Public Sector Consul-
ting Kft. fővárosi irodájában, ahol B. Szilvia készítgette a for-
gatókönyvet, vagyis annak a pályázatnak a konstrukcióját, ame-
lyet a minisztérium fog kiírni. Mivel a ciklusra adott uniós pén-
zek felhasználási határideje 2015. december 31. volt, gyorsan 
és hatékonyan kellett kidolgozniuk a részleteket. A kétszáz szö-
vetkezetből álló rendszer ezért száz tagra csökkent, végül húsz 
szövetkezetre. A pénzt – első körben öt-hétszázmillió forintot – 
pedig nem foglalkoztatásra, hanem hálózatbővítésre adták vol-
na. Ám emiatt a visszaosztás aránya radikálisan megváltozott: 
az ötven helyett csupán tíz százalék maradt volna a szövetke-
zeteknél, és kilencven százalékot kellett volna különböző jog-
címeken visszautalni. A szövetkezeteket gründoló főszereplők 
ezen megint felháborodtak. E. Zsolt vallomása szerint Mengyi 
és B. Szilvia ekkor többször is azzal nyugtatta őket, hogy „ha ezt 
a projektet sikeresen végigcsináljuk, hosszabb távon együtt kí-
vánnak velünk működni. Konkrétan arról volt szó, hogy a 2020-
as pályázatokból egy körülbelül kétmilliárd forint összegű tá-
mogatás volt nekünk beígérve, amit valóban foglalkoztatásra 
adtak volna. Ebből biztosan nem kértek volna vissza ennyit.”
Aztán jött az újabb csapás.
2015. július elején egy este K. Péter felhívta B. Tibort, hogy be-
szélniük kellene, s épp szülei tiszaújvárosi házában pingpongo-
zik Mengyi Rolanddal. B. Tibor, helybéli lévén, odament. Val-
lomásában még arra is emlékezett, hogy a garázson át ment be, 
egy alagsori helyiségen keresztül, és a házban lévő bárpultnál 
ült Mengyi. A fideszes képviselő azt mondta, vannak informáci-
ói a szövetkezeti pályázattal kapcsolatban, de „itt és most el kel-
lene dönteni, hogy megbízunk-e egymásban annyira, hogy most 
már a pénzről is kell beszélnünk (...) ez egy egyirányú utca, és 
innen visszafordulni nem lehet, és ahhoz, hogy tudjunk együtt 
dolgozni, ahhoz az ő részükről is bizalom szükséges, ennek az 
az alapfeltétele, ha átadunk ötmillió forintot még a pályázat ki-
írása előtt úgymond alkotmányos költség jogcímen”. B. Tibor 
azt felelte, nincs felhatalmazása ebben dönteni, meg kell beszél-
nie a többiekkel. Mengyi néhány nap gondolkodási időt adott, és 
összekötőként újra csak K. Pétert jelölte meg.
B. Tibor másnap felhívta E. Zsoltot, és a lehallgatott beszélgetés 
szerint hosszan dilemmáztak a Mengyi-féle alkotmányos költ-
ségen. A két férfi rizikósnak vélte az ajánlatot, mondván, sem-
mi garancia nincs arra, hogy ha összeszedik is a pénzt, meglesz 
a sikeres pályázat. E. Zsoltban az is felvetődött, hogy mindez 
K. Péter magánakciója, ezért ragaszkodott a személyes találko-
zóhoz, hogy ő is hallja Mengyi szájából az előre kifizetendő öt-
milliós alkotmányos költséget. A helyszín újra a Mamma Ro-
sa, a tiszaújvárosi olasz étterem. A négy férfi egy sarki asztal-
nál ült a teraszon. 

A két férfi gyanúsított, E. Zsolt és B. Tibor be-
szélgetései:

2015. VII. 23. 
– Péter telefonált!
– Na?
– És azt mondta, telefonált neki a Roland és 
hogy minden rendben, ott, ahol kellett, átment. 
Innentől sínen vagyunk!
– Mint József Attila?
– Így van.
– De ő kurva szarul járt a végén!

2015. VIII. 6. 
– Kíváncsi vagyok erre az izére.
– Mire?
– Hogy este mit fog mondani Roland.
– Ja, szerintem még mindig semmit, hogy 
rendben van, csinálják.
– Hát akkor nem mondaná, hogy beszéljünk, 
nem mondaná el szerintem. Úgyhogy valamit 
akar.
– Pénzt. Az ilyen típusú ember azért szokta fel-
hívni a másikat.
– Ja, hát azt már megkapták, úgyhogy többet 
meg majd csak izé…
– Ha lesz üzlet.
– Hát igen, ha lesz üzlet. Hát nagyon remélem, 
baszki! Halló!
– Itt vagyok, hallom.
– Mondom, nagyon remélem, hogy lesz!
– Ühüm, miért ne lenne?
– Hát, hogy tényleg fogja tartani. Hát azért 
hallottunk már róla ilyet…
– Kell nekik is a pénz, Zsolti.
– Micsoda?

– Kell nekik is a pénz!
– Hát igen, ez az egy, ez az egy, ami énbennem 
is bennem van, hogy hátha.
– Hát itt ebből, ebből gondolkodik mindenki.

2015. VIII. 14. 
– Én félek attól, hogy beültetnek bennünket, 
én nem akarok börtönbe menni. És akkor a Ro-
land fogja mosni a kezét, mert egy kurva szót 
nem fog izélni… szólni. Nem fog odajönni. 
Maximum hogy ha mi is feldobjuk őket. Fel 
fogod dobni? Nem! De én se akarom elvinni a 
balhét. Tehát ezért jól át kell ezt rágni, Tibi. Ez 
egy olyan rendszer, amit ők felállítottak, kita-
láltak és működik, mert nem mi leszünk az el-
sők, akiken ezt megcsinálják. Sokadik! Nagy 
valószínűséggel olyan beragadt pénzről van 
szó, amire most nekik is rá lehet tenni a kezü-
ket. És rá is akarják és rá is fogják tenni a ke-
züket. Ha nem velünk, akkor mással. (…) Ti-
bi, tök mindegy, mit mondasz a bíróság előtt. 
Ne ez legyen, de le fogja szarni a bíró. Ami-
kor mindenkinél az a név fog feljönni, hogy 
E. Zsolt meg B. Tibor, akkor a bíró elgondol-
kozik azon, hogy hoppá, ki ennek a felelőse. 
Hopp, megvan az első kettő számú: elsőren-
dű, másodrendű. Lehet, hogy lesz 15. rendű, 
de az, hogy az csak kap hat hónapot, mi meg 
kapunk négy év letöltendőt, az téged nem fog 
boldogítani, Tibi!

2015. VIII. 21.
– Beszéltem a Petivel.
– Igen?
– És ő tegnap beszélt a Rolanddal.
– Igen?

– Azt mondta Roland, hogy tíz százalék, és a 
tíz százalék megy háromfelé. Egy része a Szil-
viéké, egy része az övé, egy része a mienk. És 
ezt lehet osztani, mert ennyi van benne. Én er-
re mondtam, hogy hát ez így alapvetően nem 
jó semmiképpen. Úgy kezdődik először is, 
hogy tízmillió. Azt visszaadják nekünk, mert 
annyiba került nekünk ez a mutatvány, ugye? 
Mert ötöt odaadtunk, ötöt meg még oda kell.

2015. X. 15.
– A Szilvi sok érdekes dolgot mondott. Na-
gyon készülnek rájuk odafenn, és sokkal na-
gyobb emberek, mint Voldemort. Azok, akik 
benne akarnak lenni a kft.-kben. Nem csak egy 
alapítvány lesz benne, mert kurva nagy fantá-
ziát látnak benne.
– Sok pénz, ami körülveszi ezt az egészet. 
Nagyból lehet sokat meríteni.
– Adják ide, ami nekünk jár, a többit pedig 
szarom le. 
– Mondtam a Petinek, hogy szép dolog a barát-
ság, de itt pénzről van szó.

2015. X. 20. 
– Már megint voltak változások, most már ott 
tartanak, hogy öt százalék fog megmaradni, 
ami azt jelenti, hogy ötvenet aláír egy szövet-
kezet, és két és fél milliót kapnak belőle.
– Akkor megmondom a főnökünknek, hogy 
szóljon, vagy a matekon változtasson.
– Egyszerűen már ott járunk, hogy nekünk sem 
jut, a szövetkezeteknek sem, senkinek nem jut, 
csak fölfelé toljuk, és most már ez tényleg kí-
nos.

2015. XII. 10. 
– Na, hát kuka!
– Na, remek, ezt tudtuk.
– Kuka, úgyhogy majd elmondom szóban a 
többit, hát kurva nagy kavarás volt.
– Mert?
– Énszerintem 90 százalék, hogy ott benn a 
minisztériumban középvezetői szinten nyúlt 
bele valaki, aki valakinek a spanja, de most 
már olyan szinten, hogy már most a NAV is 
volt kint, tehát a NAV is elkezdett érdeklődni 
az egész után. Úgyhogy most még, hogy ha le-
hetne, akkor se kéne csinálni, mert nem hiány-
zik senkinek.
– Jól van, oszt a matekunkat visszakapjuk?
B. Szilvia pályázatíró az alábbiak szerint kezdi 
a beszélgetést E. Zsolttal:

2015. XII. 10.
– Itt alá- és fölérendeltség van ezeknél a pro-
jekteknél. Énszerintem akivel mi tartjuk a kap-
csolatot, az a legmagasabb szint. Bármekkora 
befolyású. Tegnap a Csepreghy Nándinál vol-
tam zsúron, Viktort Lázár helyettesíti, Lázárt 
meg a Nándi. 
– De akkor mondok egy olyat, hogy aki fölöt-
te van. Az!
– Jó, jó! Na, például akkor majdnem ugyanaz.
– Konkrétan ő telefonált, hogy mikor melyik 
céggel kéne akkor, viszont öt évig csak és ki-
zárólag, akkor csak ezen és csak velük.

RÉSZLETEK A LEHALLGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEKBŐL
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Mengyi Roland, aki Voldemort Nagyúrnak hívatta magát.



A vallomások szerint Mengyi nem sokat kertelt, kijelentette: 
„Most öt, ha lezárják, még öt, vagy így, vagy sehogy!”
B. Tibornak nem volt ennyi készpénze, az ötmillió forintot E. 
Zsolt, valamint F. Mártának, a kecskeméti könyvelőnőnek az 
édesanyja előlegezte meg. A pénzt Tiszaújvárosban adták át. B. 
Tibor biztosítékként készített egy színlelt menedzseri megálla-
podást, amelyen keresztül a Kreatív Job Szövetkezet kifizette 
a pénzt K. Péternek, mondván, ha a pályázatuk sikerrel jár, ak-
kor megtarthatja az ötmillió forintot, ha nem, akkor van joga-
lap visszakövetelni. 2015. nyár végétől folyamatosan zajlanak 
az egyeztetések a részletekről a pályázatíró B. Szilvia és a töb-
bi gyanúsított között, a 90–10 százalékos elosztási arány azon-
ban nem akart megváltozni, sőt B. Szilvia ahhoz is ragaszko-
dott, hogy a különböző költségekre beszámlázó cégeket is csak 
ő nevezheti meg.
A tárgyalások végére a megtartható 10 százalékos támogatási 
szelet is tovább csökkent. A rögzített beszélgetések szerint egy-
harmada Mengyié, egyharmada B. Szilviáé, egyharmadán pedig 
a két gyanúsított férfi osztozott volna.
2015 késő őszét írunk, a viszony egyre feszültebb lett a felek kö-
zött. Ekkor már tart a nyomozás. Úgy tudjuk, az egyszerű, nem 
is nagy összegű adócsalás miatt indult, s csak fokozatosan kere-
kedett ki a történet a hatóság számára. A főszereplők megfigye-
lése miatt a NAV tájékoztatta Balog Zoltánt, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának vezetőjét, ezért a szóban forgó pályázat 
végső kiírását végül úgy módosították, hogy az ne feleljen meg 
az ügyben szereplő szövetkezeteknek. A támogatási kérelmeket 
elutasították, később a fellebbezéseket is.
A kudarc kivágta a biztosítékot a főszereplőknél. A tiszaújváro-
si csapat elsősorban B. Szilviát, a Public Sector Consulting Kft. 
pályázatíróját tartotta felelősnek, aki a felvetéseikre egy 2015 
végi lehallgatott telefonbeszélgetésben annyit mondott: „elen-
gedték az ember kezét (...) állítólag a NAV is megkereste az em-
bert”. F. Márta, a könyvelő pedig azt mondta E. Zsoltnak a tele-
fonban: „Örülök, hogy valaki adott egy fülest, mert ha a pályá-
zatba belementünk volna, akkor bilincsben vittek volna el.” Ez a 
pályázati pénz kiutalása nélkül is megtörtént.
A főszereplők ettől kezdve már csak a nehezen összekapart öt-
millió forintnyi „alkotmányos költséget” szerették volna vissza-
szerezni K. Pétertől. A férfi végül hosszas huzavona után vissza-
vitte a pénzt. Ekkor tartóztatták le őket a NAV nyomozói, az öt-
milliót pedig lefoglalták.
Az ügyben eddig öt embert gyanúsítanak különösen nagy va-
gyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési 
csalás bűntettének kísérlete, valamint hivatali vesztegetés bűn-
tette miatt. F. Márta, E. Zsolt és B. Tibor beismerő vallomást 
tett, ők szabadlábon védekeznek, K. Péter, valamint B. Szil-
via előzetes letartóztatásban vannak, tagadják, hogy bűncselek-
ményt követtek volna el. A nyomozást a NAV július 11-én átadta 
a Központi Nyomozó Főügyészségnek, mert az adóhatóság sze-
rint mentelmi joggal rendelkező személyt is érint.

Nagy Andrea ügyészségi szóvivő kérdésünkre elmondta: a gya-
núsítottak között nincs mentelmi joggal rendelkező személy, 
nem kezdeményeztek mentelmijog-felfüggesztési eljárást az 
ügyben. Arra vonatkozóan, hogy tervezik-e, kijelentette: ezzel 
kapcsolatban nem nyilatkoznak.
Felvetődik a kérdés, hogy ennyi ideje tartó lehallgatás, megfi-
gyelés után miért nem ütöttek rajta K. Péteren a NAV-nyomo-
zók, amikor az ötmillió forint átvétele után követték, és a je-
lentések szerint egy csomagot adott át Mengyi Rolandnak. Mi-
ért nem kaptak zöld jelzést a fiktív szövetkezeti pályázatok? Hi-
szen így a különböző költségekre beszámlázó cégeken keresztül 
fel lehetett volna göngyölíteni a teljes hálózatot. Választ e kér-
désekre sem kaptunk az illetékesektől, informálisan annyit tud-
tunk meg: erre a nyomozók nem kaptak utasítást.
A Zuschlag-ügyhöz hasonlóan most is déja vu érzése támad a 
kívülállónak, hiszen miután a NAV értesítette Balog Zoltánt a 
nyomozásról, a rendszer elkezdett szivárogni: ez visszaköszön 
az érintettek letartóztatást megelőző telefonbeszélgetéseiben: 
„többen vagyunk a vonalban”. Mengyi barátja, K. Péter pedig 
ekkortájt figyelmezteti a tiszaújvárosiakat, hogy lehallgatják 
őket, ennek ellenére államtitoksértés miatt nem indult eljárás az 
ügyben. A gyanúsítottak vallomásaiban olyan kitételek is szere-
pelnek, miszerint: nekünk jó, hogy Tállai András lett a NAV ve-
zetője, mert jó viszonyban van Mengyi Rolanddal.
Az ügy első kormányzati bukóembere Köpeczi-Bócz Tamás ál-
lamtitkár. Ő koordinálta a TÁMOP-os pályázatokat, valamint a 
bennragadt uniós pénzeket. A hozzá tartozó irodákban tartottak 

néhány hete házkutatást és vittek el iratokat a NAV nyomozói. 
Ráadásul Hadházy Ákos, az LMP társelnöke is feljelentést ígért 
egy Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátó-
rendszeren belül elnevezésű, szintén TÁMOP-os pályázat elszá-
molásaival és teljesítéseivel kapcsolatban. Hadházy elmondta: 
a nyilvánosság tájékoztatására szánt 23,5 millió forintos kere-
tet egy kecskeméti médiavállalkozás kapta meg, amely Zombor 
Gábor polgármestersége idején jó viszonyt ápolt a politikussal.
Kerestük Mengyi Rolandot is, de telefonhívásainkra nem rea-
gált. Kérdéseinket a szövetkezeti pályázatokban érintett szemé-
lyekről, a pályázatíró céggel való kapcsolatáról, a kétszer ötmil-
lió forintos alkotmányos költségről, a Voldemort nagyurazás-
ról, valamint arról, hogy említette-e neki Tállai András, hogy 
érintett egy operatív nyomozásban, elküldtük személyes e-ma-
il címére, valamint közszereplői Facebook-profiljára, de választ 
nem kaptunk. Ugyancsak hallgat Varga Zsigmond, a Public Sec-
tor Consulting Kft. ügyvezetője. A gyanúsítottak védői sem kí-
vántak nyilatkozni az ügyben.

Rajnai Attila
(A 168 Óra engedélyével.)

„Ha Borsod-Abaúj-Zemplén megye emelkedik, akkor Ma-
gyarország is emelkedik” – így hangzik a 41 éves, Miskolcon 
született Mengyi kedvenc idézete. A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Karán végzett jogászként, 
a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karán 
közgazdász hallgatóként tanul. 2010 óta fideszes parlamenti 
képviselő. A parlament honlapján szereplő életrajza nem rész-
letezi túlságosan, hol dolgozott korábban: „Közigazgatás, ver-
senyszféra, egy közhasznú alapítvány elnöke is volt.”
Facebook-oldalán viszont büszkélkedik azzal is, hogy az Or-
szágos Polgárőr Szövetség elnöksége a polgárőrmozgalom ki-
emelt támogatásáért Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata ki-
tüntetésben részesítette.
2012-ben Mengyit Matolcsy György Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye gazdasági fejlesztését koordináló miniszteri biztossá 
nevezte ki, 2014-ben pedig a HVG írt arról, hogy Hende Csa-
ba akkori honvédelmi miniszter helyére Simicskó István spor-
tügyekért felelős államtitkár mellett Mengyi Roland, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés fideszes elnöke is esé-
lyes lehet. Nem ő lett a befutó, sajtóhírek szerint pedigréjét 
párton belül sem tartották elég makulátlannak.
Neve ismerős lehet egy furcsa borsodi földpályázat kapcsán is. 
2013 októberében a Népszabadság írt az ügyről. Eszerint 2011-
ben egy borsodi földpályázati eljárást az összes állami illetékes 
példaszerűnek ítélt, ám a beadási határidő után, felsőbb nyo-
másra az egész kiírást visszavonták, a földek a második kör-
ben jól beágyazott fideszes potentátoknál landoltak. A lap sze-
rint Ángyán József akkori vidékfejlesztési államtitkár szerint 
már az előkészítés alatt felbukkantak olyanok, akiknek a pá-
lyázata nem volt megalapozott, viszont erős politikai hátszéllel 
és nagy magabiztossággal mégis beadták az anyagukat: „Ha-
gyaczki József 600 hektár, Demeter Péter 400 hektár, Kanyok 
Attila pedig ugyancsak 400 hektár föld igényel.” Miközben a 
kiírásban 200 hektár volt az elvi felső határ. Ángyán feljegyzé-
se szerint szeptember 22-én „Mengyi Roland, a B.-A.-Z. me-
gyei közgyűlés elnöke, fideszes országgyűlési képviselő szó-
ban megkísérelte utasítani a Bükki Nemzeti Park Igazgatósá-
gának (BNPI) igazgatóját a pályázat visszavonására.” Később 

Szabó Csaba miniszteri megbízott telefonon utasítást adott a 
pályázatok azonnali visszavonására, és a BNPI igazgatóját, 
Duska Józsefet Budapestre rendelte, a miniszter őt hivatalából 
azonnali hatállyal felmentette. A pályázatot újra kiírták, sokkal 
enyhébb feltételekkel: már nem volt 200 hektáros birtokmaxi-
mum és nem kellett a pályázóknak bizonyítaniuk, hogy főként 
mezőgazdasággal foglalkoznak. Az összes pontszám 40 száza-
lékát szubjektív megítélésű tételekre lehetett odaítélni. Így tör-
ténhetett meg, hogy „két pályázat gazdálkodási tervezete szó-
ról szóra megegyezett, ám ugyanarra a szövegre az évek óta 
e szakterületen tevékenykedő vesztes 60 pontot kapott, míg a 
gazdálkodásba épphogy belecsöppent nyertes 120 pontot, ami 
el is döntötte, melyikük nyer”.
Az újabb pályázaton Hagyaczki, Demeter és Kanyok 400 hek-
tárnál több földet kaptak Mezőnagymihály mellett, és hármas-
ban elvitték a teljes földmennyiség több mint felét. Helyi lako-
soknak mindössze a kiírt földterület ötöde jutott. Kanyok At-
tila nem helyi, hanem tiszaújvárosi lakos, Mengyi Roland or-
szággyűlési képviselő kampányfőnöke.
Ellenzéki képviselők feljelentést tettek hűtlen kezelés és más 
bűncselekmények gyanúja miatt, ám a Fővárosi Főügyészség 
az ügyben indult nyomozást bűncselekmény hiányában meg-
szüntette, ugyanakkor „Grédics Szilárd és társa ellen” magá-
nokirat-hamisítás vétsége miatt eljárást kezdeményezett. (Gré-
dics a BNPI új, a második földpályázat idején már hivatalban 
volt vezetője.) A határozat szerint a feljelentést azért utasítot-
ták el, mert az államot nem érte kár, nem követhettek el hiva-
tali visszaélést. Duska József (a BNPI korábbi igazgatója) ta-
núvallomásában elmondta: Kanyok Attila azzal hívta föl, hogy 
Mengyi Roland, a B.-A.-Z. megyei közgyűlés elnöke szeretne 
vele beszélni. Az ezt követő találkozón Mengyi közölte Duská-
val, hogy a pályázat rossz, vissza kell vonni.
Mengyi honlapján időről időre beszámol képviselői munkájá-
ról, legyen szó útfelújításról, birkózógálán, gyereknapon, fo-
gadóórán való részvételről vagy épp sétányátadásról. Kossuth 
Lajostól kölcsönzött mottója: „Soha le nem mondani, soha el 
nem csüggedni, ha kell, mindig újrakezdeni.”

Így reagált a Fidesz-frakció 
a korrupciós vádakra

Mengyi a frakció közleményében azt állítja: a cikkben emlí-
tett ügyben semmilyen módon nem vett részt, a gyanúsított-
ként vallomást tevők visszaéltek a nevével és a pozíciójával. 
Az ő lelkiismerete tiszta, készséggel áll minden vizsgálat elé. 
Amennyiben a nyomozás érdeke úgy kívánja és az ügyészség 
ezt kezdeményezi, kérni fogja a parlamentet, hogy a mentel-
mi jogát függessze fel.

A PUBLIC SECTOR CONSULTING KFT. 
FŐBB REFERENCIÁI:

Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ,
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal,
Szociális és Munkaügyi Minisztérium,
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
Szentes Kistérség Többcélú Társulása,
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Tár-
sulás,
Bácsalmás Kistérség Többcélú Társulása,
Bélapátfalvi Kistérség Többcélú Társulása,
Jánoshalmi Kistérség Többcélú Társulása,
Balatonföldvári Kistérség Többcélú Társulása,
Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulása,
Solt Város Önkormányzata,
Opticon Kft.
Forrás: Publicsector.hu

SOHA LE NEM MONDANI - MENGYI ROLAND PÁLYAKÉPE

7. oldal2016. augusztus 11. Közéletünk

Csepreghy Nándor a parlamentben. A jegyzőkönyvekben 
csak Nándi.



Ahol jó enni, ahol jó lenni

Nyert a töltött fürj és a bajai halászlé
Több mint hatvan csapat ne-
vezett a Tiszaújvárosi Ha-
lászléfőző Fesztivál főzőver-
senyére, melyet idén is két 
kategóriában hirdettek meg, 
így a halászlevek mellett táj-
jellegű ételek is készültek. 

A programokat a Derkovits fúvósai és 
mazsorettjei nyitották meg, majd Bráz 
György polgármester köszöntötte a fesz-
tivál vendégeit. 

Szép környezet, jó ételek

- Ötödik alkalommal vagyunk az újrakez-
dés után itt a szigeten - mondta a polgár-
mester -, nem gondoltam volna, hogy újra 
lehet éleszteni ilyen módon ezt a feszti-
vált. És azt sem, hogy ezt a szigetet ilyen 
széppé lehet varázsolni, de látva az előké-
születeket, úgy gondolom, hogy akik eb-
ben részt vettek, a szívűkből is mindent 
hozzátettek, hogy ilyen szép legyen a szi-
get. 
Ezt követően Esztergályos Cecília Jászai 
Mari-díjas színművésznő szólt a verseny-
zőkhöz. 
- Imádok enni, imádom a szépet és na-
gyon szeretem, hogyha meghívnak. Mil-
lió csók, jó étvágyat kívánok mindenki-
nek - mondta. 
A zsűri elnöke idén Bede Róbert, a TV 
Paprika sztárséfje volt. 
- Egy jó bográcsételhez három dolog kell: 
bogrács, fakanál és pálinka - így indította 
útjukra a csapatokat a zsűrielnök. 
Majd elkezdődött a verseny, pirult a hagy-
ma, szorgos kezek szeletelték, passzíroz-
ták a halat, sütöttek-főztek, hogy már ko-
ra délelőtt finom illatok lengjék be a szi-
getet. A fakanál ördögei csapat tagjai 
Hejőbábáról és Hejőpapiból érkeztek. 
- Kétfajta halászlevet készítünk, az egyik 
sima hagyományos, a másik korhelyha-
lászlé - mondta Veres István. - Főzünk 
egy tájjellegű ételt, erdélyi csorbalevest 
is, és töltött paprika is fő még. 
Sült keszeg és kárász, és tiszai vegyes 
halászlé készült a Zabos Géza Horgász-
egyesületnél. 
- Szeretnénk azokat az ősi horgász, illet-
ve halsütési, -főzési módszereket meg-
mutatni, amelyeket mi ismerünk - mond-
ta Kiss Béla, az egyesület elnöke, akitől 
azt is megkérdeztük, hogy minden hor-
gász szereti-e a halat. - Nem - mondta az 
elnök - a vezetőségben is többen vannak, 
akik nem szeretik a halat, én magam imá-
dom egyébként. Van olyan is, akivel már 
meg tudtuk szerettetni, mert el lehet úgy 
készíteni, hogy nem szúr a szálka, nem 
nyeljük le, ehhez figyelmesnek kell len-
ni - tette hozzá.
Korán kezdték az Újvárosi betyárok, lát-
va a kínálatot, ez nem is meglepő. Hat 
órakor már szeletelték a húsokat, hámoz-
tak, pirítottak. 
 - A tájjellegű ételekben egy orosz falu-
si levest készítünk lábszárral, füstölt csü-
lökkel, pulykamellel - mondta Garáz Pé-

ter. - Ez egy tárkonyos raguleves, sok 
zöldséggel, gombával, a savanykás ízét 
savanyú uborkával és tejföllel adjuk meg. 
A halételekben pedig vaslapon sütünk 
süllőt, amit halászlémártással és pirított 
tésztaágyon tálalunk. 
Bográcsok sorakoztak a zentai csapatnál 
is. Nemcsak húsételek, hanem egy külön-
leges édesség is készült. 
- Kakaspörköltet főzök bácskai módra - 
mondta Papp Péter -, a másik bogrács-
ban pedig édes dinnye készült, szerbül ez 
a szlátka. Más gyümölcsből is lehet, a kü-
lönlegessége, hogy a héja is benne van, és 
télire szoktuk elrakni - tette hozzá. 

Játékok, kézművesek

Amíg a versenyétkek készültek, a feszti-
vál apró vendégei sok-sok játékot kipró-
bálhattak a népi játszótéren. Karsza Ábel 
szinte valamennyit „megkóstolta”, mint 
mondta, neki az ügyességi pályák tetszet-
tek a legjobban. Komlós Botond pedig a 
sárkányhajózást próbálta ki, mint mond-
ta, szeret a természetben lenni, ezért is jó 
a sárkányhajó. Hasonló véleményen volt 
Tóth Eszter is, aki egyébként kajakozik, 
most a dobos szerepét vállalta magára. 

A fesztiválon idén is megnyitotta kapuit a 
kézművesek utcája, ami sok-sok különle-
ges termékkel várta a vásárlókat. Üvegék-
szerek, gyógynövényekből készült ször-
pök és egyéb érdekességek is helyet kap-
tak a standokon. Veres Attiláné Hajdúbö-
szörményből érkezett, szalmából készült 
ékszereket, dísztárgyakat árusított. 
- Türelem kérdése bármelyik szalmatárgy 
elkészítése - mondta. - Én egy szalma-
táborban tanultam meg az alapokat egy 
idős nénitől, utána már csak fantázia kér-
dése, hogy mi készül. 

Gyümölcsös fürj, 
bajai hallé

Késő délután aztán elérkezett az ered-
ményhirdetés ideje. Több mint hatvan é-
telt kóstolt végig a nagyszámú zsűri, sok-
sok különdíj is gazdára talált. Díjazták a 
rendhagyó, különleges ételeket, de azokat 
is, akik díszes, tematikus főzőhelyszínt 
alakítottak ki. A tájjellegű ételek verse-
nyét „A sparhelt ördögei” nyerték meg. 
- A környékről érkeztünk - mondta Pe-
tő Attiláné -, Sajószögedről, Tiszaújvá-
rosból, Nagycsécsről és Sajóörösről. Ba-
ráti-családi házaspárok fogtunk össze, 
négy éve járunk ide, mindig szívesen jö-
vünk, nagyon jó a hangulat. Fürjet készí-
tettünk különböző gyümölcsökkel töltve, 
ezek meg is aszalódtak, ezt tettük mellé-
jük és az egész még baconbe is volt te-
kerve, úgy látom, hogy ahogy megízlel-
te a zsűri, tetszett nekik - mondta a győz-
tes csapat tagja.
A halászlevek közül a Hercegszántóról 
érkezett Gyuricza Tibor ételét ítélte leg-
jobbnak a zsűri. 
- Először vagyok itt, tavaly a kalocsai 
paprikafesztiválon kaptam ezt a meghí-
vást, hogy jöjjek el ide, ez volt az egyik 
különdíj - mondta Gyuricza Tibor. - El-
jöttünk és csodálatos volt. Jövőre is jö-
vünk, nem azért mert megnyertem, ha-
nem mert nagyon szép itt. Bajai halászlét 
főztem úgy, ahogy Hercegszántón szokás. 
Ez egy egyszerű étel, tésztával, mint Baja 
környékén szokás. Nem kell bonyolítani, 
nem kell bele más, mint hal, víz, paprika, 
só, hagyma és kész - mondta. 
Először jött el a fesztiválra Bede Róbert, 
a TV Paprika szakácsa, a zsűri elnöke is, 
aki így értékelte a versenyt. 
- Nyilván vannak olyan kritériumok, 
hogy a halászlének mennyi zsír ül a te-
tejére, milyen színe van, milyen a kon-
zisztenciája, állaga az ételnek, mennyire 
köszön vissza a hal. Találkoztunk olyan 
étellel, amiben nagyon-nagyon jó volt az 
alaplé, de sajnos nem túl jó minőségű ha-
lat használtak benne és egy picit vissza-
köszönt az iszapos-poshadt íz, ez benne 
van a pakliban. Aki nem rutinos, bele le-
het szaladni, de ez attól még nem ehetet-
len. Összességében nagyon jó ételek ké-
szültek, egyiket se volt könnyű zsűrizni - 
mondta Bede Róbert

Fodor Petronella

Kulináris, kulturális

Gyerekműsorok, 
muzsikaszó

Több ezren voltak kíváncsiak az idén már két szín-
padon is fellépő művészekre a Tisza-szigeten. Most 
először a Nagyszínpad mellett Kisszínpadot is fel-
állítottak a szervezők.

A kisebb fellépőhelyen főleg gyerekeknek és fiataloknak szó-
ló programok várták a látogatókat. A Fitt-Dance tánccsoport be-
mutatója után a Rutkai Bori Banda gyerekműsora következett. A 
budapesti Mesekocsi Színházi Társulat maroknyi csapata a leg-
kisebbeknek és a meseszerető nagyobbaknak az Állatok nyelvén 
beszélő juhász című mesejátékot adta elő. Előadásuk sokszínű, 
interaktív jellegű volt, igyekeztek bevonni a mesébe a közönség 
soraiból a gyerekeket. Ezután a fiataloké volt a főszerep, a Pol-
gárról érkező MGD háromtagú formáció szórakoztatta a közön-
séget, majd az 5Amper és a Mohikán zenekar lépett a színpadra.
A Nagyszínpadon a hivatalos megnyitó után a helyi csoportoké 
és magyar népzenei együtteseké volt a főszerep. A  közönség fo-
lyamatosan cserélődött, attól függően ki lépett a színpadra. Nem 
sokkal az ebédidő után megtelt a nézőtér, hiszen a Dáridóból 
megismert Csocseszt sokan akarták látni, hallani.
- A Dáridó megszűnése után mi tovább működünk azokon a csa-
tornákon, ahol teret engednek a mulatós műfajnak. Már több 
mint 15 éve saját zenekarral, tánckarral járjuk az országot - 
mondta Csocsesz. - Repertoárunk nem a helyszíntől vagy a ren-
dezvény jellegétől, hanem a közönségtől függ. Mivel elég kora 
délutáni időpontban lépünk fel, és ha körülnézünk, látjuk, hogy 
idősebb korosztályból áll a közönség nagy része, ezért olyan da-
lokat választunk, amiket ők szeretnek. A konyhához, főzéshez 
való viszonyáról egy újdonságot is elárult az énekes. - Sokan 
nem tudják, de én végzett szakács vagyok. Annak idején egy bu-
dapesti szakácsversenyt is megnyertem. Majd idő közben a zene 
és a konyhaművészet közül a zene került előtérbe, de a gasztro-
nómia szeretete is megmaradt. Az igazi magyaros ételeket szere-
tem. A halászlé viszont nem tartozik a kedvenceim közé, de úgy 
láttam, hogy marha-, birka- és csülökpörkölt is fő a bográcsok-
ban. Én ezeket részesítem előnyben, persze csakis kenyér nélkül 
és salátával - tette hozzá nevetve.
 Csocseszt Sihell Ferry és Henna közös produkciója követte a 
színpadon, majd a Desperado következett. Az együttes a ’90-es 
évek végétől áll a színpadon és élvezi a közönség szeretetét. A 
szép napsütéses időben, jó hangulatban beszélgettünk sikereik-
ről, főzésről, ételekről a koncert előtt. - Az, hogy ennyi év után 
még mindig rengeteg felkérésünk van, annak az lehet az oka, 
hogy tökéletes köztünk az összhang és ezt a közönség is érzi - 
mondta Zoy, a zenekar gitárosa. A baráti viszony érezhető a be-
szélgetés alatt is, hiszen folyamatos az egymás ugratása, a vic-
celődés.
- Azért állunk még mindig a színpadon, mert  még mindig van 
igény a zenére, amit csinálunk - teszi hozzá Zsolti, aki az egyik 
alapítója a zenekarnak. 
Ez látszik is, hiszen a koncert kezdetére megtelik a nézőtér. A 
konyhai dolgokban inkább Betty van otthon, de - ahogy mond-
ja - sok fellépés miatt a főzésre kevés ideje marad. A halászlevet 
azonban mind a hárman nagyon szeretik, és alig várják, hogy a 
fellépés után megkóstolják, mert ekkorra - kora délutánra - már 
finom illatok terjengenek a levegőben. 
A délután folyamán egymást váltották a fellépők: Bürc Kiss Jó-
zsef, a Reflex Együttes, Vegas Showband. A színpadi produk-
ciók sorát Fenyő Miklós élő koncertje zárta, amely az est fény-
pontja is volt egyben. A buli hajnalig tartó utcabállal zárult, ahol 
a zenét DJ Benő szolgáltatta.

-ema-  
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A sparhelt ördögei győztes tájjelegű ételükkel. 

A népi játszótéren.

A zentaiak kakaspörköltje.

Csocsesznek szakács végzettsége van.

A Mesekocsi társulat a gyerekeket is bevonta a játékba.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ 
Derkó Minigaléria: „Nyitott Ház”. Tárlat a Derkovits Kul-
turális Központ Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábora-
inak anyagából. Helyszín: félemelet.
Látogatható szeptember 4-ig

Központi Étterem
Reményi József: Kórházvonattal a Don-kanyarban fotókiál-
lítás.

Helyszín: Kazinczy út 3. Látogatható augusztus 26-ig, hét-
köznapokon 10.00-18.00 óráig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Írók, költők fürdőruhában - kamarakiállítás. Helyszín: a könyv-
tár aulája. 
A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Augusztus 16. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi 
játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

A Tisza TV műsora

Augusztus 11., csütörtök

9:00: Héthatár: A szoptatás csodája - Kiállítás - Felújítások - 

Országos találkozó - Kórházvonat - Sport

9:15: Hétről-Hétre: Félmúlt - Tiszaújvárosi Halászléfőző 

Fesztivál  (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Augusztus 17., szerda

18:00: Héthatár: Jubiláló görög katolikusok - Nyílt nap - 

Közterületi munkák - Palóc lakodalmas

18:15: Hétről-Hétre: magazinműsor

Aki manapság Szederkény felé jár, az a strand mellett 
elhaladva láthatja, hogy mekkora siker a gyermekek és 
a felnőttek körében is a kiépített csúszdapark. A ka-
nyargósan, vagy csak szimplán, egyenesen, gyorsan 
történő lecsúszás mindig is kedvelt szórakozása volt a 
strandolóknak. 
A nyolcvanas években gyerekként a Bodrog merede-
kebb partszakaszán sokszor vizeztük be mi is az ára-
dások után ottmaradt agyagos lerakódást, hogy azon 
csússzunk - igencsak összekoszolva magunkat - a fo-
lyóba. 
Erre a trükkre 1985 augusztusától nem volt szük-
ség Leninvárosban, hiszen ekkor állt szolgálatba az a 
csúszda, melyről még ma is sokan őriznek szép emlé-
keket.
„Augusztus 5-én, hétfőn reggel 9 órakor üzemeltük be 
az új vízpárnás csúszdát, melynek már az első napon 
igen nagy sikere volt. A kivitelezés mindössze 8 napot 
vett igénybe.”
A nem mindennapi létesítményről a Leninvárosi Kró-
nikában Homródi Vilmos, a szabadidőközpont akkori 
vezetője nyilatkozott. Mint elmondta, reggel 9 órától 
este 7 óráig csak a gyerekek használhatták a csúszdát a 
próbaüzem ideje alatt, ám ezután egészen zárásig - bár 
hogy ez mikor volt, a cikkből nem derült ki - a felnőt-
tek is csúszdázhattak kedvükre.
„Egy 2000 liter/perc teljesítményű szivattyú adagolja 
rá a vizet, ami tulajdonképpen lehetővé teszi a csúszást. 
5,8 méter magasságból indulva 47 méter hosszan lehet 
végigsiklani rajta.”

És ha ehhez hozzátesszük, hogy mindezt ingyen, a be-
lépő fejében, akkor láthatjuk, bizony nem mindennapi 
attrakció várta a leninvárosi strandolókat.
A jövő héten 1984. 33. hetéből szemlézgetünk.

borza

Vízpárnás csúszda
Hétről hétre évről évre

Kórházvonattal a Don-kanyarban

A szeretet katonája 
Apák, fiúk, nagyapák ezrei 
élték át a háború borzalma-
it. A szerencsésebbek haza-
térhettek családjukhoz, ott-
honukba. Tízezrek pedig ott 
lelték halálukat.

Reményi József főhadnagy katonaként és 
fotográfusként örökítette meg a második 
világháború szörnyűségeit. 
- A Don-kanyarban elesett több mint száz-
ezer katonát a magyarságnak még meg 
kell siratnia, legyen ez a kiállítás egyfaj-
ta főhajtás a magyar áldozatok előtt, de 
emlékezzünk azokra is, akik a sebesülte-
kért, a katonákért sokat tettek - e szavak-
kal nyitotta meg a kiállítást Reményi Jó-
zsef egyik lánya, Véghné Reményi Mária, 
aki testvérével együtt több száz képet dig-
italizált abból a negyvenezer fotóból, me-
lyet édesapjuk, a főhadnagy-fotográfus 
hagyott rájuk. 
- A második világháború idején a kele-
ti frontra 12 kórházvonat ingázott fo-
lyamatosan, egy-egy út 10-15 napig tar-
tott. A hazai területről biztosították az or-
vosok, a gyógyszerek, kötszerek és más 
egészségügyi anyagok szállítását, a vo-
natok visszafelé sebesültekkel megrak-
va jöttek - meséli Mária. - Ezeken az uta-
kon apánk testközelből tapasztalta meg a 
háború szörnyűségeit, ezt örökítette meg 
fényképein is. 1940 decembere és 1943 
márciusa között több ezer fotót készített, 
valamennyi a háború pillanatait bemuta-
tó életkép. Pillanatfelvételek katonák és 
a civilek szenvedéséről, a fájdalmakról, a 
háború borzalmairól. Hogy katona volt-e 
vagy fotós? Egy emlékkönyvi bejegyzés 
szerint ő a „szeretet katonája” volt - em-
lékszik vissza lánya. 
A család a fiatal generációnak üzen ezzel 
a tárlattal, hogy lássák, milyen volt a há-
ború. A kiállítás anyagát Reményi főhad-
nagy lányai Mária és Erzsébet rendezte és 
hozta el. Budapest, Szolnok és Székesfe-
hérvár, csak néhány település, ahol már 
bemutatták a gyűjteményt, Tiszaújváros a 
21. állomása a kórházvonatnak. 
Voltak, akik könnyes szemmel nézték vé-
gig a fotókat, hiszen sokaknak odaveszett 

mindene, szerettei. Az idősebb korosz-
tálynak még vannak emlékei, szomorú, 
szívfacsaró pillanatokat idéztek fel ben-
nük a képek. 
 - Édesapám és a nagybátyám is ott har-
colt, ők már nem jöhettek haza. Kisgyer-
mek voltam, nem is nagyon emlékszem 
apámra, egyetlen fotóm maradt róla, így 
őrzöm emlékezetemben. Eljöttem, hogy 
megnézzem a borzalmakat, amiket ő is 
átélt 1942-ben - mondja Molnár József.
A tárlatot és a kiállítókat Bráz György 
polgármester is köszöntötte, aki maga is 
megosztotta odaveszett rokonai háborús 
történetét, majd Reményi József unoká-
ja, Reményi Anna operetténekes énekelt 
megzenésített Radnóti verseket.  
- Nagyon kicsi voltam, amikor meghalt a 
nagypapám, leginkább családi elbeszélé-
sekből ismerem az élettörténetét - mondja 
Anna. - A fotókat régóta ismerem, de iga-
zából akkor szembesültem a hozzájuk tar-
tozó történetekkel, amikor ehhez a korhoz 
érkeztek történelmi tanulmányaim. 
A kórházvonat Magyarországon áthalad-
va több napig tartózkodott egy-egy állo-
máson. Ezeken a napokon tudták meglá-
togatni a hozzátartozók rokonaikat, a vo-
nat személyzetét és néhány boldog, öröm-

teli órát tudtak velük tölteni. 
Reményi József volt a vonat gazdasági 
tisztje. Ő irányította útközben is az élel-
mezéshez szükséges beszerzéseket, fel-
ügyelte a konyha működését, miközben a 
sebesültekről is gondoskodott.
- Jellemző volt rá, hogy segítette a na-
gyon szegény embereket, főleg az ukrán 
állomásokon a kéregetőknek ennivalót is 
juttatott. Ő egy jó ember volt, egy szere-
tetre méltó férfi, aki boldog akart lenni. 
Minden alkalmat megragadott arra, hogy 
az emberi arcokat, helyzeteket megörö-
kítse. Ezerarcú fotóin ott vannak az uta-
zásra váró helybéliek, a zsidó munka-
szolgálatosok, a Németországba elhur-
colt orosz emberek, az ennivalót kérő fel-
nőttek és gyerekek, de az eltemetett ma-
gyar katonák sírjait is lencsevégre kapta.  
Semmi megörökíthető nem kerülte el a fi-
gyelmét apámnak - mondja Végné Remé-
nyi Mária. 
Reményi József főhadnagy fotógyűjte-
ménye augusztus 26-ig látogatható a Ka-
zinczy Közösségi Házban, a központi ét-
teremben, hétköznapokon 10-től 18 óráig.  

berta

A fotók régi emlékeket idéztek fel a látogatókban.
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Bodroghalomban családi ház eladó. Irányár: 

2.700.000 Ft.

Érd: 06-20/261-9529

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik 
lakossági apróhirdetése, 

  amennyiben azt a Tisza TV Képújságá-
ban legalább 5 napra (2500 Ft), legkésőbb 

kedden 12 óráig feladja.

Rendkívüli haltelepítés!
Az éves halasítási üzemtervben augusztusban nincs tervezve telepítés. Rajtunk kívülálló okok 
miatt a májusi telepítés elmaradt, amit most pótolunk.
A Zabos Géza HE 2016. augusztus 12-én 2.100 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Csécsi tó: 600 kg
Erdészeti tó: 700 kg
Tolnai tó: 300 kg
Örösi tó: 200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megköze-
lítését, akkor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Er-
dészeti és a Csécsi tóba telepítjük.
Horgászni 2016. augusztus 13-án (szombaton) reggel 05.00 órától lehet.
2016. július 1-je óta augusztus 31-ig az Örösi tavon etetési tilalom van.   
Mindenféle etetőanyag vízbedobálása, valamint etetőkosár használata tilos!
A Tolnai tavon 2016. augusztus 13-án (szombaton) reggel 05.00 órától az etetési tilalmat a víz-
minőség javulása miatt feloldjuk.
A változtatás jogát fenntartjuk.

Balázs Tibor, horgászmester

Köszönet a segítségért
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Ma-
sinafesztivál rendezvény megszervezésében, le-
bonyolításában résztvevő segítőknek, szervezők-
nek: Tiszaújváros önkormányzata, Tiszaújváro-
si Humánszolgáltató Központ, Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft., tiszaújvárosi Látvány-
pékség,  Csáti Csemege, és  HBH Söröző. 

Farkas Sándor, elnök
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A Sportcentrum eseményei

Augusztus 8- 13.
Jászberényi utánpótlás röplabda csapat edzőtábora

Augusztus 11.
Labdarúgás
17.00 TFCT – Sajószöged
U17 edzőmérkőzés         Füves pálya

Labdarúgás

Fontos győzelem a nyitányon
Az éppen bennmaradás után 
mindenki azt kérdezte, vajon 
az új edző és az átalakult gár-
da milyen esélyekkel vág neki 
az idei szezonnak. Bár a baj-
nokság eleje minden csapat 
számára még egyfajta útke-
resés, sokan úgy gondolták, 
a tavaly ugyancsak gyengén 
szereplő Nyírbátor ellen kö-
telező a győzelem. Ha nem 
is könnyedén, de hoztuk a 3 
pontot.

TFCT - Nyírbátor FC 1-0 (0-0) 
Tiszaújváros: 300 néző. V.: Nagy (Kövér, 
Szabó)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth - Fo-
dor, Dajka, Bodó, Molnár (Horváth), Bus-
sy, Viscsák (Somogyi), Hussein (Kere-
kes), Fabu, Balogh, Kristófi. 
Nyírbátor FC: Vasas - Lipcsei, Kornu-
tyak, Ambrusz, Boros, Müller (Nagy), 
Szabó (Török), Lakatos, Illés (Terdik), 
Rezanek, Hornyák.
74. perc: Az ellenfél hálóőrének kirúgá-
sát Hussein kezelte le a félpályánál és 

Kristófinak passzolt, aki sarokkal tette 
vissza a játékszert lövésre. A kényszerítőt 
követően Hussein 18 méterről védhetetle-
nül lőtt a bal alsó sarokba. (1-0)
Bár mindkét csapat alakított ki helyze-
teket, az első félidő végére több gólos 
előnyt is szerezhetett volna a Tiszaújvá-
ros. A helyzeteket a második félidő haj-
rájában sikerült gólra váltani, s ezzel na-
gyon fontos 3 pontot szerzett a bajnokság 
első fordulójában a TFCT. 
Gerliczki Máté: Nagyon fontos volt az el-
ső mérkőzésen, hogy győzelemmel mu-
tatkozzunk be. Ez egy nagyon jó és szer-
vezett csapat ellen sikerült, aminek na-
gyon örülünk. A Nyírbátor ma gyorsabb 
tempóban játszott nálunk, ami azért is tör-
ténhetett meg, mert néhány játékosunk-
nak még fel kell venni az NB III iramát, 
viszont a helyzetek alapján megérdemel-
ten nyertük meg a mérkőzést.
Jók: Fodor, Bodó, Kristófi, Hussein
Márton István: Két felkészült csapat mér-
kőzésén érezhető volt, hogy egy gól fog 
dönteni, melyet egy hibából a hazaiak sze-
reztek meg.

Jók: Kornutyak
További eredmények
Salgótarján - KBSC  0-3
Jászberény - REAC  1-1
Putnok - Tállya    1-1 
Újpest II. -  Hatvan   2-3 
Monor - DVTK II.   3-0 
SMTK - MTK II.   0-3 
DVSC-DEAC II. - Hajdúböszörmény 2-2
BKV Előre  - Rákosmente 2-7
Következik a 2. forduló
2016.08.12. péntek, 17.30
 Hatvan -  Salgótarján 
2016.08.13, szombat, 16.00
 Tállya  - Jászberény
2016.08.13, szombat, 17.30
 Hajdúböszörmény - ESMTK  
 Rákosmente - Monor
2016.08.13, szombat, 19.00
 REAC - Tiszaújváros
2016.08.14., vasárnap, 11.00
 Nyírbátor - Újpest II.
 DVTK II. - DVSC-DEAC II.
2016.08.14., vasárnap, 17.30
 KBSC - BKV Előre 
 MTK II. - Putnok 

Triatlon

Három versenyen álltak helyt
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
(TTK) sportolói a közelmúlt-
ban három különböző ver-
seny nemzetközi mezőnyében 
álltak helyt.

Élbolyban Táborban
A még egyaránt ifjúsági korú, egy hónap-
ja a magyar mix-váltó tagjaként Tiszaúj-
városban Európa-bajnoki ezüstérmet nye-
rő Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor 
bizonyult a legjobb magyarnak a csehor-
szági Táborban megrendezett ETU Triat-
lon Junior Európa-kupa futamon. A TTK 
sportolói közül Lehmann Bence is az el-
ső tíz között végzett. A verseny rendkívül 
magas színvonalát jelzi, hogy több nem-
zet - például az osztrákok és a svájciak 
- világbajnoki válogatót tartottak Tábor-
ban.
 A TTK német légiósa, Frederic Funk, aki 
nemrégiben megnyerte a német junior or-
szágos bajnokságot, mindössze 7 másod-
perccel elmaradva a dobogótól negyedik-
ként zárt. Lehmann Csongor sem volt 
messze az érmes pozíciótól, 21 másod-
percre a harmadiktól az előkelő hatodik 
helyen érkezett célba, mögötte bátyjával, 
a hetedik Lehmann Bencével. Első junior 
Európa-kupáján Dévay Zsombor top 10-
es futóidejével 33.-ként ért célba. Fróna 
Ákos egyenletes teljesítménnyel gyarapí-
totta tovább nemzetközi rutinját.
A lányoknál  Putnóczki Dorka legendásan 
jó úszásával 40 mp előnyt harcolt ki az el-
ső szám végére, ám ezt az első kerékpá-
ros körre ledolgozták a riválisok, akik - 
Dorkával együtt -  egy 15 tagú bollyal ab-
szolválták a kerékpározást. Ez a csoport 
együtt vágott neki a futásnak, ahol Put-
nóczki szoros csatában érdemelte ki a he-

tedik helyet. Klubtársai közül Jakab Il-
ka és Szegedi Sára bukás, míg Mátyus Li-
li defekt miatt sajnos idő előtt befejezte a 
versenyt.

Hankó újra a legjobb
A 70.3 Budapest középtávú nemzetközi 
versenyen Hankó Dávid zsinórban har-
madszor bizonyult a legjobb magyar-
nak. Az 1900 méter úszásból, 90 km ke-
rékpározásból és 21 km futásból álló, ko-
rábbi világ- és Európa-bajnokokat, világ-
kupa-győzteseket felvonultató erőpróbán  
Dávid az eddiginél jóval komolyabb ré-
szidőket ért el. A legszembetűnőbb fejlő-
dést kerékpáros idejénél tapasztalhatott 
vezetőedzője, Lehmann Tibor. A 25 éves 
tiszaújvárosi sportoló ugyan a futás vé-
gére kicsit lelassult, helytállása, 8. helye 

több mint figyelemre méltó. 
A női mezőnyben Szabolcsi Fruzsina bi-
zonyította fantasztikus formáját. Az át-
lagos úszást követően nagyon meggyő-
ző kerékpározással tartotta helyét a leg-
jobbak között, és bár a futás második fe-
lére elfáradt, 4:31:33 órás ideje és a kor-
csoportjában elért második helye dicsére-
tet érdemel.

*
A nagyatádi XXVI.  eXtreMan hosszú tá-
vú triatlon országos bajnokságon ketten 
képviselték a tiszaújvárosi színeket. Élete 
első hosszú távú versenyét teljesítve Csa-
mangóné dr. Végh Beáta korcsoportjában 
a 8. helyet érdemelte ki, míg Rácz Róbert 
a hetedik pozíciót harcolta ki. 

Kajak-kenu

Molnár Rióban
Molnár Péter K2-200 méteren világbajnoki aranyérmet szerzett 
tavaly, még a Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület színeiben Tót-
ka Sándorral, majd az év végén úgy döntött, hogy a Budapesti 
Honvédban folytatja pályafutását. 
A válogatón a győri Horváth Bence - Szomolányi Máté duó 
„szétlövésben” megverte őket, így ők képviselhették a magyar 
színeket Rióban. Az elmúlt hétig, amikor doppinggyanúba ke-
veredett a páros. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége 
hétfői ülésén - a Magyar Antidopping Csoporttól kapott infor-
mációk ismeretében - megváltoztatta az olimpiára utazó férfi 
kajakversenyzők névsorát. Csabai Edvin szakmai igazgató ja-
vaslata alapján Molnár Péter és Tótka Sándor került a csapatba. 
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Kajak-Kenu 
Szövetség engedélyezte az új duó indulását.
 A férfi K-1 200 méteres versenyszámban Molnár Péter ül majd 
hajóba, míg K-2 200-on a tavalyi világbajnok páros, Molnár Pé-
ter és Tótka Sándor. 
 - Nem is érdekes a tegnapelőtt, a tegnap, hogy milyen úton 

jutottunk ki Rióba, most már 
csak előre tekinthetünk, a hol-
nap van, és mindent bele kell 
adnunk. Más célunk nem le-
het az olimpián, mint az ara-
nyérem. De két lábbal állunk a 
Földön. Tavaly világbajnokok 
lettünk, egy döntős helyezés a 
minimum, az olimpián pedig 
bármi megtörténhet. A döntő-
ben már minden jó helyezés 
ajándék. - mondta az egykori 
tiszaújvárosi kajakos. 
Molnárért K-2 200-on augusz-
tus 17-én, K-1 200-on augusz-
tus 19-én szoríthatunk az elő-
futamokban.

Hajómodellek a Dísztavon

Találkozó és verseny

Rádió távirányítású hajómodellekkel versenyeztek a hétvégén a 
Dísztavon. A Borsodi RC Modell Fórum egy baráti hajóstalál-
kozót is rendezett, melyen igazi különlegességeket is bemutat-
tak. Kötött pályán hibapont nélkül végigvinni a hajómodellt - ez 
volt a verseny lényege, melyre az ország minden tájáról, sőt még 
külföldről is érkeztek versenyzők. 
- A hajózás népszerű ága az RC modellezésnek, hiszen a ter-
mészetben, vízparton, csendben és nyugalomban lehet űzni - 
mondta Krajcz Attila, a Borsodi RC Modell Fórum vezetője.
S amíg zajlott a verseny, a tóparton igazi hajókülönlegességeket 
is bemutattak. Tardi Sándor háromszor volt már országos baj-
nok, most több hajóját is elhozta. 
- Két és fél évig készült ez a Sztaniszláv vontatóhajó - mondta 
Sándor -, teljesen élethű, mindent én készítettem rajta. Ami az 
eredeti nagy hajón működik, az ezen is - tette hozzá. 
A Vörösmarty kupát már 12. alkalommal rendezték meg, a ver-
senyen több mint hatvanan indultak, a megmérettetésnek máso-
dik alkalommal adott otthont Tiszaújváros. 

fp
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Molnár Péter

„Szárazdokkban” a hajók.

Hussein szerezte az évad első gólját.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub „különítménye” a csehországi Táborban.
(Fotó: Magánarchívum)

Munkában a vendégek portása.



Illem, protokoll

Olimpiai 
protokolláris 

szabályok
A világ olimpiai lázban ég. Miért 
ilyen közkedvelt ez az esemény? 
Amikor az olimpia szó elhang-
zik, mindenki a sportra gondol, 
pedig sokkal többről van szó. Az 
olimpiai játékok képviseli azt a 
mozgalmat, mely egyesíti a test, 
az akarat és az ész erejét, ezek 
harmonikus egységét képezve. A 
nemzetközi résztvevők által nem 
csak a sport, hanem a kultúra is 
szerepet kap. Az olimpia jelentősége, hogy az egyetemes erköl-
csi alapelvek fontosságát hangsúlyozza. Ezen a nemzetközi ese-
ményen viszont azt is biztosítani kell, hogy ne váljon politikai 
színtérré ez a nemes játék. Ahhoz, hogy a politikamentességet 
biztosítani tudják, szigorú protokoll szabályokat állítottak fel a 
nyitó -, és záró ünnepségen.
Az olimpia megnyitásának protokolláris forgatókönyve kötött 
sorrendet követel meg, ugyanakkor minden olimpiai megnyitó 
egyedi és a rendező ország, város kultúráját közvetíti.
Bevonulás: Az első, ókori olimpiai játékokra emlékezve mindig 
a görögök nyitják a bevonuló nemzetek sorát, a többiek az olim-
piának helyet adó ország ABC-jének sorrendjében érkeznek, vé-
gül a házigazda ország csapata vonul fel. A nemzeteket orszá-
guk zászlójával indítják el. A zászlók mögött a sportolók (nincs 
kötött sorrend) integetve, az eseményre tervezett egyenruhában 
jelennek meg.
Amennyiben a házigazdák a görögök több megoldás közül is vá-
laszthatnak. 2000-ben ezt úgy oldották meg, hogy versenyzői-
ket ketté osztották, így elsőként és utolsóként is ők vonultak be.
Beszédek (rangsorban): A szervezőbizottság elnökének, majd 
a NOB elnökének a beszéde - amiben báró Pierre de Couber-
tin nevének el kell hangoznia. (Coubertin arra kereste a választ, 
hogyan hozhatja közelebb egymáshoz a nemzeteket. 1890-ben 
részt vett a Wenlocki Olimpiai Társaság olimpiáján és rájött, 
hogy az olümpiai játékok újraszervezésével el tudja érni cél-
ját. Így báró Pierre de Coubertin lett a modernkori olimpia szü-
lőatyja.) Ezután a szervező ország államelnöke szól. Szigorúan 
egyetlen mondattal nyithatja meg az ünnepséget. 2016-ban Mi-
chel Temer Brazília ideiglenes államfője szólt: „A riói olimpi-
át megnyitom.”
NOB zászló: behozzák és ceremónia kíséretében felhúzzák. Az 
olimpiai zászló nagyobb méreteivel és fehér alapon az olimpi-
ai jelképpel, az egymásba fonódó öt karikával látható: kék, sár-
ga, fekete, zöld és piros. Az öt kontinenst jelképezi, melyeket 
az olimpiai eszme egyesített, amíg a hat szín azokból áll össze, 
melyek minden nemzeti zászlón megjelennek jelen korunkban.
Eskütétel: a sportolók, bírók és edzők nevében egy-egy fő ki-
áll, megfogja a NOB zászlót és leteszi az esküt, hogy dopping 
nélkül, részrehajlás nélkül, különböző teljesítménynövelő sze-
rek beadása nélkül vesznek részt. 
Láng: megérkezik a stadionba és előzetesen alaposan megvá-
logatott lángvivők utolsó szereplője által felgyullad az olimpi-
ai láng.
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