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Nagy zajhatás

Éjszakai repülés

Keddtől éjszakai repüléseket hajtanak végre a Magyar Honvéd-
ség pilótái, ami miatt az ország több térségében - így nálunk is 
- a megszokottól nagyobb zajhatásra kell számítani - közölte a 
Honvédelmi Minisztérium  hétfőn az MTI-vel.
A közlemény szerint a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi 
Dezső Repülőbázisának pilótái október 18. és 28. között hajtják 
végre az éves kiképzési repülési tervben előírt éjszakai repülé-
seket, amelyek a pilóták képzettségének fenntartását szolgálják.
Emiatt ebben az időszakban 16 és 23 óra között a megszokot-
tól eltérő, nagyobb zaj- és hanghatásra kell számítani Kecske-
mét, Eger, Mezőkövesd, Füzesabony, Miskolc, Debrecen, Tisza-
füred, Tiszaújváros, Kaposvár, Nagyatád és Nagykanizsa térsé-
gében - írták, kiemelve, hogy „a Magyar Honvédség a lakosság 
megértő támogatását és türelmét kéri”.

Tiszaújváros képviselő-testülete rendkívüli ülésén elfogadta a Zöldülő Tiszaújváros program 2016-2017. évi feladatait tar-
talmazó ütemtervet. A novemberben kezdődő munkálatok során több száz fát termelnek ki, de hasonló nagyságrendben 
új fákat is telepítenek. A legnagyobb beavatkozás az Ifjúsági parkban lesz, ahol az újrafásítást összekapcsolják a park re-
kontsrukciójával. (Tudósításunk a 3., a részletes ütemterv a 10. és 11. oldalon.)
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Zöld jelzés a zöldprogramnak

Hadüzenet a madaraknak

Csapdába csalva a galambok
Az önkormányzat hadat üzent
a városközpontban „garáz-
dálkodó”, a közterületet el-
csúfító galamboknak, egy er-
re szakosodott céget bízott 
meg a madarak befogásával, 
elszállításával.

A galambok immáron tökéletesen alkal-
mazkodtak a városunk nyújtotta körülmé-
nyekhez. A szeméttárolók környékén és 
az állatszeretők által etetőhelyként hasz-
nált területeken könnyedén eleséghez jut-
nak, így nincsenek rászorulva a természe-
tes táplálékszerző helyeik felkeresésére.
Kártételeik köztisztasági és egészségügyi 
szempontból is jelentősek, mivel beteg-
ségeket terjesztenek és a galambürülék a 
tetvek és bolhák melegágya. Ezt elégelte 
meg az önkormányzat. A megbízott vál-
lalkozás a hét elején több csapdát helye-
zett ki a Sajó áruház, a Városháza, a Tisza 
Média Kft., a rendelőintézet épületeinek 
tetőszerkezetén. Az élve befogásos mód-
szer előnye, hogy nem kerül többe, mint a 
madárürülék rendszeres eltávolítása és át-

lagosan három évre, de akár véglegesen 
is megoldhatja a galambok által okozott 
problémákat.
A galambok élve történő befogásának 
technikája szakértelmet és nagy körülte-
kintést igényel. A módszer hatékonysá-

gát sok tényező befolyásolhatja, ezért a 
szakemberek a helyszíni felmérés során 
e tényezőket figyelembe véve állapítot-
ták meg a csapdák méretét és mennyisé-
gét, azok elhelyezésének lehetőségeit és a 
csapdák üzemeltetésének időtartamát.

Önkormányzati támogatás

Új eszközök 
a polgárőröknél

350 ezer forint értékben vásárolhatott új technikai eszközöket a 
Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület.
 A fejlesztésre fordítható összeget az önkormányzattól kapták 
működési támogatásra, ebből gazdálkodták ki a most megvásá-
rolt hőkamerát, az adóvevőket és a gépkocsira szerelhető fény-
hidat. A szervezet tavaly is hasonlóképpen bővítette eszközpark-
ját. 
- A kézi hőkamera az éjszakai járőrszolgálatnál nagyon fontos, 
hiszen belátunk vele sötét helyekre is, akár 274 méterig, sőt lát a 
ködben is. Négy adóvevőt is vásároltunk, ezeket már teszteltük 
a Hajdúk a szigeten rendezvényen, és felszereltük a gépkocsink-
ra azt a fényhidat, amivel 15 féle módon tudunk figyelmeztető 
jelzést adni, de lehet vele forgalomirányító és terelő módban is 
végrehajtani feladatokat - tudtuk meg Tóth Gyulától a Tiszaúj-
városi Polgárőr Egyesület elnökétől. 
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Az „első fecske”, azaz galamb a csapdában. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán és pénteken 8:30-kor, csütörtökön 17 órától Fatimai 
engesztelő mise, kedden és szombaton 18 órakor, vasárnap 11 
órakor lesznek szentmisék templomunkban. 
Októberben a hétköznapi szentmisék előtt fél órával 
elimádkozzuk a Rózsafüzért. 
Görögkatolikus
Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 
Szent Liturgia. Kedden 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye.
Református
Csütörtökön: 17:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet.

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk senki soha el nem vehet. 
Te a jóságodat két marokkal szórtad, 
önzetlenül adtál rossznak és jónak. 
Mindig egy célod volt, a családért élni, 
ezt a halál tudta csak széttépni. 
Míg közöttünk voltál, mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nagyon, soha nem feledünk.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
Gulyás lászló

halálának 3. évfordulóján. 
Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Gál Ilona

türelemmel viselt, hosszan tartó súlyos betegség után 
életének 48. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni temetése 2016. október 21-én, pénteken, 
12.30 órakor lesz Sajószögeden a Városi Temetőben.

Lánya, édesanyja, testvérei és barátai

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és ismerték, hogy 

Makó RozálIa

 (szupeRnaGyI) 
87 éves korában 2016. október 16-án 

örökre lehunyta szemeit. 
Hamvasztás utáni temetése 2016. október 

24-én (hétfő) 12.30 órakor lesz  a sajószögedi  
Városi Temetőben.

                                             A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és ismerték, hogy 

TopeRczeR IsTván
 66 éves korában 2016. október 17-én elhunyt.

Hamvasztás utáni temetése 2016. október 24-én (hétfő) 
11 órakor lesz a római katolikus templom altemplomában, 

előtte 10.30 órától gyászmisét tartunk.
A gyászoló család

„Tudom, hogy meghaltál, de nem hiszem,
még ma sem értem én;
hogy pár kavics mindörökre bezárhat,
hogy föld alatt a hazád és a házad, 
ugyan hogy érteném?”
                           (Szabó Magda: Elégia)

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, 
amikor

 szeGváRI áRpád 
hat éve végleg eltávozott közülünk. 

Edit, Krisztina és Édesanyád

 Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és ismerték, hogy 

 Benőcs Ilona 
60 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Ham-

vasztás utáni temetése 2016. október 21-én (péntek) 14.30 
órakor a tiszaszederkényi református temetőben lesz.

A gyászoló család

Ne adjon pénzt a csalóknak!

Csalárd telefonhívások
A Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztálya 
felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy az elmúlt időszakban 
megszaporodott az úgyneve-
zett telefonos csalások száma.

A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a sértetteket a telefonáló felhív-
ja, majd közli, hogy a telefonszolgáltató 
társaság kisorsolta az ő telefonszámát, és 
így nyert egy nagyobb összeget. A nyere-
mény azonban csak akkor kerül a szám-
lájára, ha regisztrációs költségként na-
gyobb összeget rátölt egy, a telefonáló ál-

tal megadott telefonszámra. Vagyis a tet-
tes által megadott telefonszám egyenlegét 
kell feltöltenie a sértettnek.
A rendőrség felhívja az állampolgárok fi-
gyelmét, hogy egyik telefonos szolgáltató 
társaság sem hirdetett ilyen jellegű nye-
reményjátékot. Amennyiben ilyen hívást 
kap, legyen óvatos, mert csalás áldozata 
lehet!
További hasznos tanács lehet, hogy bár-
milyen kecsegtető ajánlatot kap, kezelje 
azt kellő fenntartással és óvatossággal, te-
lefonon senkinek ne adja meg személyes 
és banki adatait, ismeretlen részére sem-

milyen esetben ne utaljon át pénzt! Tö-
rekedjen arra, hogy azonosítható legyen 
a hívó személye, kérjen telefonszámot, 
honlap elérést, ahol objektív informáci-
ókat tud beszerezni az állítólagos nyere-
ményről. Mondja el a telefonálónak, hogy 
mielőtt döntene, először meg kíván győ-
ződni az ajánlat valódiságáról.
Ha a csalók - az Ön elővigyázatossága el-
lenére - mégis megkárosítják, haladék-
talanul tegyen bejelentést a rendőrségen 
személyesen, vagy a 112-es ingyenes se-
gélyhívó számon!

  Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Felejtés
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik októ-

beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. oldal 2016. október 20.Sokféle

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

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

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot október 23-ig (vasárnapig)  az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688), 
majd október 24-től (hétfőtől)  a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: +3620/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  

Szupernagyi
Láttad Szupernagyit? Csak nem? Hányszor, de hány-
szor tettük fel e kérdést egymásnak az elmúlt években 
aggódva! Hogy aztán megnyugvással konstatáljuk: á, 
dehogy, itt van közöttünk.
Már nem volt olyan aktív, már nem írt verseket, nem lé-
pett fel műsorokban, nem rótta a város utcáit, s hívta fel 
a figyelmet a jóra, s a rosszra - mint tette oly sok éven át.
Gyermekgondozó volt dolgozóként, embergondozóvá vált 
nyugdíjasként. Az aprótermetű asszonyból naggyá lett. 
Mindenki Szupernagyijává.
Áldozatkész volt a munkában, a közéletben. Szeretet-

reméltó anyóka, aki mindenkit szeretett.
Minket, zsurnalisztákat is. Míg bírta egészséggel, gyak-
ran kereste fel szerkesztőségünket. Hol megírandó témát 
ajánlott, hol egy írásunkat köszönte meg. Sosem jött üres 
kézzel. Kávé, csoki, teasütemény volt szatyrában. Sza-
badkoztunk, hogy igazán nem kellene, de Ő tántorítha-
tatlan volt. Vékonyka, pattogó hangján így parancsolt 
ránk: Tessék elfogyasztani! S mi engedelmeskedtünk.
Most már nem tehetjük, most már nem kérdezhetjük 
egymást.
Szupernagyi? Igen. Igen, Ő ment el végleg közülünk. 
Most már odafönn sürög-forog, intézkedik.
De emléke örökké velünk marad.

-efel-



Rendkívüli testületi ülés

Zöld jelzés a zöldprogramnak
Tiszaújváros képviselő-testü-
lete rendkívüli ülésén fogad-
ta el a Zöldülő Tiszaújváros 
program 2016-2017. évi fel-
adatait tartalmazó ütemter-
vet. A novemberben kezdődő 
munkálatok során több száz 
fát termelnek ki, de hasonló 
nagyságrendben új fákat is 
telepítenek

A Zöldülő Tiszaújváros tanulmányterv 
kiemelt feladatként jelölte meg a lakóte-
rületeken az elöregedett faállomány cse-
réjét, megújítását, városrészenként, illet-
ve lakótömbönként, utcánként rögzítve a 
növényzet megújítását érintő szakmai ja-
vaslatokat, nem tartalmazva azonban a 
növényzet megújításának ütemezését. A 
fontossági sorrendet a képviselő-testület 
határozta meg, a város legrégebben épült 
tömbjének a felülvizsgálatával, ahol a fás 
szárú növényzet kora és egészségi állapo-
ta miatt fennáll a megújítás szükségessé-
ge.
Ezzel együtt további szempontok is sze-
repet játszottak azon helyszínek kiválasz-
tásában, ahol elkerülhetetlen a beavatko-
zás, az ágak lehullásából származó sze-
mélyi sérüléssel járó balesetek és jármű-
vekben okozott károk megelőzése, a ját-
szóterek biztonságának és benapozásának 
javítása, az épületekhez túl közel ültetett, 
a lakások benapozását akadályozó, vala-
mint az épületek műszaki állapotát veszé-
lyeztető fák eltávolítása.
A tanulmánytervben foglalt ajánlások, to-
vábbá az igazságügyi szakértői vélemé-
nyek alapján a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. szakembereinek bevonásá-
val fogalmazódtak meg a 2017 végéig el-
végzendő feladatok. 
Az újrafásításnál és a telepítendő fák 
meghatározásánál elsődleges szempont 
volt, hogy többször iskolázott, konténe-
res, sorfa méretű szaporítóanyagot alkal-
mazzanak.

A beavatkozások 
első helyszínei

Elsőként a Munkácsy, Rózsa, Szederké-
nyi és Lévay utak által határolt területen, 
a Széchenyi út Nyugdíjas park menti sza-
kaszán, illetve az Ifjúsági parkban avat-
koznak be.

A Munkácsy, Rózsa, Szederkényi és Lé-
vay utak által határolt területen két nagy 
forgalmú játszótér helyezkedik el. Jel-
lemző a benapozás hiánya, a keménylom-
bos fák mellett nagy számban fordul elő 
az elöregedett, idegenhonos ezüstjuhar, 
ami az egészségi állapot miatt már ve-
szélyt jelent az ott tartózkodók testi épsé-
gére a törzsek korhadása, az ágak letöre-
dezése miatt. A két játszótér területén ösz-
szesen 21 db ezüstjuhart termelnek ki. A 
tanulmányterv legfontosabb feladatként 
a balesetveszélyes idős ezüstjuharok el-
távolítását, majd a faállomány fokozatos 
cseréjét jelölte meg a játszóterek és a la-

kások jobb benapozása érdekében. A te-
rület fákkal való jelenlegi sűrű beülte-
tettsége miatt a kitermelést követően ki-
alakuló lékek, valamint a területen elhe-
lyezett felszín alatti közművek elhelyez-
kedésének függvényében hajtanak végre 
fatelepítést. A munka elvégzésének idő-
pontja 2017 második fele.
A Széchenyi út Nyugdíjas park menti sza-

kaszán az elmúlt években több alkalom-
mal keletkezett kár a parkoló gépjármű-
vekben az elöregedett zöldjuhar fákról 
letöredező ágak miatt. Tekintettel arra, 
hogy a zöldjuhar agresszíven terjeszkedő 
özönfaj, mely a csúcsszáradás miatt már 

elvesztette esztétikai értékét, indokolt a 
7 db fa kivágása. Helyükre nagymére-
tű, többször iskolázott, konténeres sorfá-
kat ültetnek, az előzetes elképzelések sze-
rint ezüsthársakat. A munka végrehajtását 
2017 második felére ütemezték be.
A tanulmányterv kiemelten foglalkozott 
az Ifjúsági parkkal. A szakvélemények 
végkövetkeztetése az volt, hogy a park 
óriásnyár fái túlkorosak, kiöregedettek, 
mindezek alapján balesetveszélyesek. A 
Kormányhivatal által kijelölt eljáró ha-
tóság 255 db nemesnyárfa kitermelésére 
adott engedélyt. A veszélyes faállomány 
letermelésére legkedvezőbb a lombhul-

lást követő időszak, november elejétől - 
kedvező időjárási viszonyok esetén - feb-
ruár végéig.
Az újrafásítás a tervek szerint 2007-ben, 
április végéig történik meg, a kialaku-
ló lékekben és foltokban 80 db nagymé-
retű, többször iskolázott, sorfa méretű, a 
kertészeti gyakorlatban általánosan alkal-
mazott szaporítóanyag felhasználásával. 
A fásítást az Ifjúsági park rekonstrukciós 
tervének figyelembevételével fogják vég-
rehajtani, amely a létesítendő építmények 
környezetében további 28 db fa ültetését 
irányozta elő. 
A cél a jelenlegi erdő jellegű megjelenés 
helyett egy ligetes szerkezetű, vegyes fa-
fajú, pihenőpark létrehozása.

Fatelepítés két helyszínen

A Polgármesteri Hivatal a vizsgálat során 
további fásításra, fatelepítésre alkalmas 
helyszíneket is feltárt.
Tiszaszederkényben az utcafásítási lehe-
tőségek hiányában a lakóterület szélén, a 
Vasvári Pál út északi oldalán 380 méter 
hosszon kétsoros pusztaszil fasor létesít-
hető. A Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft. rendelkezésére álló gépekkel 
már az ősz folyamán elvégezhető a tala-
jelőkészítés, valamint a 186 db sorfa be-
szerzése.
Fatelepítésre alkalmas területként vet-
ték figyelembe az önkormányzat tulajdo-
nában lévő régi zagytér területét, amely 
egyben a gyenge termőképességű, lágy-
szárú vegetációval borított terület rekul-
tivációját is jelenti. A fatelepítés a mini-
mum 80 cm vastag termőréteg kialakítá-
sával szakaszosan történhet, elsősorban 
a klimatikus viszonyokat elviselni képes 
őshonos fafajok alkalmazásával.

Egyéb helyszínek

A fentieken túl vizsgálják a további le-
hetséges fatelepítési helyszíneket az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társasá-
gok ingatlanain, valamint az önkormány-
zat által működtetett intézmények terüle-
tén - főként óvodák udvarán -, ahol bal-
esetmegelőzési okokból az utóbbi időben 
történtek fakitermelések (Bóbita, Katica, 
Tündérkert óvodák). 
A felszín alatti eltakart közművek és azok 
jogszabályban előírt biztonsági távolsá-
ga figyelembevételével a közterületeken 
is találhatók olyan foghíjak, kisebb-na-
gyobb üres területek, amelyek tálcán kí-
nálják a faültetés lehetőségét. (Pl. Lévay 
úti csatorna Bethlen G. út és a Munkácsy 
út közötti szakasza.)
A képviselő-testület a 2016. évi őszi és a 
2017. évi tavaszi időszakra tervezett fa-
telepítési feladatok végrehajtására az ál-
talános tartalék terhére 20 millió forintot 
biztosított. 
(A részletes ütemterv lapunk 10. és 11. ol-
dalán.)

                                    Ferenczi László

Közmeghallgatások

Polémia helyett 
tájékoztatás

Meglehetősen gyér érdeklődés kísérte Tiszaújvá-
ros képviselő-testületének őszi közmeghallgatás 
sorozatát. A három eseményen összesen jó, ha tu-
catnyi városlakó jelent meg, s közülük is kevesen 
kértek szót.

A fórumok - a kevés kérdés, javaslat okán - polgármesteri tájé-
koztatóvá váltak inkább. Bráz Györgynek volt miről tájékozta-
tást adni.
Tisza-part városrészben például arról, hogy kijavították a vas-
útállomásra vezető járda lépcsőit, a szabadidőház, az orvosi ren-
delő és a fiókkönyvtár területén mintegy 8 millió forint értékben 
végeztek felújítási munkálatokat, felújítottak három úgyneve-
zett „tipegő” járdát is. A legnagyobb beruházás a Jedlik Ányos 
utca közel 9 millió forintos felújítása volt. Ami - állították az ott 
élők, közlekedők - nem sikerült tökéletesen, például a csapadék-
csatorna fedlapjai máris megsüllyedtek. A kivitelezők ráadásul 
kárt okoztak a növényzetben és a közeli - magánterületnek szá-
mító - garázssoron is. A Polgármesteri Hivatal mindkét problé-
mát megvizsgálja és helyreállításra, illetve kártérítésre szólítja 
fel a kivitelezőt, ha szükséges.
A Városházán rendezett közmeghallgatáson a polgármester 
egyebek mellett arról adott számot, hogy 22 közterületi felújí-
tást indítottak idén, 465 millió forint összértékben. Mindemel-
lett jelentős intézményi felújítások történtek és az önkormány-
zat több százmillió forinttal támogatja az Otthon Melege Prog-
ram munkálatait. 
Bráz György bejelentette, hogy heteken belül megkezdik a jövő 
évre tervezett felújítások, beruházások előkészítését. Szólt ar-
ról is, hogy az önkormányzat egy nagyobb volumenű útfelújítá-
si programot kíván indítani.
 Kérdés, lesz-e mindenre fedezet. Az állami iskolák működte-
tői jogának - így feladatának - elvétele után ugyanis az állam - 
szolidaritási adó címén - az előzetes számítások szerint 1,7 mil-
liárd forintot vonna el a várostól. Holott - tette hozzá a polgár-
mester - ezt a feladatot Tiszaújváros most mintegy 500 millió fo-
rintból látja el.
Itt egyetlen felszólaló akadt. Németh Emil egy korábbi közmeg-
hallgatásra utalva közölte, a hivatal és a közte kialakult vitában 
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság neki 
adott igazat, egy közérdekű adatigénylés során a hivatal eljárá-
si hibát követett el. A felszólaló egy még korábbi ügyet is „fel-
melegített”, nehezményezve, hogy a Polgármesteri Hivatal még 
mindig helytelenül használja egyes esetekben az út, illetve ut-
ca elnevezéseket.
Tiszaszederkényben is jelentős mértékű és értékű felújítások-
ról számolt be a polgármester. Mintegy 30 millió forint értékben 
végeztek út-, illetve járdafelújítást, az intézményműködtető köz-
pont égisze alatt pedig több mint 40 millió forintos intézmény-
felújítási munkálatokat hajtottak végre.
Bráz György kitért egy régi szederkényi kérésre is. Mint mon-
dotta, a forgalomtechnikai felülvizsgálat nem zárta ki, hogy az 
egyirányú Kossuth és Bajcsy-Zsilinszky utcában engedélyezzék 
a kerékpárosok szembeforgalmát. A döntés a rendőrség kezé-
ben van.
A kerékpáros közlekedés kapcsán lakossági felvetésként el-
hangzott: ismét baj van a város és Szederkény közötti kerékpá-
rút állapotával. Hepehupás, néhol töredezett az aszfalt, a burko-
laton megáll a víz.

f.l. 

A Városházán egy felszólaló volt csak. 

Újra problémás a kerékpárút állapota. 
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Az Ifjúsági park újrafásítását összekötik a terület rekonstrukciójával. A cél egy li-
getes szerkezetű pihenőpark létrehozása. 

A Nyugdíjas park Széchenyi út menti fái már több alkalommal okoztak kárt az 
ott parkoló gépkocsikban. 

Két játszóteret is érintenek a munká-
latok. 



Kihelyezett ülést tartottak

Nyitottság, 
sokszínűség

Tiszaújvárosban tartott kihelyezett ülést az MSZP 
megyei nőtagozata és nemrégiben alakult nyugdí-
jas tagozata. A rendezvény vendége volt Gurmai 
Zita Európa parlamenti képviselő, az MSZP és az 
Európai Szocialista Párt Nőszervezetének elnöke. 

- Régen jártam már erre, de mindig örömmel jövök, ez egy kü-
lönleges város, amit a szeretet vezet. Példakép lehet sokak szá-
mára, hiszen itt nyugalom van - mondta a képviselő, aki aktu-
álpolitikai témákról is szólt. - Szomorú vagyok, hiszen 15 mil-
liárd forintot költöttek el a gyűlöletkampányra, ebből a pénzből 
hét évig lehetett volna a menekülteket ellátni. Ha belegondolunk 
abba, hogy bennünket is így fogadtak volna, amikor annak ide-
jén ideérkeztünk, vagy akkor, amikor a háború után, vagy ’56-
ban elhagyták a határt. Ha akkor kerítés várta volna az embere-
ket, az egy nagyon rossz üzenet. A miniszterelnöknek tudomá-
sul kell vennie, hogy igen, valóban sokan elmentek szavazni, 
de nem volt meg az a bizonyos 51 százalék, ami elég lett vol-
na ahhoz, hogy valóban megtegye azt a lépést, amit most meg 
fog tenni, hogy alkotmányt módosít. Ez példátlan - tette hozzá, 
majd az európai parlamenti hangulatról beszélt. - Azt kell mond-
jam, hogy Orbán Viktort nem szeretik Európában. Egészen mást 
mond itthon és mást Brüsszelben. Mindent megszavazott a me-
nekültüggyel kapcsolatban, csak itthon erről nem tudunk, itthon 
arról tudunk, hogy minden menekült, aki rossz, árthat ennek az 
országnak. Úgy gondolom, hogy ennek az országnak az igazi 
erejét a sokszínűség, a nyitottság adja. Tudomásul kell venni, 
hogy Európa változik. Ennek a gyökereit meg kell nézni, hogy 
miért is van háború, kinek az érdeke. És akkor még azokról nem 
is beszéltünk, akiknek a klímaváltozás miatt kell elhagyniuk az 
otthonaikat. Mi azt el se tudjuk képzelni, hogy nincs ivóvíz. Ez 
egy átalakulóban lévő világ, a globalizációnak nagyon sok kihí-
vása van. Szerintem Magyarország akkor volt mindig is értékes, 
amikor nyitott volt - mondta Gurmai Zita. 
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Ötévente másfél milliárd dollár befektetés a vegyiparba

Új, hosszú távú MOL-stratégia
A minap tette közzé a MOL, 
hogy a társaság Igazgatósá-
ga elfogadta az olajvállalat 
2030-ig szóló új, hosszú távú 
stratégiáját. Az abban megfo-
galmazott alappillérek egyike 
a vegyipar, melynek jelentős 
fejlesztését tervezik. Ez min-
den bizonnyal a tiszaújvárosi 
tevékenységet, így városunk 
életét is erősen befolyásolja 
majd. Összeállításunk a tár-
saság által közzétett közlemé-
nyek és a vezetők által adott 
nyilatkozatok alapján járja 
körbe a témát.

Az elmúlt 15 évben a MOL sikeresen ki-
lépett Magyarországról és Közép-Ke-
let-Európa meghatározó piaci szereplőjé-
vé vált. Magyarországon kívül meghatá-
rozó olajipari és üzemanyagforgalmazási 
piaci szereplővé vált Szlovákiában, Hor-
vátországban, Romániában is, emellett 
számos országban számottevő a piaci ré-
szesedése (Csehország, Szlovénia, Szer-
bia, Olaszország). Kitermelésben jelen 
van Oroszországban, Pakisztánban, Kur-
disztánban, Ománban és újabban az Észa-
ki-tengeren is.

Petrolkémia, vegyipar

E nemzetközivé válási folyamat egyik ré-
sze volt, hogy a MOL kiszélesítette te-
vékenységi körét és a petrolkémiai te-
vékenységeket integrálta finomítási üz-
letágába. Ez közvetlen közelről érintet-
te Tiszaújvárost, hiszen a korábbi TVK-
ban már 2004-ben többségi tulajdonrészt 
szerzett, majd 2015-ben a vegyi kombinát 

100 százalékos tulajdonosává vált a ma-
radék kisrészvényesek kivásárlásával. Ezt 
követően a tiszaújvárosi társaság zártkörű 
részvénytársasággá alakult és MOL Pet-
rolkémia Zrt-re változtatta nevét. 
Tiszaújvárosban jelenleg is komoly fej-
lesztéseket hajt végre a MOL. A MOL 
Petrolkémia 35 milliárd forintos költség-
gel épült butadién üzemét 2015 októberé-
ben adták át, jelenleg pedig zajlik a MOL 
és a japán JSR közös vállalatának beru-
házása, a műgumi üzem építése. Az üzem 
várhatóan 2018 elején kezdi meg a ter-
melést és száznál több új munkahelyet te-
remt. A butadién és műgumi üzemekkel 
a MOL jelentősen kibővíti a tiszaújvárosi 
petrolkémiai tevékenységet és további új 
üzletágak kiépítésére teremt lehetőséget.
A MOL 2030-ig szóló stratégiájában úgy 
fogalmaz a petrolkémia és vegyipar kap-
csán, hogy 2030-ig minden ötéves peri-
ódusban 1,5 milliárd dollárt fordít ke-
let-közép-európai petrolkémiai és vegy-
ipari növekedési projektekre. E befekte-
téseket a MOL az általa finomított szén-
hidrogénekre kívánja építeni, így már kö-
zéptávon évi hárommillió tonnára akar-

ja növelni a saját finomítóiból származó 
petrolkémiai alapanyagok felhasználá-
sát a jelenlegi mintegy 2 millió tonnáról. 
Eközben a MOL finomítóiban a nem mo-
tor üzemanyag típusú termékek arányát a 
jelenlegi 30 százalékról 2030-ra 50 száza-
lékra akarják növelni.

Reagálás a változásokra

Az új stratégia kapcsán Hernádi Zsolt, a 
MOL elnök-vezérigazgatója az Origonak 
úgy fogalmazott, hogy az értékesítési le-
hetőségek, a fogyasztói magatartások és 
a szabályozói környezet fénysebességgel 
változik, amihez a MOL-nak is alkalmaz-
kodnia kell. Bár az elkövetkező 15-20 év-
ben még megmarad a szénhidrogének el-
sődlegessége az energiaforrások verse-
nyében, de visszafordíthatatlanul erősöd-
ni fognak az alternatív és megújuló ener-
giaforrások, amelyek gyökeresen átala-
kítják majd a közlekedést és a gépjármű-
gyártást is. Ezek egyúttal új fogyasztói 
igényeket is teremtenek, amelyre a MOL-
nak is válaszolnia kell.
A változások következtében hosszabb tá-
von csökkenni fog a motorikus üzem-
anyagok iránti igény. A MOL-nak vannak 
a legjobb finomítói a térségben, amelye-
ket azonban hozzá kell igazítani a meg-
változott helyzethez. Idővel a MOL is ke-
vesebb üzemanyagot gyárt majd, de emi-
att nem fogja a finomítói kapacitásokat 
csökkenteni, hanem megváltoztatja a fi-
nomítók termékkihozatalát a vegyipari 
alapanyagok javára. Ahogy Hernádi Zsolt 
fogalmazott: míg a motorikus üzemanya-
goknál ki lehet váltani a fosszilis forrá-
sokat, addig ennek helyettesítésére nincs 
más opció a vegyiparban. Nagyon erős 
kémiai, vegyipari üzletágra van szükség, 
ami fel tudja szívni a motorikus üzem-
anyagok iránti igénycsökkenésből adódó 
finomítói kínálatot. Ezért a MOL az el-
következő 15 évben 4,5 milliárd dollárt, 
azaz 1200 milliárd forintot fektet be csak 
ebbe az üzletágba.
A fejlesztésekből minden bizonnyal Ti-
szaújvárosnak is bőven jut majd. Ahogy a 
már említett origós interjúban elhangzott: 
„Új termékvonalakat hozunk létre. Maga-
sabb minőségű, nagyobb hozzáadott ér-
tékű termékeket fogunk Tiszaújvárosban 
és Pozsonyban előállítani. Például autók 
műszerfalaihoz vagy higiéniai termékek-
hez az alapanyagot mi gyártjuk majd. De 
a már megépült butadiénüzemnek is nagy 
jövőt jósolok. Tudta, hogy a butadién az 
az anyag, ami a mesterségesen előállított 
anyagoknak a rugalmasságot adja? És ez 

is nálunk készül. Egyúttal már gőzerővel 
építjük a műgumigyárat, ami a közép-eu-
rópai gumiabroncsgyártók első számú be-
szállítója lesz. Több hasonló beruházás 
várható, mint ahogy az is, hogy világszín-
vonalú vállalatokkal partnerségben fo-
gunk közösen dolgozni.”
Ez új munkahelyek létrehozásával is jár 
majd. A MOL borsodi beruházásai során 
több száz embert alkalmazott, a jövőben 
hasonló nagyságrendekre lehet számítani 
egy-egy fejlesztés során. Az építkezések 
éveiben pedig sok ezren dolgoznak majd 
az új üzemeken.
A MOL gyökeresen átalakítja kereskedel-
mi üzletágát is a jövőben. 2000 üzletük 
és 10 millió ügyfelük van Közép-Európá-
ban. Napi egymillió tranzakciót bonyolí-
tanak, másodpercenként 10 eladással. Ke-
reskedelmi súlyuk mégsem tükrözi ezt - 
ezen változtatni szeretnének. A fogyasz-
tók első számú választása kívánnak lenni, 
ha mobilitásról, közlekedésről van szó.

Kutatás-fejlesztés, 
fejlődés

Az új stratégia megvalósításának fontos 
eleme a kutatás-fejlesztési tevékenység 
megerősítése. Az elmúlt 15 évben a MOL 
inkább megvette a tudást, az új stratégiá-
ban külön üzletágat hoznak létre, amely 
az új üzleti irányokban rejlő lehetőségek-
re fókuszál majd. Kinyitják a kapukat a 
startup cégek előtt, innovációmenedzs-
ment segítségével részt vesznek a tevé-
kenységek felfuttatásában, akár olaj- és 
gáziparon kívül is. Bíznak benne, hogy 
2030-ra ez az üzletág is nyereségterme-
lővé válik.
A MOL új stratégiája Tiszaújváros fejlő-
dése számára újabb lendületet adhat. Az 
építkezések ideje alatt az egész régióban 
megnövekszik a szállások és egyéb szol-
gáltatások iránti igény. Az új üzemek ter-
melésbe állása munkahelyeket teremthet, 
a város adóbevételei gyarapodhatnak, 
megnövekszik az igény a városban elér-
hető gazdasági és kulturális szolgáltatá-
sok iránt. Az új üzemek új képességek és 
szakmák felé támasztanak igényt, ami hú-
zóerőt jelenthet a régió oktatási intézmé-
nyeinek, akár a felnőttoktatás területén is. 
Az új üzemek termékeire alapozva továb-
bi vállalkozások telepedhetnek a városba 
és a környező községekbe. 
Kíváncsian várjuk az új stratégia továb-
bi fejleményeit, az általa támasztott kihí-
vásokat és a remélhetően vele együttjáró 
gazdasági fellendülést.

Harmincegy tonna fölött

Veszélyes hulladékok 
begyűjtése

Már a 31 tonnát is meghaladja a Tiszaújvárosban 2016-ban be-
gyűjtött veszélyes hulladék mennyisége. Az önkormányzat és az 
Ecomissio Kft. legutóbbi - október 3. és 6. közötti - akciójában 
11.430 kg veszélyes hulladéktól szabadult meg a lakosság.
Valószínűleg a nyári felújításoknak köszönhetően kiugróan ma-
gas - 8,2 tonna - a festékek és göngyölegeik súlya. Jellemző, 
hogy a többször listavezetőnek bizonyuló elektronikai berende-
zések ezúttal csak a második helyen találhatók 990 kg-mal. A 
képzeletbeli dobogó harmadik fokán a háztartási vegyszerek és 
csomagolásaik állnak 820 kg-mal.
A további sorrend: autógumi 645 kg, növényvédőszerek és gön-
gyölegeik 400 kg, fénycső 260 kg, fáradt motorolaj 50 kg, koz-
metikumok 30 kg, elem, akkumulátor 25 kg, háztartási olaj, zsír 
10 kg.

                                                                   f.l.

4. oldal 2016. október 20.Aktuális

Városunkat a szeretet vezeti, itt nyugalom van - mondta 
Gurmai Zita. 

A veszélyes hulladékot az Ecomissio Kft. semmisíti meg. 

A MOL új stratégiája 2030-ig szól. 

Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigaz-
gatója.                                       Fotó: MOL



Katasztrófavédelmi gyakorlat

Egyedi megoldás

Séta a mellrák ellen 

Mérges gázt 
hatástalanítottak

Rózsaszínben

Szirénázó autókkal vonultak a védelmi szervek a Tündérkert 
óvodába és a MOL tartálypark területére. Mindkét helyszínen 
akadt dolga a tűzoltóknak, hiszen a vegyi üzemből mérges gáz 
szivárgott a város felé. Tragédia nem történt, senki sem sérült 
meg, hiszen ez csak a szokásos éves gyakorlat volt, amit a ka-
tasztrófavédelemnek egy kormányrendelet ír elő. 

Van akinek tetszik, van, akinek kevésbé, de tény, a panelszür-
két váltó sárga-barna rengetegből kitűnik a Mátyás király út 10-
12. sz. épület.

Rózsaszín kitűzővel a mellükön, rózsaszín sállal, kendővel a 
nyakukban sétáltak egy kört Tiszaújvárosban azok, akik a mell-
rák elleni küzdelem mellett harcolnak. Van, aki már megélte és 
gyógyultként, van, aki betegsége közepette, valaki pedig szoli-
daritást vállalva gyalogolt azokkal, akik a daganatos betegsé-
gekre és a megelőzésre hívták fel a figyelmet. Az országos akci-
óhoz minden évben helyi programokkal, tájékoztató előadások-
kal csatlakozik a Rákbetegek Tiszaújvárosi Egyesülete.

 Az immunrendszer erősítése természetesen

Masszázs, mozgás, táplálkozás
Tagadhatatlanul itt az ősz. A 
nap sugarait már csak ritkán 
látjuk, a pulóvert meleg ka-
bátra cseréljük. Ha kilépünk 
az utcára, önkéntelenül ösz-
szehúzzuk magunkat. Hideg 
van. Érzi ezt a szervezetünk 
is, immunrendszerünknek se-
gítségre van szüksége. Mit te-
hetünk azért, hogy az őszi, té-
li időszak ne csak a betegsé-
gekről szóljon? 

- Alapvetően nincs szüksége a szervezet-
nek segítségre. A szervezet tudja, hogy 
mi feladata - mondja Dr. Pető Gabriel-
la, gyermekorvos, természetgyógyász, 
fitoterapeuta, fülakupunktúrás addikto-
lógus. - Azonban vannak olyan esetek, 
amikor az immunrendszerünk kibillen az 
egyensúlyból, ilyenkor segítenünk kell 
neki. Nagyon fontos, hogy mind a felnőt-
tek, mind a gyerekek életében jelen van 
a stressz. Nem mindenki tud ezzel meg-
birkózni. Sok betegségről kiderül, hogy 
a háttérben a hosszan tartó stressz áll. 
A betegségek nagy részét ma már pszi-
choszomatikus betegségnek tartják. Így 
az immunrendszer erősítésébe beletarto-
zik, hogy megtanuljuk kezelni a stresszt. 
Ezekre a problémákra nagyon jók a pi-
hentető masszázsok, olajos thaimasszázs 
vagy a  herbálmasszázs, amikor egyén-
re szabottan gyógynövényekből labda-
csokat állítunk össze és azzal történik a 
kezelés.  Az őszi, téli időszak különösen 
fontos a védekező rendszerünk erősíté-
se szempontjából, mert bizonyos kóroko-
zók ilyenkor nagyobb mennyiségben van-
nak jelen. Nagyon sokan megbetegednek 
ebben az időszakban. Az immunrendszer 
természetes erősítésére nagyon sok lehe-
tőségünk van. Az egyik fontos tényező a 
mozgás. Heti háromszor kellene valami-
lyen mozgást végezni, lehetőleg szabad 
levegőn. Nagyon fontos a kiegyensúlyo-
zott táplálkozás. Oda kell figyelni a zöld-

ség, gyümölcs bevitelre, a szénhidrátok, 
zsírok, fehérjék megfelelő arányára. Ez 
már önmagában is nagy segítség. Nagyon 
fontos a megfelelő mennyiségű és minő-
ségű folyadék fogyasztása. A valódi ás-
ványvizeket, forrásvizet tudom javasolni, 
és ilyenkor a gyógyító és az immunrend-
szert erősítő teák is nagyon jótékony ha-
tásúak. Viszont hatéves kor alatt nagyon 
meg kell gondoljuk, hogy milyen gyógy-
növényből készült főzetet adunk a gye-
rekeknek, ebben az esetben mindenkép-
pen ki kell kérni a szakember vélemé-
nyét. A kakukkfüvet váladékoldó, köp-
tető hatásáról ismerjük, ezért légúti meg-
betegedésekre használjuk, de az immun-
rendszer erősítésére is javaslom. Piciknek 
a fürdővízbe lehet tenni, nagyobb gyere-
kek pedig már ihatják a belőle készült te-
át. Elegendő heti két-három alkalommal. 
A C-vitamin pótlásának természetes for-
rása a csipkebogyó. A csipkebogyó teá-
ját nem szabad forrázni, mert akkor a jó-
tékony hatású anyagok nagy mennyisé-
ge elvész. Hideg vízben, néhány órára be 
kell áztatni. Utána meg lehet melegíteni 

és mézzel ízesíthetjük. Ezt nyugodtan le-
het adni egészen kicsi gyerekeknek is.
- Azokat a teákat szoktam ilyenkor aján-
lani, melyek melegítő hatásúak - veszi át 
a szót Luczai Gabriella, aki természet-
gyógyász, fitoterapeuta, akupresszőr és 
nem mellékesen tea sommelier. - Ebben 
az időszakban a hideg megterheli a szer-
vezetet, így azt belülről is melegíteni kell. 
A hideg levegő megakadályozza a meleg 
levegő áramlását a szervezetünkben, így 
az emésztésünk romlik. Ezért fontosak 
a melegítő teák, mert a gyomornak hőre 
van szüksége a megfelelő működéshez. 
Ha már érezzük, hogy lappang bennünk 
a betegség, romlik a közérzetünk, a hárs-
favirág és a bodza- virág egy-egy arányú 
keverékét szoktuk ajánlani, mivel ennek 
a keveréknek melegítő, gyógyító és im-
munrendszer-erősítő hatása is van. Abban 
az esetben, amikor már lázasak vagyunk, 
úgynevezett hűtő hatású teákat ajánlunk. 
Ilyen például a fekete tea vagy a zöld tea, 
melyek inkább hűtik a szervezetet, segíte-
nek a láz leküzdésében. 
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Színház Határok Nélkül

A Hair-rel nyitottak
Idén 13. alkalommal köszön-
ti fesztivállal Tiszaújváros és 
a Derkovits Kulturális Köz-
pont a határon túli színhá-
zakat. A megnyitón Mátyás 
Zoltán a Derkovits Kulturá-
lis Központ igazgatója tolmá-
csolta Balázs Attila, a Temes-
vári Csiky Gergely Magyar 
Állami Színház igazgatójá-
nak szavait.

- Mi másról szólna a színház, ha nem a 
találkozás öröméről. Nekem, nekünk te-
mesvári színészeknek jutott az a megtisz-
teltetés, hogy hivatalosan is megnyithat-
juk a 2016-os Színház Határok Nélkül 
programsorozatot, mely már nevében is 
jelzi a színház egyik legelemibb és egy-
szersmind legcsodálatosabb tulajdonsá-
gát. Mert a színház nem csak találkozás, 
de ünnep és lehetőség is. Az együttlét, a 
közös alkotás, a megismerés és az egy-
másra figyelés ünnepe, miközben lehe-
tőséget teremt, hogy ha csak egy előadás 
idejére is, a közöttünk lévő mindennemű 
határok megszűntetésére - szólt a direk-
tor gondolata.
Persze nem csak lélekben volt jelen a 
színházvezető, hanem testben - is gondo-
latait azonban praktikus okok miatt nem 
tudta önmaga elmondani, - hiszen a nyi-
tóelőadás, a Hair egyik főszerepét játszot-
ta, a renitens hippit, Bergert.
- Amikor kiválasztottuk ezt a darabot, fel-
merült, vajon aktuális-e még a mai napon 
is a Hair mondanivalója - mondta még az 
előadás előtt Balázs Attila. - Én úgy gon-
dolom, a Hair egy klasszikus darab, és 
mint ilyen, éppen az a jellemzője, hogy 
bármikor elővehető és bemutatható, mert 
mindig aktuális. 
A naiv vidéki Bukowski , aki néhány nap-

pal seregbe vonulása előtt megismerkedik 
a New York-i hippibandával, melyet Ber-
ger vezet, és beleszeret az úrilány Sheilá-
ba, mára már szinte mindenki által ismert 
történet. Azt viszont csak kevesen tudják, 
hogy a Milos Forman nevével fémjelzett 
filmet egy színpadi mű előzte meg, ez pe-
dig nem minden pontjában azonos a kul-
tikus mozival. Épp úgy, mint ahogy a nyi-
tóelőadás is eltért kis mértékben az ismert 
történettől.
- Én azt várom, vagy inkább remélem, 
hogy előítélet-mentesen üljenek be a né-
zők az előadásra és így tekintsék meg - 
mondta a próba ideje alatt a Claude Bu-
kowskit megformáló Kiss Attila. - Nekem 
a film egy gyerekkori emlék, hiszen én a 
szüleimmel láttam először, utána pedig 
a barátaimmal néztük újra, amikor elő-
ször zenélni kezdtem. Nagy élmény ben-
ne szerepelni.
A temesváriak ezt a bemutatót eddig csak 

a saját színházukban játszották - nagy si-
kerrel -, illetve a kisvárdai határon túli 
színházak megmérettetésén mutatták be, 
ahol jó kritikát kaptak. De, mint a Sheilát 
alakító Borbély B. Emília elmondta, nem 
csak nézni, játszani is jó a darabot.
- Remélem, hozzá tudok, hozzá tudunk 
tenni valamit magunkból - mondta. - A 
célunk nem az, hogy lemásoljuk a filmet, 
hanem hogy előadjuk úgy, hogy abban 
benne vagyunk mi is, és benne vannak a 
gondolataink is.
Benne voltak. A néger hippi, Lafayette - 
aki a róla kialakult sztereotípiát megcá-
folva hosszan idéz az egyetemistáknak a 
Hamletből. A nőies férfi - vagy férfias nő 
-, aki a sorozóbizottságban foglal helyet, 
és a darab végén felhúzott, majd ledön-
tött kerítés.
Soha rosszabb kezdést!

     borza

Árpád úti riadalom

Vacsoratűz 

Cifrapalota

Sűrű füst miatt riasztották a tűzoltókat a hétvégén az egyik Ár-
pád úti társasházhoz. Kora este történt az eset, vélhetően egy 
odakozmált vacsora okozott riadalmat. A bejelentésre a tűzoltók 
két autóval vonultak a helyszínre, tűz híján beavatkozásra nem 
volt szükség, csak átszellőztették lépcsőházat. 

5. oldal2016. október 20. Mozaik

A gyógynövények, teák szerepe megkérdőjelezhetetlen az immunerősítésben. 

Eddig csak saját színházukban és a kisvárdai fesztiválon játszották a darabot. 



Illem, protokoll

Jó megjelenés,
megnyerő fellépés

A múlt hétvégén városunkba érkezett a Csiky Gergely Állami 
Magyar Színház Temesvárról és teltházzal játszotta a Hair című 
musicalt. 
Ahogy a közönség soraiban várakoztam és szétnéztem, arra gon-
doltam, hogy milyen megmosolyogtató ez a helyzet. „Színházi 
szép ruhánkat” magunkra öltöttük, hogy megadjuk a tiszteletet 
az eseménynek, miközben egy olyan darabot jöttünk megnézni, 
ami a társadalmi konvenciókat feszegeti. Az ápolatlan hosszú 
hajról énekelnek benne és a koszos, mosatlan farmerről. A darab 
éppen arról szól, hogy a megjelenésükkel is jelzik, nem fogad-
ják el az akkori társadalmat.
Mai társadalmunk egyik alapelvárása a jó megjelenés. Fontos ez 
az egyének, és a közösségek számára is. A jó megjelenés a har-
monikus kapcsolatépítés alapja, az eredményes együttműködés 
eszköze. Alappillérei a megnyerő fellépés, az ápoltság, az egyé-
niségünkhöz megfelelő előnyös külső, és végül a jólöltözöttség.
 Pontosan mit látunk, mit érzékelünk, amikor valakire azt mond-
juk, hogy megnyerő a fellépése? Minek kell megfelelni, hogy 
valakit megnyerőnek tartsunk? Hogyan kell viselkednünk, hogy 
megnyerőek legyünk?
Nem egyszerű erre választ adni. Ránézünk valakire és elsőre el 
tudjuk dönteni, hogy számunkra ő megnyerő-e, de elmondani 
ezt sokkal összetettebb. 
Mindenképpen vannak formai és tartalmi kritériumai is a meg-
nyerő fogalom meghatározásának.
Mivel először a formalitásra figyelünk fel, ezért vegyük szám-
ba, hogyan alakíthatjuk ki az ízléses megjelenést. (Mert mind-
ez egy kis odafigyeléssel megtanulható és alkalmazható.) A ro-
konszenves megjelenés mindenkiben jó érzést kelt: ápolt, ízlé-
sesen öltözött, de nem feltűnést keltő. Testbeszédünkkel hasz-
náljunk olyan eszközöket, melyek pozitív benyomást keltenek. 
Ezek mindenki eszköztárában megtalálhatók: mosoly, nyílt te-
kintet, tiszteletről, önbizalomról árulkodó testtartás, csak hogy 
néhányat említsek. A kulturált beszédstílus segíti a kommuniká-
ciót. Beszéljünk optimális tempóban és hangerővel. Fejezzük ki 
érthetően és logikusan mondandónkat, a nyelvhelyességet is al-
kalmazva. A túl halk beszéd önbizalomhiányról árulkodik, míg a 
harsányan, hangosan társalgó emberről azt gondoljuk, hogy „so-
kat képzel magáról”.
Amikor túllépünk az első benyomáson, akkor már arra is felfi-
gyelünk, hogy milyen tartalommal bír a beszédpartnerünk. 
Mennyire használja a társadalom által elfogadott normákat, az 
etikett normáit, mennyire tud beilleszkedni és kapcsolatot te-
remteni olyanokkal, akik mást képviselnek. Nagyon fontos a 
pozitív énkép is.
A Hair kapcsán egy amerikai példa jutott eszembe a társadalmi 
normákról. Amerikában a „sikeres ember vagyok” képet akar-
ja mindenki sugallni magáról. A magyar közízlés számára elfo-
gadhatóbb, ha valaki szerényen viseli a sikereit, a tehetségét, a 
gazdagságát.
Az etikett normái közül nélkülözhetetlen, hogy hivatalos minő-
ségünkben méltón képviseljük a munkáltatónkat, ne hozakod-
junk elő a magánéletünkkel, megbízhatóságunkhoz, korrektsé-
günkhöz kétség se férjen, a formai tiszteletet adjuk meg minden-
kinek, mert ezzel saját kulturáltságunk színvonalát bizonyítjuk.
Beilleszkedésünket jól tükrözi, ha empatikusan, toleránsan vi-
selkedünk. Harmonikusak lehetnek kapcsolataink, ha önuralmat 
gyakorlunk indulataink felett, felülemelkedünk előítéleteinken. 
Egy másik emberrel való kommunikációnkhoz szervesen hozzá-
tartozik, hogy érdemben figyeljünk a partnerünkre, ismerjük el 
tevékenységét, jó tulajdonságát.
Az önálló gondolkodás és véleményformálás nincs ellentétben 
az alkalmazkodással, beilleszkedéssel. Az etikett és protokoll 
normarendszer épp ahhoz nyújt segítséget, hogy a harmonikus 
légkört tiszteletben tartva fejthessük ki saját véleményünket.
A pozitív énkép alatt az egyén valós értékek alapján kialakult 
önbizalma értendő. Ez önmagunk számára talán a legfontosabb. 
Ha ismerjük saját képességeinket és korlátainkat, akkor nem ál-
lítunk magunk elé olyan célokat, melyeket úgysem tudunk meg-
valósítani, így nem érhet csalódás. Az önkép tanulmányozása 
segíthet „felépíteni” azt az embert, aki jó megjelenésével lenyű-
gözi a környezetét. Ha őszintén feltárjuk önmagunk személyi-
ségét, akkor választ kaphatunk arra, hogy milyenek vagyunk. A 
következő lépés, hogy arra keressünk megoldást, hogy milyenek 
szeretnénk lenni. Ha erre is tudjuk a választ, akkor azt kell meg-
tudnunk, hogy mit kell megtennünk annak érdekében, hogy le-
küzdjük a hiányosságainkat és megtaláljuk az előnyös tulajdon-
ságainkat. Ha mindezt megtudtuk, akkor könnyebben, jobban 
tudunk kapcsolatot teremteni.
A jó megjelenést felfoghatjuk, saját arculatunk megteremtése-
ként. Egy dolgot azonban szem előtt kell tartani: úgy alakítsuk 
ki saját „image”-ünket, hogy közben hűek maradjunk önma-
gunkhoz, feleljünk meg környezetünk elvárásainak. Így a ma-
gunkról kialakított kedvező benyomást megtartva eredménye-
sebbek lehetünk.

Medina

Emlékérem kárpótlásként

Ötvenhat testközelből
Fiatal városunkat az 1956-os 
történések kevésbé érintet-
ték. Faragó Lajos Miskolcon 
élte át a forradalmi esemé-
nyeket és élte túl a megtor-
lást. Személyes tapasztalata-
iról mesélt.

- Tiszatarjánban születettem, 1937. au-
gusztus 28-án. Az általános iskolát is ott 
végeztem, a középiskolát Kiskunfélegy-
házán. 1954-ben érettségiztem - sorol-
ja gyors bemutatkozásában, majd rögtön 
a forradalmi emlékek elevenedtek meg. 
- Miskolcon dolgoztam és ott csöppen-
tem bele az 56-os októberi események-
be. Egyik reggel, amikor mentem dolgoz-
ni, rengeteg emberre lettem figyelmes. 
Közelebb mentem, mert kíváncsi vol-
tam, mi történik. Kiabált a tömeg: „Hoz-
zák a gyilkosokat.” Két embert hoztak, 
Vörös őrnagyot és Antal törzsőrmestert, 
akik mint később kiderült, diákokra lőt-
tek. Felvezették őket egy közeli ház eme-
letére és felszólították őket, hogy szólja-
nak az emberekhez. Az egyik hozzákez-
dett: „Elvtársak..”. Erre az emberek fel-
kiáltottak, hogy elég volt az elvtársakból. 
Akkor ez az ember gondolom megijedt, 

mert el akart szaladni. Az erkélyen lévők 
megfogták és nem engedték el. A nép ki-
abált, hogy dobják le. Ledobták. A tömeg 
szétnyílt. Aki odafért taposták. Ott ta-
posták agyon mellettem. Egy fotós meg-
örökítette a pillanatot és én rajta voltam 
a képeken. Be is vittek, mert ellenforra-
dalmárnak hittek. Innen még gond nélkül 
elengedtek. Itthon, Tiszatarjánban az is-
kolaigazgatóval, és a tanácselnökkel né-
ma tüntetést szerveztünk a miskolci ese-
mények miatt, szolidaritásból. Szépen le-
ment a tüntetés, senkinek egy haja szá-
la nem görbült meg. Elmentünk az em-
lékműhöz, egy középiskolás elszavalta a 
Nemzeti dalt. Az igazgató beszédet tar-
tott. A férfiak megszervezték a polgárvé-
delmet. Csendesen teltek a napok, hetek.
Aztán jött a MÚK: Márciusban újrakezd-
jük! A forradalom leverését követő idő-
szak jelszava volt ez azok között, akik 
abban reménykedtek, hogy a forradalom 
megismételhető. 
- Ekkor jöttek a pufajkások, összeszedték 
a polgárőröket, elvitték őket Mezőcsátra, 
10-15 főt. Az  ottani párttitkár volt a kocs-
máros és mondtam neki, hogy ha még egy 
embert elvisznek a faluból ezt az eperfát a 
kommunisták fejével fogom kidíszíteni és 

a tiéd lesz a legtetején.  A fenyegetés mi-
att  bebörtönöztek. Minden nap megver-
tek, úgy elverték a talpamat, hogy a bőr 
lefordult róla – mondja Lajos bácsi, mi-
közben könnyek folynak végig az arcán. 
- A börtönparancsnok beengedte hozzám 
anyámat. Nem ismert meg. 
Négy év börtönre ítélték, Sátoraljaújhely-
re szállították. Fellebbeztek az Országos 
Népbíróságon, Budapestre szállították, 
ahol újratárgyalták az ügyét és a büntetést 
egy évre csökkentették. A börtönből va-
ló szabadulás után megnősült, munkahe-
lyet keresett. Felajánlottak Ároktőn egy 
adóügyi előadói állást, de a papírjára rá-
került, hogy büntetett előéletű, így nem 
kapta meg. 1963-ban a TVK-hoz került. 
Harminc évig volt művezető a kombinát-
ban. 1966 óta városunk lakója, 1991-ben 
megkapta az 1956-os emlékérem kitünte-
tést, kárpótlásként az igazságtalanul bör-
tönben töltött időszakért. 1992 óta nyug-
díjas. Nincs benne harag. Megbocsátott.
Ma már két fiúgyermek, hét unoka és há-
rom dédunoka próbálja feledtetni vele a 
múltat. 
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Merítsünk erőt ’56 szelleméből!
Azon tízezrekhez tartozok, akik egyete-
mistaként részt vettek a hatvan évvel ez-
előtti 1956. október 23-i tüntetéseken. 
Szerettem volna egy rövid visszaemlé-
kezést írni és a háttér- anyagok átnézése 
után találtam egy cikket a Mérnök Újság-
ban, dr. Visontai József okleveles építő-
mérnök tollából, amit az 50. évfordulóra 
írt és úgy döntöttem, hogy ezt az írást ér-
demesebb közreadni.
„Ezekben a napokban országszerte szá-
mos helyen, napilapban és folyóiratban, 
rádióban és televízióban jelennek meg az 
1956-os forradalom és szabadságharcot 
méltató megemlékező írások. Se szeri se 
száma a sok szebbnél szebb gondolatok-
nak, a történelmi elemzésnek, a korabe-
li források emlegetésének. Egyre keveseb-
ben vagyunk viszont olyanok, akik szemé-
lyes átélői, sőt alakítói voltunk az akkori 
eseményeknek, különösen azoknak, ame-
lyek a forradalom kirobbanásának köz-
vetlen előzményei voltak.
A mérnökségnek és kifejezetten a Mű-
egyetemnek szoros kapcsolata van 1956-
tal. Tudvalevő, hogy az október 23-i fel-
vonulás, tüntetés kiinduló pontja a Mű-
egyetem volt és azt az előző estén az au-
lában tartott nagygyűlésen határoztuk el. 
Mint akkori végzős hallgató, magam is 
résztvevője voltam a műegyetemisták ál-
tal szervezett és levezényelt gyűlésnek, s 
ennek emléke kitörölhetetlenül bennem él 
még ma is.
A fiatalság, az egyetemisták majd minden 
nagy forradalomnak az élén jártak a tör-
ténelem folyamán. A mérnökök azonban 
ritkán voltak kezdeményezői ilyeneknek. 

’56 ebből a szempontból kivétel, s úgy 
gondolom, erre méltán lehetünk büszkék 
ma is. Nem hagyhatjuk, hogy ez a tény fe-
ledésbe merüljön, élesztgetni kell az em-
lékeket, és kik tehetik ezt jobban, mint mi, 
akiknek közvetlen élményeik vannak, és 
akiknek kötelességük ezeket az élménye-
ket ébren tartani és átadni az utánunk kö-
vetkező nemzedékeknek.
Akkor is éreztük, de ma már tudjuk, hogy 
történelmet írtunk akkor.
Keveseknek adatott meg a történelem-
ben, hogy nagyszerű időket, a szabadság 
és az emberi méltóság utáni vágy olyan 
tiszta fellángolását személyesen élhették 
meg, mint amilyenek az ’56-os felejthetet-
len napok voltak. Akik ott voltunk azon a 
forró kedd esti nagygyűlésen, nem akar-
tuk elhinni, hogy ilyen események tör-
ténhetnek a hosszú és kemény diktatú-
ra után, amikor nem volt szabad még vé-
letlenül sem őszintén beszélni, véleményt 
mondani és egyáltalán másként gondol-
kozni, mint a hivatalos propaganda, és 
amit mindenütt állandóan sulykoltak be-
lénk. Hogyan merészelte akkor bárki is, 
például a szovjet csapatok távozását kö-
vetelni, amikor azt hallottuk - az egyete-
men is - hogy az önzetlen és őszinte, még 
olyan áldozatot is hoz a testvéri Magyar-
országért, hogy hős katonái távol a hazá-
juktól minket védenek az amerikai imperi-
alizmus fondorlatos mesterkedései ellen.  
Ki gondolta volna akkor  azon az estén, 
hogy megszülethet az a 15 pont, amelynek 
mindegyikével homlokegyenest ellenkező 
tételeket kellett megtanulni és elhinni(!) 
ugyanezen falak között 5 éven keresztül a 

marxizmus-leninizmus órákon. És mégis 
megtörtént.
Megtörtént egy csoda, amit mindnyájan 
áhítoztunk, de remélni nem mertünk, mert 
még azt sem volt szabad. De a csoda meg-
történte ellenére sem gondolta akkor sen-
ki sem, hogy másnap, 23-án egy békésnek 
szánt, a lengyelek melletti szimpátiatünte-
tésből órákon belül az egész országot meg-
mozgató, világtörténelmi jelentőségű for-
radalom robban ki. mert most már, 50 év 
távlatából nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
az 1956-os magyar forradalomnak és sza-
badságharcnak világtörténelmi jelentősé-
ge van. Ezzel kezdődött meg a világkom-
munizmus bukása, amely 1990-re, a Szov-
jetunió felbomlásával be is fejeződött.
Akik ezt a folyamatot átéltük, nemcsak 
hogy nem felejthetjük el, de minden 
erőnkkel azon kell lennünk, hogy az utá-
nunk következő nemzedékekben tudato-
sítsuk ennek nagyszerűségét. Újra és új-
ra fel kell élesztenünk azokat az eszméket, 
amelyek az akkori fiatalságot éltették, és 
látnunk kell, hogy még ötven év multán is 
sok a tennivalónk ezeknek az eszméknek a 
valóra váltását illetően.
Társadalmunk ma is válságban van. Az 
akkori rabságot felváltotta az önzés, az 
üzlet, a globalizmus rabsága. Ma is van 
felszabadítani valónk. Itt az alkalom, 
hogy erőt merítsünk ’56 szelleméből.
Milyen jó lenne, ha a mérnökség ma is en-
nek a harcnak az élére tudna állni!”
Dr. Visontai József gondolatai nem avul-
tak el, azok ma is érvényesek.

 Kiss László nyugdíjas gépészmérnök 
a „Városért Egyesület” alapító tagja

6. oldal 2016. október 20.História/Ember

Faragó Lajos megbocsátott, nincs benne harag. 

Az `56-os emlékérem. 
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Adománygyűjtés 
a Hunyadiban

Iskolánkban az állatok világnapja alkalmából egy pályázat ke-
retében adományokat gyűjtöttünk a Miskolci Állatsegítő Alapít-
vány számára.
Több mázsa kutyatáp és rengeteg takaró gyűlt össze. Jutalmat is 
kaptunk a gyűjtésért: az az ötven tanuló, aki a legtöbb adományt 
ajánlotta fel, elmehetett a menhelyre, az  „ünnepélyes”átadásra.
Október 11-én, kedden délután volt a látogatás a Miskolci Ál-
latmenhelyen. 
Az adományok kipakolása után egy ott dolgozó néni megkö-
szönte a támogatást, megosztott velünk néhány információt a 
menhellyel, illetve az ott élő állatokkal kapcsolatban, majd kör-
bevezetett bennünket a telepen.
Az elhagyott kutyákat látva sok gondolat kavargott bennünk, de 
jó érzéssel töltött el minket, hogy az itt lévő állatokat nagy sze-
retettel gondozzák, ápolják, és arra törekednek, hogy a legjobb 
körülmények között élhessenek.
Reméljük, hogy felajánlásainkkal megkönnyítettük az ott élő ál-
latok életét, és örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a kezde-
ményezésnek. 

    Varga Bence 
6./2 osztályos tanuló
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Játékos anyanyelvi 
vetélkedő

Idén ősszel is játékos anyanyelvi vetélkedőre várta a város és a 
tankerület iskoláit a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Humán tárgyak munkaközössége a Hunya-
di Mátyás Iskolában. 
Az októberi délutánon 3 fős csapatok versengtek, s elsősorban 
kommunikációs feladatokat kellett megoldaniuk a csoportok-
nak. A kommunikációs gyakorlatok sikeres és kreatív megoldá-
sához elengedhetetlen volt a jó előadókészség és helyzetfelis-
merő képesség, valamint a kiemelkedő szóbeli szövegalkotási 
képesség és egy kis humor.
A gyerekek jól érezték magukat ezen a délutánon.
A következő eredmények születtek:
5. évfolyam: 1. Borjus Virág, Orliczki Bettina, Bodnár Brigit-
ta 5./1(Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola). Felkészítő:Tankó Lászlóné. 2.Pöstényi Emília, Die-
nes Ivett, Minden Viola 5./3 (Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola). Felkészítő: Magyarné Hadzsi Ka-
talin. 3. Nagy Rebeka Zsófia, József Henrietta, Gedrus Anita 5.a 
(Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola). Felké-
szítő: Kapczár Krisztina.
6. évfolyam:1.Mátyás Boldizsár, Kiss Gábor Botond, Danó Me-
linda (Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola). Felkészí-
tő: Nagy Réka. 2.Tar Levente, Veres Adél, Kosina Réka (Kazin-
czy Ferenc Református Általános Iskola). Felkészítő: Nagy Ré-
ka. 3. Papp Szimonetta, Kiss Klaudia, Lesó Lili (Tiszaújváro-
si Széchenyi István Általános Iskola). Felkészítő: Réthi Zoltán-
né. Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáraiknak egyaránt!                                                                                      

Hok Csaba
intézményvezető

Határtalanul Erdélyben

Életre szóló élmények
Amint arról olvasói levélben 
egy hete beszámoltunk, Er-
délyben jártak a Tiszaújváro-
si Széchenyi István Általános 
Iskola 7. osztályos tanulói. A 
Határtalanul program zárá-
saként a Székely himnusszal, 
fényképekkel, élménybeszá-
molóval, Erdélyből hozott fi-
nomságokkal készültek isko-
lájukban a hazatért diákok.

Kovács-Hagyó Dorina még nem járt kül-
földön, nagy élmény volt számára az uta-
zás.
- Nekem az tetszett a legjobban, amikor 
traktorral felvittek minket a Hargitára, 
1801 méter magasra - meséli.- De voltunk 
Segesváron, Kolozsváron. Korondon na-
gyon tetszett a népművészeti vásár. Nagy-
szalontán pedig megnéztük Arany János 
szülőházát, ami azért volt érdekes, mert 
már tanultunk a költőről és érdekes volt 
látni azt a házat, ahol a gyerekkorát töl-
tötte. 
A széchenyisek segítségére volt Rozgonyi 
Erzsébet, ő kalauzolta el a csapatot a ki-
ránduláson.

- Megismerkedtünk egy iskolával a Dr. 
P. Boros Fortunát Elmélet Középiskolá-
val, amely Zetelakán található - mondja 
az Eötvös középiskola pedagógusa. - Na-
gyon örültek a látogatásunknak, megmu-
tatták az eredményeiket és együtt emlé-
keztünk meg az aradi vértanúkról, aho-
vá a mi tanulóink hoztak ünnepi műsort. 
Igazán jó kapcsolatot tudtunk kialakíta-

ni, és reméljük, hogy lesz arra alkalom, 
hogy más csoportokat is elvigyünk hoz-
zájuk, illetve mi is vendégül láthassuk 
majd őket.
- Nagyon fontos, hogy a fiatalok megis-
merjék a határainkon túl élő magyarokat - 
mondja Réthi Zoltánné, a hetedikesek osz-
tályfőnöke, akinek kezében futottak össze 
szervezés szálai. - Úgy gondolom, hogy 
egy életre szóló élménnyel lettek gazda-
gabbak azok a tanulóink, akik részt vettek 
ebben a programban. Azokon a helyeken 
jártunk, amit eddig csak a tankönyvekből 
ismerhettek a gyerekek. Most személye-
sen is megtapasztalhatták. Plusztudásra is 
szert tettek, hiszen nagyon komolyan ké-
szültünk erre a kiutazásra. Beszámolókat 
írtunk, előkészítő órákat tartottunk, rajzo-
kat készítettek a gyerekek. Kulturális és 
természeti örökségeinket egyaránt megis-
merhették az út során.
Az élménybeszámoló Erdélyből hozott fi-
nomságok kínálásával zárult, ahol a hall-
gatóság megkóstolhatta a zakuszkát és az 
áfonyalekvárt. 

ema
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Kertész leszek…
A Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskolában már évek óta hagyomány, hogy 
legfiatalabb polgárai szüleik segítségével 
fát, cserjét ültetnek a jövő számára. A kis 
első osztályosok már hetek óta készül-
tek erre a nagy eseményre osztályfőnöke-
ik segítségével. A nagy számban megje-
lent szülőknek, nagyszülőknek kis verses, 
dalos műsorral készültek, melyben a kör-
nyezetvédelemre hívták fel a figyelmet. 
Ezután mindannyian az iskolaudvaron el-
ültették csodasövényeiket. Csak úgy égett 
a gyerekek keze alatt a munka. A felnőtt 
hozzátartozók pedig ástak, locsoltak ha-
sonló buzgalommal. Biztosak vagyunk 
abban, hogy nyolc év múltán is jóleső ér-
zéssel köszönnek majd el, az akkor már 
feltételezhetően óriási növényeiktől. Ez-
úton köszönjük minden dolgos kéz mun-
káját!

*
A körzeti mezei futás diákolimpián az 
alábbi eredményeket érték el tanulóink: 
Oláh Sarolta, 3.b, I.kcs., egyéni III. he-
lyezés, I. kcs,. lány csapat I. helyezés, 
(tagjai: Oláh Sarolta 3.b, Fónagy-Árva 
Zsófia 2.a, Kovács Veronika 2.a, Tömös-
közi Hanga Zsófia 3.a, Farkas Panka 3.a), 
Ispán Gergely János 2.a, I.kcs. III. helye-
zés, fiú csapat  I.kcs. I. helyezés (Ispán 

Gergely János 2.a, Aczél Márton Ádám 
3.a, Bodolai Zsombor Csanád 2.a, Hanus 
Máté 3.a, Hatvani Benedek 2.a), Bán Lil-
la 4.b, II.kcs. I. herlyezés, Filep Zóra 3.b, 
II.kcs. III. helyezés, II. kcs. lány csapat I. 
helyezés (Bán Lilla 4.b, Filep Zóra 3.b, 
Lukács Réka 4.b, Vágási Dorottya 4.a, 
Gál Gréta 4.a), Kaczvinszki Tamás 4.c, II. 
kcs. II. helyezés, Varga Martin 3.a, II. kcs. 
III. helyezés, fiú csapat  II.kcs. I. helyezés 

(Füzér Zsuzsa 6.a, Tóth Eszter 6.b, Vígh 
Zita 6.b, Lehmann Sára 5.b, Petrányi Do-
rina 5.a) fiú csapat  I.kcs. I. helyezés, Fü-
zér Zsuzsa 6.a, III.kcs. III. helyezés, lány 
csapat III. kcs. I. helyezés (Füzér Zsuzsa 
6.a, Tóth Eszter 6.b, Vígh Zita 6.b, Leh-
mann Sára 5.b, Petrányi Dorina 5.a) Szo-
kol Milán 8.b, IV. kcs. III. helyezés. 

Dorony Attiláné 
igazgató

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes Képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján a gyermek lakó-
helye, vagy ha a gyermek életvitelszerű-
en a bejelentett tartózkodási helyén la-
kik, a tartózkodási helye szerinti telepü-
lési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi 
rendelete alapján a déli meleg főétkezést 
ingyenesen biztosítja továbbá azon álta-
lános vagy középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kisko-
rú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen 
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szü-
netben valamennyi, azaz 3 munkanapon 
(2016. november 2., 3., 4.), a téli szü-

netben valamennyi, azaz 7 munkanapon 
(2016. december 22., 23., 27., 28., 29., 
30., 2017. január 2.), a tavaszi szünetben 
valamennyi, azaz 3 munkanapon (2017. 
április 13., 14., 18.) keresztül a Közpon-
ti Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.), valamint a Tiszaszederkény város-
részben élők esetében az „Esély” Napkö-
zi Otthonban ( Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 
2.) helyben fogyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő el-
fogyasztását a gyermek betegsége akadá-
lyozza, lehetőség van a szülője, más tör-
vényes képviselője vagy a szülő, más tör-
vényes képviselő által megbízott személy 
számára a gyermek részére biztosított étel 
ételhordóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek 
betegsége esetén az étel ételhordóban tör-
ténő elvitele orvosi igazolás benyújtása, 
illetve a szülő, más törvényes képviselő 
által megbízott személy számára az elvi-
tel írásbeli meghatalmazás alapján lehet-
séges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-

nyomtatványon igényelhető, melynek be-
nyújtási határideje az őszi szünetre vonat-
kozóan 2016. október 28., a téli szünetre 
vonatkozóan 2016. december 21., a tava-
szi szünetre vonatkozóan 2017. április 12.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Ti-
szaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csü-
törtökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán (I. em. 114. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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A legtöbbet gyűjtők.

Látogatóban a menhelyen. Volt miről beszámolni.

Felnőtt és gyerek együtt ültetett.



Club `96

Zenés, verses születésnap
Húsz évvel ezelőtt, 1996-ban ala-
kult meg a Club `96. A fiatalok 
egyesülete erre az alkalomra ze-
nés, verses születésnappal készült, 
olyan előadókkal, akik innen in-
dultak, s ma már vidéki vagy fővá-
rosi színházak művészeiként kere-
sik kenyerüket.  

A színészmesterséget, mint sokan mások Olasz 
Gyula csapatában kezdte Kolosai Ferenc, akit 
az elmúlt években sokszor láthattunk színpa-
don táncolni, énekelni, zongorázni, szavalni. 
Sokszínűségét évekig élvezhettük itt Tiszaújvá-
rosban is, de elindult tehetségkutató műsorok-
ban, zenekart alapított, dalszövegeket ír, zenét 
szerez és van már videoklipje is. A Club ’96 ju-
bileumára  ő is vendégművészként kapott meg-
hívást. 
- Örülök, hogy újra visszatérhettem, nagyon 
régóta nem voltam itt és rég nem találkoztam 
a többiekkel, azokkal, akik régen nagy szere-
pet játszottak a város kulturális életében, és 
akik ma színészként, zenészként élnek - kez-
di Fecó, ahogy csak a többiek szólítják. - Na-
gyon örültem a felkérésnek, nehéz volt időpon-
tot egyeztetni, hiszen mindannyian elfoglaltak 
vagyunk, de Olasz Gyulára mindig szakítunk 
időt! Jó itt újra együtt lenni, nagyon megható 
volt a viszontlátás, előjött a sok emlék, ami jó 
érzéssel tölt el. 
Nosztalgiázás közben persze a jelenről is kér-
dezem a fiatalokat, kit merre vitt az útja, kiből 
mi lett, család, karrier, művészet, így kerek-e a 
világ, ahogy épp most van. 
- Én a főiskolát jazz-ének szakon végeztem 
el, engem a zeneszerzés a dalszövegírás és az 
előadó- művészet visz előre az életben, emel-
lett van egy cégem, egy hangmérnöki-hang-
technikai cég. A ’96-ozás után nekem ez lett az 
életem, ehhez pedig Tiszaújváros volt az ugró-
deszka. Örülök ennek, mert különben ma nem 
azt csinálnám, amit szeretek - fejezi be Kolo-
sai Ferenc. 
Közben érkeznek a többiek, ki Budapestről, ki 
Tatabányáról, ki az iskolából, ki pedig egyene-
sen a próbáról. Egy színpadra készülnek, mint 
sok-sok évvel ezelőtt a Derkóban, ahol diák-
színjátszóként élték meg az első színpadi sike-
reket. 
Bakonyi Csilla, a Club ’96 első nagyszabású 
musicaljének a Nyomorultaknak volt az egyik 
főszereplője. A tévében is sokszor feltűnik, 
hangja is ismerősen cseng, hivatása színész. A 
tatabányai Jászai Mari Színházban kezdte meg 
harmadik évadját a színésznő.
- Ha hiszitek, ha nem, most jobban izgulok, 
mint egy premier előtt. Mindig különleges iz-
galom visszajönni ide. A város jubileumi ün-
nepségén voltam itt tavasszal, akkor Radnótit 
szavaltam a színpadon, de hogy előtte mikor, 
nem tudom, nagyon régen - próbálja összerak-
ni emlékeit Csilla. - A kilencvenes években, a 
Nyomorultakban férfi szerepbe bújva alakítot-
tam Gavros-t, ez volt Gyula és a mi első közös 
gigaprodukciónk. Sokszor játszottuk, óriási si-
kerrel, micsoda élmény volt ez nekünk gimi-

seknek! Azóta 20 év telt el, kimondani is ijesz-
tő, hogy hova lett az a 20 év. Tudjátok, az a fur-
csa, hogy akkor én nem gondoltam, nem vágy-
tam, hanem tudtam, hogy ezt akarom csinál-
ni. Senki nem mondta, hogy van hozzá tehet-
ségem, nem mondták, hogy ez az irány kell ne-
ked, ez nekem egy belső akarás volt. Az, amit 
ott, akkor együtt csináltunk egy nagyon felsza-
badult dolog volt, ami örömet, sikert, élményt 
adott mindannyiunknak. Ott kötöttem ki, ami 
a vágyam volt, persze a színészlétnek  is meg-
vannak az árnyoldalai, de egy nagyon jó szak-
ma. Eddigi pályám során 9-10 évig elkísért a 
Hair című musical, igaz tíz éve nem játszom 
már, de most ebből hoztam el egy dalt és ver-
set is mondok majd újra az itthoni színpadon.
Mindenki hozott valamit, ki énekkel, ki verssel, 
ki saját szerzeménnyel készült. Mindenki ma-
gát hozta, azt, aki lett. A produkciók előtt egy 
kanapén ülve a színpadon beszélgettek Olasz 
Gyulával. Az egykori mester most könnyeit 
nyelve kérdezett, emlékezett egykori diákszín-
játszóival.
- Érdekes, jó érzés újra találkozni velük, olyas-
féle mini boldogság - mondja Gyula. - Ezek 
a gyerekek a mi kezeink alatt értek, s művé-
szemberek lettek. Nagyon büszkék vagyunk rá-
juk és külön öröm, hogy örömmel fogadták el 
a meghívásunkat. Azt gondolom, kemény ke-
nyér a színészmesterség, nem egy egyszerű vi-
lág, de közben meleget érzünk a szívünkben, 
hogy ők ide jutottak. Most, hogy találkoztunk, 
olyan, mintha még most is ide, a gimibe járná-
nak. Az akkor egy olyan speciális élmény volt, 
amit a színpad adott, hogy csak az tudja átél-
ni és átérezni, aki benne volt. Amit itt kaptak, 
azt nagymama korukban sem felejtik el. Azt hi-
szem, ha most elindítanám egy régi darabunk 
zenéjét, mindenki tudná, mi a dolga - mondja 
mosolyogva Gyula.  
Síró Flórián nem szakadt el a Club ’96-tól, ma 
is zenei korrepetitorként segíti a csapatot. Szín-
padon is volt, igaz nem sokáig.

 - A Dzsungel könyve musicelbe kerültem be 
statisztaként, a majmok táncában táncos vol-
tam, de rájöttem, hogy az ilyenfajta színpadi 
tevékenység nem nekem való. Persze zenei vo-
nalon végig kísértem a Clubot, hiszen folyama-
tosan szerepeltünk városi ünnepségeken, hang-
szereltem, dalokat szereztem. Mostanság két 
hazai rap előadónak szerzek zenét, az egyiknek 
egy egész lemeznyit, de hangszerelek, saját ze-
néket is csinálok folyamatosan. Most épp egy 
saját lemezzel készülök. 
Stefán János Tiszaújvárosból elkerülve színita-
nodában folytatta tanulmányait. Tehetsége volt 
és van, lehetősége kevesebb, ezért hazajött.
- Jelenleg logisztikai asszisztensként dolgo-
zom, kicsit hiányzik a színpad, kicsit nem, ez 
olyan ambivalens, de művészetnek megmaradt 
nekem a zenekarozás, az éneklés, a gitározás, 
hiszen több csapatban is játszom. A gimi alatt 
végig dolgoztam Olasz Gyulával és a társulat-
tal, nem nagyon akartam az elején menni, va-
lahogy a barátnőim csaltak el furmányos mó-
don Gyula ármányának köszönhetően. A Ludas 
Matyiban főhajdú voltam, a Képzelt riportban 
pedig a főszereplő József szerepét alakítottam. 
Ennek köszönhetően indultam el ezen a pályán. 
Gór Nagy Máriánál végeztem, de sajnos nem 
sikerült elhelyezkednem, olyan minimális le-
hetőségeim voltak, amikkel nem tudtam Pesten 
maradni. Furcsa érzés, hogy most itt vagyunk, 
de jó - nyilatkozta János. 
- Idegen terep vagyok Gyulának, így monda-
nám, hiszen én nem voltam Club ’96-os soha 
- mondja Réti Adrienn, aki itt töltötte diákéve-
it, ma pedig színházakban, filmekben játszik és 
tanít. 
 - A színművészeti egyetem elvégzése után jött 
az életemben a Bárka Színház, a Vígszínház, 
most ott játszom az előadásaimat, közben drá-
mapedagógiával foglalkozom, iskolába járok 
gyerekeknek órákat tartani és ösztöndíjas let-
tem a Kerekasztal Színháznál. Harmadszorra 
vettek fel az egyetemre, de szerencsés vagyok, 
hiszen a szüleim jó fejek voltak, nem mondták, 
hogy adjam fel és mindvégig támogattak eb-
ben, és most itt vagyok, ezt akartam. Egyszer 
az ELTE pedagógia szakát is beírtam a felvéte-
li jelentkezéskor, apám akkor azt mondta, hogy 
lehet nem csak beírni kéne, hanem felvételizni 
is, na akkor láttam, hogy ez annyira zárt rend-
szer és én képtelen vagyok beülni egy padba és 
tanulni. Ez volt az az év, amikor felvettek szí-
ninövendéknek. Az elmúlt években színházon 
belül számomra nem voltak akadályok, hívtak, 
jó szerepeket játszhattam, szeretem, amit csi-
nálok - meséli jelenét és múltját, pályáját fele-
levenítve.
Már középiskolásként állandó főszereplője volt 
a városi rendezvényeknek Vizi Dávid. Nemze-
ti ünnepeken szavalt, énekelt, tehetségégét ő is 
Olasz Gyulánál kamatoztatta. 
- A Színház és Filmművészeti Egyetem ne-
gyedéves hallgatója vagyok, a Katona József 
Színházban gyakorlatozom, de más egyetemi 
produkciókban is részt veszek és most a Thá-

lia Színház meghívta az egyik tavalyi vizsga-
előadásunkat, így ott is játszom - sorolja egy 
szuszra csöppet sem álmos hétköznapjait Dá-
vid.  - Végül is ide készültem, ott kötöttem ki, 
ahová elindultam és ebben bizony a diákszín-
játszó éveim is benne vannak. A legtöbbet ez a 
Club adta. Sokszor, amikor beszélek Gyulával, 
mondom neki, hogy ez itt más. Akkoriban nem 
is gondoltuk, hogy ez mennyire jó, hiszen azért 
- most már látom - a színház nem így működik. 
Olasz Gyula személye nagyban befolyásolta, 
hogy mi jól érezzük magunkat, és hogy olyan 
jó dolgokat tudjunk csinálni. Emlékszem, el-
sős kopaszként idejöttem, kerestem a színját-
szókört. Két csoport volt, beálltam a kicsikhez, 
a Hamupipőkét csináltuk és bevitt Gyula a na-
gyokhoz is, ahol először nagyon nehezen talál-
tam a helyem, nem találtuk a közös hangot, de a 
közös munka segített ezt oldani. Most, hogy le-
szálltam a buszról és sétáltam ide, azért végig-
peregtek a fejemben a régi események - mond-
ja Dávid elérzékenyülve. 
Míg Réti Adriennt az egyik kereskedelmi csa-
torna Jóban rosszban napi sorozatában láthat-
tuk sokáig, addig a Tiszaújvárosból elszárma-
zott Gulyás Sándor a konkurens csatorna esti 
szappanoperájában, a Barátok köztben tűnt fel 
tűzoltó szerepben. Persze emellett a színház-
ban is rengeteg dolga akad. A Padlás című mu-
sicalben a rádióst játszotta Kútvölgyi Erzsébet-
tel, többek között ebből hozott el egy dalt a szü-
letésnapra. 

- Egyszerre felemelő, hogy itt lehetek és kicsit 
félelmetes - kezdi a beszélgetés, miközben kör-
benéz, a Derkovits aulájában. - Olyan vagyok, 
mint a gyerek, aki belép a suliba sok év után 
és az az első mondta, hogy ezek a falak ösz-
szementek. Itt minden teljesen más, furcsa ér-
zés újra itt lenni. Annak idején a Valahol Eu-
rópában musical francia tanárát játszottam, bár 
nem volt túl sok jelenetem és szövegem sem, 
az is csak néhány mondat franciául. Az, ami 
akkor, ott történt velünk, az csoda volt, azt hi-
szem szerencsés csillagzat alatt voltunk mi, és 
sokunk életéhez lökést adott, olyan jó energi-
ák gyűltek össze, hogy én a mai napig táplál-
kozom ebből. Színész vagyok, ezzel foglal-
kozom mindennap. Játszom Dunaújvárosban, 
Egerben, Budapesten, sok-sokfelé. Azt hiszem 
a legnehezebb pályát választottam, hiszen min-
den percért, helyzetért, szerepért meg kell küz-
deni, mert ma már nincs olyan, hogy valaki le-
szerződik vidékre vagy Pestre és ott tud tölte-
ni éveket, hiszen ötévente változik ma minden. 
Diákszínjátszó társaim közül Bakonyi Csillá-
val dolgozom néha, mindketten Székesfehér-
várra szerződtünk, én Tatabányára mentem to-
vább, aztán ő is jött oda, összeköt minket ma is 
a szakma. 

berta
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A múltidézés derűs emlékeket is felszínre hozott. Olasz Gyulát itt Gulyás Sándor nevettet-
te meg. 

Bakonyi Csilla

Réti Adrienn nem volt tagja a Club `96-nak, de szívesen jött a jubileumra. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem: „Lenin és a Minimal Art” bőrművészeti 
kiállítás Zajácz Tamás munkáiból. Helyszín: Barcsay tér 2-4. 
Látogatható október 28-ig.
Derkó Minigaléria: Dobár Dénes és Szunai Antal fafaragók 
kiállítása. Helyszín: félemelet. Látogatható november 6-ig.
„Kelemen László és kora” A Színház Határok Nélkül 2016 
kiállítása. Helyszín: aula
Látogatható november 21-ig.
Óvárosi KULT Galéria: „Genesis - a kezdetek” kiállítás Papp 
Anita festményeiből. Helyszín: Tiszaszederkényi Művelődé-
si Ház, Bocskai I. u. 33. Látogatható október 27-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Közlemény
Október 25-én (kedd) rendezvény miatt a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár 
14 óráig tart nyitva. Megértésüket köszönjük.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Október 25. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délutá . Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, kár-
tyajátékok tanulása felnőtteknek.

A Tisza TV műsora

Október 20., csütörtök
9:00 Héthatár: Közmeghallgatás - Rendkívüli ülés után - Gu-
rmai Zita Tiszaújvárosban - Katasztrófavédelmi gyakorlat - 
Polgárőr adomány - Séta a mellrák ellen - Határtalanul a Szé-
chenyiben - Sport
Hétről-Hétre: Zenés, verses születésnap - Őszi immunerősí-
tés - Színház Határok Nélkül - Félmúlt (A műsor a szerdai 
adás ismétlése)

Október 24., hétfő

18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 
- Salgótarján KSE kosárlabda mérkőzés közvetítése felvétel-
ről, utána a Termálfürdő FC Tiszaújváros - Salgótarján labda-
rúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Október 26., szerda

18:00 Héthatár: Ünnepi megemlékezések - Közterületi felújí-
tások - Temetői járatok - Könyvbemutató - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Negyvenéves a Szederinda óvoda - Ün-
nepi megemlékezések - Félmúlt

Egy személyes kitekintéssel kezdem, hiszen 1975. 
42. hete e sorok írója számára különösen fontos 
volt. Ekkor - pontosabban a következő héten - lát-
tam meg a napvilágot, és bizony nemigen gondol-
hattam, hogy 41 év távlatában majd éppen ezeket 
az időket vizslatom a korabeli újságok hasábjain.
1975 októberének közepén könyvnapokat tartot-
tak városunkban, akárcsak a közelmúltban, ám en-
nek különlegessége volt. Nem a szépirodalom, ha-
nem a műszaki könyvek előtt rótták le tiszteletü-
ket az olvasók. Erről írt a Borsodi Vegyész aktu-
ális száma.
„A megnyitóra október 13-án délután, a TVK 
irodaházának második emeleti tanácstermében 
került sor. A programban elsőként Németh Gyu-
la, a Nehézipari Minisztérium vállalatfelügyeleti 
főosztályának képviselője tartott előadást a Tudo-
mányos műszaki információs tevékenység fejlesz-
tési kérdései a vegyiparban címmel.”
Persze nem csak ilyen száraz, és nem is csak a gyár-
ban tartott előadások tarkították a rendezvényt.
„A Kun Béla Gimnáziumban október 22-én és 23-
án, hogyan használjuk a műszaki könyveket a ta-
nulásban? címmel hallhatnak előadást a tanulók.”
Nos, az előadások témái számomra nem tűnnek 
túl érdekesnek, de a cikk írója akkoriban máshogy 
vélekedett.
„Minden bizonnyal sok érdeklődője lesz a műsza-

ki könyvszemlének, hiszen a dolgozók helyébe vi-
szik a manapság már nélkülözhetetlen irodalmat.”
A jövő héten 1974. 43. hetéből szemlézgetünk.

borza

Műszaki könyvnapok
Hétről hétre évről évre

Iparművészeti időutazás

Lenin és a minimal art
Huszonöt évig egy raktárban 
pihent, most két napra is-
mét felállították Lenin szob-
rát. Igaz, nem a Városházté-
ren, Makrisz Agamemnon al-
kotása most a Barcsay-téren 
állt, Zajácz Tamás bőrmű-
ves iparművész kiállításának 
installációjaként. 

Lenin és a minimal art - ezt a címet visel-
te a kiállítás, s ötvöződött benne a múlt és 
a jelen, a régi és a modern iparművésze-
ti technikák is. Az előtérben régi bőr szal-
véta- és kulcstartók, melyek anno szinte 
minden háztartásban fellelhetők voltak. A 
nagyteremben pedig már a modern tech-
nológia mutatkozott be: UV-fényben vi-
lágító képek, fotók bőrbe ültetve. A rend-
hagyó megnyitón az iparművész köszön-
tötte a látogatókat. 
- 1966-ban, amikor ezt a települést város-
sá nyilvánították, akkor az európai kép-
zőművészeti életben a minimal art volt 
a divat. Barcsay, Moholy-Nagy és Kas-
sák voltak a hazai képviselői. A jellem-
zője pedig, hogy a képeken alig van szín, 
forma, csak a natúr anyag érvényesül. Ez 
a világ mindig is tetszett nekem. A mini-
malizmus másik oka pedig az 50 év. Ami 
egy ember életében meghatározó. Ugyan-

akkor tudjuk, hogy az idő nem érdem, 
sokkal inkább az, amit ezen idő alatt te-
szünk. Itt, ebben a városban ötven év alatt 
elég sok minden történt, van tehát miről 
beszélni - mondta az iparművész, majd 
régi városlakók emlékeztek vissza egy-
egy várostörténeti eseményre. 
Türk Balázs, Suba Péter, Hegedüs György 
és Oláh György idéztek fel egy-egy idő-
szakot a múltból. Majd egy 16 darabból 

álló képsorozatot „lepleztek le” a látoga-
tók, a portrék mindegyike kortárs közsze-
replőket ábrázolt. Előkerült egy retro vá-
rosi emlék is: a Leninváros tábla, melyet 
évekkel ezelőtt ültetett bőrbe Zajácz Ta-
más, s most a városnak ajándékozta. Az 
alkotást dr. Fülöp György alpolgármester 
vette át. 

                   Fodor Petra

Felhívás anyaggyűjtésre

Karácsonyi kiállítás
A Derkovits Kulturális Központ 2016. november 30 - december 
18. között a Derkó Minigalériában „Karácsony 50” - az ünnep-
körhöz kapcsolódó képeslapokat, szalvétákat és egyéb dísztár-
gyakat bemutató kiállítást rendez az elmúlt 50 évből a városla-
kók gyűjteményéből. Ezért felhívással fordulunk mindazokhoz, 
akik rendelkeznek ilyenekkel és szívesen kölcsönöznék a kiállí-
tás időtartamára, juttassák el számunkra!
Egyéni és csoportos felajánlásokat is várunk, korosztályi- és 
technikai megkötések nincsenek.
Az alkotások benyújtási határideje 2016. november 21-25., (hét-
fő-péntek) 8.00-16.00 óra.
Helyszíne: Derkovits Kulturális Központ Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 2. - Egyeztetni a 49/542 005-os telefonszámon vagy a 
szervezok@tujvaros.hu elektronikus levelezőn lehet.

9. oldal2016. október 20. Kultúra

A kiállítás október 28-ig látogatható. 

Zajácz Tamás Türk Balázzsal. 

A bőrbe öltöztetett Leninváros tábla. 



A Zöldülő Tiszaújváros program 2016-2017. évi feladatai
Előzmények

Tiszaújváros képviselő-testülete augusztusi ülésén tárgyalta 
meg a Zöldülő Tiszaújváros programmal összefüggő döntések 
meghozatalára vonatkozó javaslatot és felkérte a Polgármeste-
ri Hivatalt, hogy készítsen ütemtervet, amely meghatározza a 
2016-ban végrehajtandó feladatokat, továbbá megalapozza a 
2017-re tervezett tennivalókat, valamint vegye figyelembe a fel-
adatok végrehajtásának költségeit évente a költségvetés össze-
állítása során, annak érdekében, hogy 2020-ig a város egészére 
vonatkozóan megvalósuljanak a „Zöldülő Tiszaújváros” tanul-
mánytervben előirányzott elképzelések.
A Zöldülő Tiszaújváros tanulmányterv kiemelt feladatként je-
lölte meg a lakóterületeken az elöregedett faállomány cseréjét, 
megújítását, és városrészenként, illetve lakótömbönként, utcán-
ként rögzítve a növényzet megújítását érintő szakmai javaslato-
kat, nem tartalmazva azonban a növényzet megújításának üte-
mezését. A fontossági sorrendet a képviselő-testület határozta 
meg, a város legrégebben épült tömbjének a felülvizsgálatával, 
ahol a fás szárú növényzet kora és egészségi állapota miatt fenn-
áll a megújítás szükségessége.
Ezzel együtt további szempontok is szerepet játszottak azon 
helyszínek kiválasztásában, ahol elkerülhetetlen a beavatkozás, 
az alábbiak szerint:
- az ágak lehullásából származó személyi sérüléssel járó balese-
tek és járművekben okozott károk megelőzése,
- a játszóterek biztonságának és benapozásának javítása,
- az épületekhez túl közel ültetett, a lakások benapozását akadá-
lyozó, valamint az épületek műszaki állapotát veszélyeztető fák 
eltávolítása.
A tanulmánytervben foglalt ajánlások, továbbá az igazságügyi 
szakértői vélemények alapján a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft. szakembereinek bevonásával fogalmazódtak meg a 
2017 végéig elvégzendő feladatok. 
Ennek összeállításakor - a rendelkezésre álló közműtérképek 
alapján - figyelembe vették a közművek elhelyezkedését, annak 
érdekében, hogy az elültetendő fák ne károsítsák a felszín alatti 
vezetékeket, illetve azok lombozata ne takarja el a közvilágítási 
lámpatesteket, és ne érje el a légvezetéket sem.
Az újrafásításnál és a telepítendő fák meghatározásánál elsődle-
ges szempont volt, hogy többször iskolázott, konténeres, sorfa 
méretű szaporítóanyagot alkalmazzanak.

A beavatkozások 
első ütemének helyszínei

Munkácsy, Rózsa, Szederkényi és Lévay utak által határolt 
terület
Ezen a területen a lakóépületek által körbezártan két nagy for-
galmú, jól felszerelt játszótér helyezkedik el. A sűrűn ültetett fák 
miatt jellemző a játszóterek benapozásának hiánya, a kemény-
lombos (juhar, hárs) fák mellett nagy számban fordul elő az elö-
regedett, idegenhonos ezüstjuhar, ami az egészségi állapot miatt 
már veszélyt jelent az ott tartózkodó személyek testi épségére a 

törzsek korhadása, az ágak letöredezése miatt. A fenti indokok 
alapján a két játszótér területén (Munkácsy út 30-40. és Rózsa 
út 2-8. számú lakóépület mögött) összesen 21 db ezüstjuhart ter-
melnek ki. A tanulmányterv legfontosabb feladatként a baleset-
veszélyes idős ezüstjuharok eltávolítását, majd a faállomány fo-
kozatos cseréjét jelölte meg a játszóterek és a lakások jobb be-
napozása érdekében. A terület fákkal való jelenlegi sűrű beülte-
tettsége miatt a kitermelést követően kialakuló lékek, valamint 
a területen elhelyezett felszín alatti közművek elhelyezkedésé-
nek függvényében hajtanak végre fatelepítést. A munka elvég-
zésének időpontja - az engedélyezési eljárás lefolytatását köve-
tően - 2017 második fele..

A Széchenyi út Nyugdíjas park menti szakasza
Ebben a tömbben, valamint a Nyugdíjas park déli oldalán hú-
zódó Széchenyi út mellett az elmúlt években több alkalommal 
keletkezett kár az ott parkoló személygépjárművekben az elö-
regedett zöldjuhar fákról letöredező ágak miatt. Tekintettel ar-
ra, hogy a zöldjuhar esetében invazív, agresszíven terjeszkedő 
özönfajról van szó, mely a csúcsszáradás miatt városképi szem-
pontból már elvesztette esztétikai értékét, indokolt a 7 db fa ki-
vágása. Helyükre a városi klimatikus viszonyokat jól tűrő nagy-
méretű, többször iskolázott, konténeres sorfákat ültetnek, az 
előzetes elképzelések szerint ezüsthársakat. A munka végrehaj-
tását az engedélyezési eljárás lefolytatását követően 2017 máso-
dik felére ütemezték be.
Ifjúsági park
A tanulmányterv kiemelten foglalkozott az Ifjúsági parkkal, 
ahol a legnagyobb és a legsürgősebben kezelendő problémaként 

az elöregedett nemesnyár állomány felülvizsgálata fogalmazó-
dott meg, melyet a szakértői vélemények is alátámasztottak. 
A szakvélemények végkövetkeztetése az volt, hogy az Ifjúsá-
gi park óriásnyár fái egyértelműen túlkorosak, biológiailag kiö-
regedettek, mindezek alapján egybehangzóan balesetveszélyes-
nek ítélték a szakértők.
A fakitermelés engedélyezési eljárását a fás szárú növények vé-
delméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendeletben foglal-
taknak megfelelően a képviselő-testület augusztusi döntését kö-
vetően elindították. A Kormányhivatal által kijelölt eljáró ható-
ság 255 db nemesnyárfa kitermelésére adott engedélyt.
A veszélyes faállomány letermelésére legkedvezőbb a lombhul-

lást követő időszak, november elejétől - kedvező időjárási vi-
szonyok esetén - február végéig.
A lombhullást követő időszakban egyrészt a terület már alig lá-
togatott, másrészt biztosítható a megmaradó, zömében kemény-
lombos faállomány legkisebb mértékű károsodása is a kiterme-
lés során. 
Az Ifjúsági park újrafásítása - a nemesnyárfák letermelését kö-
vetően a megmaradó fák elhelyezkedésének ismeretében - a ter-
vek szerint április végéig történik meg, a kialakuló lékekben és 
foltokban 80 db nagyméretű, többször iskolázott, sorfa méretű, a 
kertészeti gyakorlatban általánosan alkalmazott szaporítóanyag 
felhasználásával. Az újrafásítást az Ifjúsági park rekonstrukciós 
tervének figyelembevételével fogják végrehajtani, amely a lé-
tesítendő építmények környezetében további 28 db fa ültetését 
irányozta elő. 
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A kitermelés és újrafásítás a park piros vonallal határolt területét érinti. Az élénkzöld színű fák megmaradnak és 80 fát telepítenek. 

A Munkácsy-Rózsa-Szederkényi-Lévay utak határolta területen a balesetveszély megszüntetése és a benapozás javítása 
a cél. 



A cél a jelenlegi erdő jellegű megjelenés helyett egy ligetes szer-
kezetű, vegyes fafajú, pihenőpark létrehozása. Ebből a szem-
pontból kedvező, hogy az Ifjúsági park közműellátottsága cse-
kély.
A tanulmányterv készítőjének javaslatára - a fakataszter létre-
hozása érdekében - az Ifjúsági park fakitermeléssel érintett te-
rületén található valamennyi megmaradó fa geodéziai bemérése 
megtörtént, melyről a térképet egy melléklet tartalmazza. A lé-
gi fotón látható az Ifjúsági park teljes területe, valamint a park 
nyugati oldalán piros szaggatott vonallal határolva a fakiterme-
léssel érintett terület, azon belül zöld színű körökkel a megma-
radó egyes fák elhelyezkedése. Egy másik mellékleten feltün-
tették az Ifjúsági park rekonstrukciója során elhelyezendő épít-
ményeket is.

A 255 db nemesnyárfa kitermelésére bruttó 6.972 E Ft összegű 
árajánlat érkezett be, amely magában foglalja a fák kitermelését, 
gallyazását és elszállítását, a faanyag szállítható méretre darabo-
lását és őrzött telephelyre történő beszállítását, a tuskók forgá-
csolását, valamint a kitermelés során keletkező terepegyenetlen-
ségek megszüntetését.
(Megemlítendő, hogy a letermelt faanyag faipari alapanyagként 
történő felhasználása a rovarfertőzöttség miatt nem lehetséges, 
kizárólag tűzifaként használható fel.)
Az előzetes kalkuláció szerint a 80 db földlabdás, nagyméretű 
sorfa telepítésének teljes költsége 2.700 E Ft, amely magában 
foglalja a szaporítóanyag beszerzését és leszállítását, valamint a 
komplex növénytelepítési munkákat, (gödörásás, ültetés, kötö-
zés, beiszapolás). A munka  kedvező időjárási viszonyok esetén 
2017. április 30-ig végrehajtható.
A Polgármesteri Hivatal a vizsgálat során további fásításra, fate-
lepítésre alkalmas helyszíneket is feltárt: 
Vasvári Pál út
Tiszaszederkény városrészben a tanulmánytervben megállapí-
tott utcafásítási lehetőségek hiányában a lakóterületek szélén, a 
Vasvári Pál út északi oldalán 380 méter hosszon kétsoros pusz-
taszil fasor létesíthető, amely szélsőséges termőhelyek fásításá-
ra elismert faj. Gyors növekedése, szárazságtűrése, szilfavésszel 
szembeni ellenállóképessége, valamint viszonylag hosszú, 60 
éves élettartama alkalmassá teszi zöldövezetek fásítására, sza-
bad terek tagolására. 
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. rendelkezésére ál-
ló gépekkel már az ősz folyamán elvégezhető a talajelőkészítés, 
valamint a 186 db sorfa beszerzése. Az időjárási viszonyok és a 
szaporítóanyag beszerzési lehetőségének függvényében az ősz 
végi, vagy legkésőbb a kora tavaszi időszakban az ültetés a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. által foglalkoztatott dol-
gozók bevonásával hajtható végre. 
A melléklet térképvázlatán folytonos vastag zöld vonallal je-
lölték meg a terület előkészítését követően telepítésre tervezett 
nyomvonalat.
A helyszínen a rendelkezésre álló nyilvántartások szerint talaj-
felszín alatti közművek nem találhatók.
Az előzetes kalkuláció szerint a 186 db földlabdás, nagymére-
tű sorfa telepítésének teljes költsége 4.900 E Ft. A telepítés ked-
vező időjárási viszonyok esetén, és a szaporítóanyag beszerzé-
si lehetőségek függvényében legkésőbb 2017. április 30-ig vég-
rehajtható.
Zagytér
Fatelepítésre alkalmas területként vették figyelembe az önkor-
mányzat tulajdonában lévő régi zagytér - jelenleg a város zöld-
felületeinek karbantartása során keletkező fűnyesedék és őszi 
lomb elhelyezésére szolgáló - területét, amely egyben a gyenge 
termőképességű, lágyszárú vegetációval borított terület rekulti-
vációját is jelenti.
A fatelepítés a kellő mélységű és a fák telepítésére megfelelő, 
minimum 80 cm vastag termőréteg kialakításával szakaszosan 
történhet, elsősorban a klimatikus viszonyokat elviselni képes 
őshonos fafajok alkalmazásával.
A melléklet térképvázlatán folytonos vörös vonallal jelölték 
meg a terület előkészítését követően telepítésre alkalmas hely-
színt.

Egyéb helyszínek

A fentieken túl vizsgálják a további lehetséges fatelepítési hely-
színeket az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok in-
gatlanain, valamint az önkormányzat által működtetett intézmé-
nyek területén - főként óvodák udvarán -, ahol balesetmegelő-
zési okokból az utóbbi időben történtek fakitermelések (Bóbita, 
Katica, Tündérkert óvodák). 

Az óvodaudvarok esetében meg kell találni az árnyékos és a be-
napozott felületek között a megfelelő arányt, amelyre a fás szárú 
növényzet ligetes szerkezetének kialakítása jelenti a megoldást. 
A felszín alatti eltakart közművek és azok jogszabályban elő-
írt biztonsági távolsága figyelembevételével a közterületeken is 
találhatók olyan foghíjak, kisebb-nagyobb üres területek, ame-
lyek tálcán kínálják a faültetés lehetőségét. (Pl. Lévay úti csator-
na Bethlen G. út és a Munkácsy út közötti szakasza.)
Az elmúlt évben a Széchenyi iskola udvarán történt teljes re-
konstrukció, idén befejezéséhez közeledik a Hunyadi iskola 
és Szivárvány óvoda udvarának teljes rekonstrukciója, mely a 
zöldnövényi felületek megújulását is eredményezte, a fák, cser-
jék beültetése révén.
A képviselő-testület a Zöldülő Tiszaújváros program 2016. évi 
őszi és a 2017. évi tavaszi időszakára tervezett fatelepítési fel-
adatok végrehajtására az általános tartalék terhére 20.000 E Ft-
ot biztosított. A 2017 őszére és a 2018 tavaszára tervezett fatele-
pítések költségét a 2017. évi költségvetés összeállításánál veszi 
figyelembe a Polgármesteri Hivatal.

Programon kívül

Tiszaújváros önkormányzata hosszú évekre visszamenőleg - 
főként az ipari üzemek közelsége miatt is - fontos szerepet tu-
lajdonított a településvédelmi rendeltetésű, ezen belül a leve-
gő tisztaságának védelmét szolgáló faültetések végrehajtásá-
nak. Már 2000-től kezdődően működik az őszi fatelepítési prog-
ram, melynek évenkénti végrehajtását a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. biztosítja a rendelkezésére álló szakem-
bergárdával. A cég feladata a meglévő faállomány gondozása 
mellett, hogy évente 20-25 többször iskolázott, nagyméretű sor-
fa elültetését végezze el a város területén, ahol az eltakart köz-
művek helyzete, valamint a környező faállomány erre lehetősé-
get biztosít. 
(Említést kell tenni arról is, hogy idén a közterületekről a Város-
gazda Kft.-nek 77 db kiszáradt, egészségkárosodott, tő- és törzs-
korhadt fát kellett a személyi sérüléssel járó balesetek megelő-
zése érdekében kivágnia. A fák pusztulásának okaként megjelöl-
hető többek között a már érezhető klímaváltozás, de a korábbi 
sűrű telepítés következményeként a fák közötti konkurenciaharc 
miatt törvényszerűen bekövetkező öngyérülés is.)
A faültetések jelentőségét nem csak az önkormányzat, hanem 
a letelepült vállalkozások is felismerték. Az idén a Jabil Circu-
it Hungary Kft. a Dózsa György út mellett 51 db fa, az MAN 
Kft. a Szt. István szobor környezetében 15 db fa elültetését vé-
geztette el.
További lehetőséget biztosít a faültetések végrehajtására az 
ECOMISSIO Kft.-vel megkötött, 2020-ig érvényes megállapo-
dás, amely révén az önkormányzat évente 1 millió Ft összegű tá-
mogatást kap a zöldfelületek, ezen belül a fás szárú növényállo-
mány fejlesztésére.

Epilógus
A Zöldülő Tiszaújváros tanulmányterv képviselő-testületi elfo-
gadását követően a közvélemény tájékoztatása érdekében mind-
három városrészben lakossági fórumokat tartottak annak ér-
dekében, hogy a lakosság véleményezhesse az abban foglalta-
kat. A fórumokon csak kevés érdeklődő jelent meg, de a jelen-
lévő felszólalók visszaigazolták a tanulmányterv azon ajánlá-
sát, hogy be kell avatkozni a város faállományába. Megértették, 
hogy a közterületek biztonsága, az élet- és balesetveszély elhá-
rítása érdekében az igazi felelősség és az intézkedés kötelezett-
sége az önkormányzaté, még akkor is, ha egyesek az eszközök-
ben nem válogatva tiltakoznak az elkerülhetetlenül szükségsze-
rű fakitermelések ellen.

Az Ifjúsági park tervezett rekonstrukciója alkalmával további 28 fa telepítése várható. 

A hét fa helyére fasort telepítenek a Nyugdíjas park déli ol-
dalán. 

186 fából álló fasort telepítenek a Vasvári úton. A zagytér fásításával együtt rekultiválják a területet. 
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Balla GerGő

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2016. október 26-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

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

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

2016. október 24-én (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri 
Hivatal I. emeleti önkormányzati 

tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

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

 telefonszámra várjuk.
     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi 
SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 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. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-

gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Zöld növényi
hulladék begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, 

stb.) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a következő 
héten, 2016. október 26-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Felhívás

Gyermekes családok év végi támogatása

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros 
Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
delet 27. §-a alapján eseti jelleggel a ka-
rácsonyi ünnepeket megelőzően egysze-
ri támogatásban részesíthetők azok a kis-
korú gyermeket nevelő családok, ahol az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 250%-át (71.250 Ft-
ot), és a kérelem benyújtását megelőzően 
legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi 

lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-
rűen jelenleg is lakóhelyükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2016. október 1. - 2016. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási hatá-
ridő pontos betartására!
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támo-
gatás csak egy jogcímen állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint),

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9,00-13,00 óráig)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (111. iroda), valamint 
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György 
polgármester

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 szóló 
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
26. §-a alapján eseti jelleggel a karácso-
nyi ünnepeket megelőzően egyszeri év 
végi támogatásban részesülhetnek azok 
a szociálisan rászorult személyek, akik 
a kérelem benyújtását megelőzően lega-
lább egy év folyamatos tiszaújvárosi la-
kóhellyel rendelkeznek és életvitelszerű-
en jelenleg is lakóhelyükön élnek, vala-
mint
- 62. életévüket tárgyév október 31. nap-
jáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy

- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a sze-
mélyek, akik munkaviszonyból származó 
jövedelemmel rendelkeznek.
Egyszeri év végi támogatás annak a sze-
mélynek állapítható meg, akinek a csa-
ládjában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének a 
450%-át (128.250 Ft), egyedül élők vagy 
egyedülállók esetén az 550%-át (156.750 
Ft).
Házastársak és élettársak esetén az ellátás 
csak egy formanyomtatványon kérelmez-
hető. Ugyanazon kérelmezőnek év végi 
támogatás csak egy jogcímen állapítha-
tó meg.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 

2016. október 1. - 2016. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9,00-13,00 óráig),
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási hatá-
ridő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iro-
da), valamint postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

 Bráz György polgármester 

Tájékoztatás
eltérő nyitvatartásról

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016. november 1-jei mun-
kaszüneti nap körüli munkanapáthelyezés miatt a tiszaújvá-
rosi Kormányablak október 31-én, hétfőn ZÁRVA lesz.

              B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal

indul: 13.00 15.00 Tisza-part városrész érkezik: 14.55 17.25
13.05 15.05 T.szederkény, Kossuth út 14.50 17.20
13.06 15.06 Bajcsy-Zs. út 67. 14.49 17.19
13.07 15.07 Bajcsy-Zs. út 37. 14.48 17.18
13.08 15.08 Bocskai út 14.47 17.17
13.09 15.09 Bocskai úti iskola 14.46 17.15
13.12 15.12 Szederkényi út 14.43 17.13
13.13 15.13 Szakközépiskola 14.42 17.12
13.14 15.14 Hotel 14.41 17.12
13.15 15.15 Autóbusz-állomás 14.40 17.10

érkezik: 13.25 15.25 Városi Temető főbejárat indul: 14.30 17.00

Temetői autóbuszjáratok menetrendje
2016. október 29., 30., 31. (szombat, vasárnap, hétfő) 

Közlemény 

Szertartások, 
járatok 

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy mindenszentek al-
kalmából az egyházak az alábbi időpon-
tokban tartják szertartásaikat és ezzel 
összhangban mellékelt menetrend sze-
rint indítjuk a temetői autóbuszjáratokat.

Egyházi szertartások
A Római Katolikus Egyház 

halottak napi megemlékezései:
Sajóörösi Köztemető 
november 1. 14:00

Nagycsécsi Köztemető
november 1. 14:30

Sajószöged Községi Temető
november 1. 15:00

Római katolikus altemplom
november 1. 17:30

Szentmise (római katolikus templom)      
november 1. 18:00

A Református Egyház temetői 
istentiszteletei:

Városi Temető (Sajószöged)                  
november 1. 17:00 

Tiszaszederkényi Református Temető   
november 1. 15:30 

A Görögkatolikus Egyház temetői 
szolgálatai:

Sajóörösi Köztemető                                
november 1. 14:30

Nagycsécsi Köztemető:                            
november 1. 15:00

Sajószöged Községi Temető:                   
november 1. 15:30

Római katolikus altemplom:                    
november 1. 14:00

Szt. Liturgia (görögkatolikus templom)   
november 1. 11:00 

Polgári szertartású megemlékezések
Városi Temető (Sajószöged)                    

november 1. 14:00
Tiszaszederkényi Református Temető     

november 1. 15:00 

2016. november 1. (kedd)

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2016. november 4-től december 31-ig a temetői járat kizárólag pénteki napokon köz-
lekedik: 

indul: 13.00 15.00 16.30 Tisza-part városrész érk.: 14.55 16.25 18.25
13.05 15.05 16.35 T.szederkény, Kos-

suth út
14.50 16.20 18.20

13.06 15.06 16.36 Bajcsy-Zs. út 67. 14.49 16.19 18.19
13.07 15.07 16.37 Bajcsy-Zs. út 37. 14.48 16.18 18.18
13.08 15.08 16.38 Bocskai út 14.47 16.17 18.17
13.09 15.09 16.39 Bocskai úti iskola 14.46 16.15 18.15
13.12 15.12 16.42 Szederkényi út 14.43 16.13 18.13
13.13 15.13 16.43 Szakközépiskola 14.42 16.12 18.12
13.14 15.14 16.44 Hotel 14.41 16.11 18.11
13.15 15.15 16.45 Autóbusz-állomás 14.40 16.10 18.10

érk.: 13.25 15.25 16.55 Városi Temető főbe-
járat

i n -
dul:

14.30 16.00 18.00

indul: 11.30 Tisza-part városrész érkezik: 13.25
11.35 Tiszaszederkény, Kossuth út 13.20
11.36 Bajcsy-Zs. út 67. 13.19
11.37 Bajcsy-Zs. út 37. 13.18
11.38 Bocskai út 13.17
11.39 Bocskai úti iskola 13.15
11.42 Szederkényi út 13.13
11.43 Szakközépiskola 13.12
11.44 Hotel 13.12
11.45 Autóbusz-állomás 13.10

érkezik: 11.55 Városi Temető főbejárat indul: 13.00

Befejeződik 
a nagyleállás

Tisztelt Lakosság!
A MOL Petrolkémia ütemezett nagyjavítási munkálatai a 2016. 
október 23-án záródó héten befejeződnek. Így megkezdődik az 
utolsó két üzem - Olefin-1 és HDPE-2 egységek - újraindítá-
sa. Az üzemek elindítása és a technológiai rendszerek feltöltése 
fáklyázással jár együtt. A fáklyázás korommentes égés biztosí-
tása mellett, tervezetten két napig tart, esetenként intenzív fény-
hatással és erős hanghatással kísérve.
Környékünk lakóitól a nyugalmuk esetleges megzavarása mi-
att ezúton is elnézést kérünk. Az újraindulási fáklyázás során 
keletkező füstgázok a lakosság egészségére nézve nem jelente-
nek veszélyt.

        MOL Petrolkémia

12. oldal 2016. október 20.Önkormányzat/Hirdetmények



„A” típusú 
pályázati kiírás

Tiszaújváros Város Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve a 2017. évre kiírja a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2016/2017. tanév 
második, illetve a 2017/2018. tanév első 
félévére vonatkozóan. 
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települé-
si önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony kere-
tében) teljes idejű (nappali munkarend), 
alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfoko-
zatot és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatá-
si szakképzésben folytatják tanulmánya-
ikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szep-
temberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói 
jogviszonya 2017 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2017/2018. tanév első fél-
évére eső ösztöndíj már nem folyósítha-
tó.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2016/2017. tanév második félévére a be-
iratkozott hallgató aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pá-
lyázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll 
hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordu-
lóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követő tanulmányi félév: a 
2016/2017. tanév második (tavaszi), il-
letve a 2017/2018. tanév első (őszi) fél-
éve.
A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pá-
lyázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. 

Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az 
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új 
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges a pályáza-
ti adatok rögzítése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A pályáza-
ti űrlapot minden évben újra ki kell töl-
teni! A személyes és pályázati adatok el-
lenőrzését, rögzítését követően a pályá-
zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a te-
lepülési önkormányzatnál kell benyúj-
taniuk a pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott vala-
mely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül. A benyújtott pá-
lyázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben iga-
zolni. A nem befogadott pályázatok a bí-
rálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának ha-
tárideje: 2016. november 8.
A pályázók a döntésről 2016. december 
12. napjáig írásban értesülnek. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszer-
ben kitöltve, véglegesítve, onnan ki-
nyomtatva, aláírva a lakóhely szerint il-
letékes települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalánál (I. em. 114. iroda) 
kell benyújtani.
 A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak 
a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu web-
oldalon.

„B” típusú 
pályázati kiírás

Tiszaújváros Város Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve a 2017. évre kiírja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőokta-
tási tanulmányokat kezdeni kívánó fiata-
lok számára. 
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fi-
atalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelke-
ző, felsőoktatási intézménybe még fel-
vételt nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pá-
lyázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédel-
mi feladatot ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 

- kizárólag külföldi intézménnyel áll 
hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik a 2017. évi fel-
vételi eljárásban először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe, és tanul-
mányaikat a 2017/2018. tanévben tény-
legesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, az-
az hat egymást követő tanulmányi félév: 
a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév 
és a 2019/2020. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 
2017/2018. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pá-
lyázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be. Amennyiben jelszavukat elfelejtet-
ték, az Elfelejtett jelszó funkcióval kér-
hetnek új jelszót. A pályázói regisztráci-
ót vagy a belépést követően lehetséges 
a pályázati adatok rögzítése a csatlako-
zott önkormányzatok pályázói részére. 
A személyes és pályázati adatok ellenőr-
zését, rögzítését követően a pályázati űr-
lapot kinyomtatva és aláírva a települé-
si önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül. A benyújtott pályáza-
tok befogadását az önkormányzat köte-
les az EPER-Bursa rendszerben igazol-
ni. A nem befogadott pályázatok a bírá-
latban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának ha-
tárideje: 2016. november 8.
A pályázók a döntésről 2016. december 
12. napjáig írásban értesülnek. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszer-
ben kitöltve, véglegesítve, onnan ki-
nyomtatva, aláírva a lakóhely szerint il-
letékes települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalánál (I. em. 114. iroda) 
kell benyújtani.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak 
a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu web-
oldalon.

Bráz György 
          polgármester

Árverési hirdetmény

Önkormányzati lakás 
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének dön-
tése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre 
meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakást:
Megnevezés/Cím  Lakás, Tiszaújváros, 
   Bólyai köz 11. 4/3.
Alapterület / szobaszám 63 nm / 2+1/2 
Helyrajzi szám  659/8/A/30 
Alapvételár  7.380.000 Ft 
Kaució összege   400.000 Ft
Licitlépcső  10.000 - 100.000 Ft
Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról 
induló szabad licitálással.
A lakás műszaki állapota
Panel, összközműves (távfűtéssel), állaga korának (kb.: 30 év) 
megfelelő, panelprogramos (kifizetve), részleges felújítást igé-
nyel.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- legalább egy alkalommal az ingatlan megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyes meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű kaució befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok beszerezhetők: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: telefonos időpontegyeztetés alapján: tel.: 06-49-
548-043.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2016. október 24-én 12,00 óráig Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2016. október 25-én 09.00 óra a Polgármesteri Hivatalban (ta-
lálkozás: 206. számú iroda).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi felújítások
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. október 13-án az alábbi köz-
területi munkálatok kezdődtek meg:
• A Bartók Béla úton, a görögkatolikus templom mellett parko-
ló építése,
• a Teleki Blanka út Béke és Munkácsy út közötti szakaszán 15 
db parkoló és járda építése, a Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola előtt parkoló, járda és gyalogátkelőhely építése, 
valamint a víztorony körüli és az iskola előtti aszfaltozott járdák 
burkolatának felújítása.
A munkák befejezésének várható ideje: 2016. november 15., il-
letve november 30.
Kérjük, hogy a kivitelezések ideje alatt a közlekedési szabályok 
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!

                               Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Hangtechnikus állás

Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázat

A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő hangtech-
nikus munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, hatá-
rozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: az intézmény műsorainak, rendezvénye-
inek technikai előkészítése, hangtechnikai feladatok megvaló-
sítása.
Pályázati feltételek: 
- érettségi
- B kategóriás jogosítvány
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- vetítés, hang- és fénytechnikai eszközök ismerete
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Win-
dows, iOS, lokális hálózatok, programok)
- műszaki beállítottság, érdeklődés
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény rendelke-
zései  az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- szakmai önéletrajz
- motivációs levél
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.
Az állás 2016. november 16. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004 –es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani: Derkovits Kul-
turális Központ, Mátyás Zoltán igazgató, 3580 Tiszaújváros, 
Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megnevezését feltüntetni!

Mátyás Zoltán 
               igazgató

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2016.

 október 27-én, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Zárt ülés:
1. Javaslat gazdasági társaságokkal kap-
csolatos fejlesztési elképzelésekre (Ti-
szaSzolg 2004 Kft., Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft.)

2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntések megho-
zatalára 
3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az emléktábla rendjéről szó-
ló önkormányzati rendelet megalkotására
2. Javaslat a sportról szóló önkormányza-
ti rendelet megalkotására
3. Javaslat a város közművelődési és köz-

gyűjteményi feladatairól és ellátásának 
feltételeiről szóló 32/2012. (XII.21.) ön-
kormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat a 2017. évi önkormányzati, in-
tézményi felújításokra, beruházásokra, 
beszerzésekre vonatkozó döntések előké-
szítésére
5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
6. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti beruházásokra, felújításokra benyúj-
tott pályázatok elbírálására
Kérdések

13. oldal2016. október 20. Önkormányzat



A Tiszaújváros várossá 

nyilvánításának 

50. évfordulója 

alkalmából megjelent

Stevanyik András 

A hatvanhatodik város 

című könyve. 

Megvásárolható  

a Hamvas Béla 

Városi Könyvtárban.

Ára: 2.500,- Ft

Tiszaszederkényben a Bajcsy-Zs. utcában 
eladó 3 szobás szuterénes lakás, nagy telekkel. 

Érd.: 06-30/532-9883

A Tiszaújvárosi Krónikában is 

megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában 

legalább  5 napra (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Retróvásár
Kedves Olvasó!
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt, fiatalt az apró használati-, dísz- és em-
léktárgyakat kínáló vásárunkra.
Helye: Kazinczy Közösségi Ház udvara.
Ideje: október 30.  (vasárnap) 9-12 óráig.

Sóvágó Gábor elnök
 TVK Nyugdíjasok Baráti Köre

14. oldal 2016. október 20.Rendezvények/Hirdetés



A Sportcentrum eseményei
Október 21. (péntek)

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK - Salgótarjáni KSE U20 bajnoki mérkő-
zés    Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK - Salgótarjáni KSE felnőtt bajnoki mérkő-
zés    Játékcsarnok
Labdarúgás
15.30 Bozsik torna U11, U13    
   Műfüves pálya, Füves pálya

Október 22. (szombat)
Sakk
10.00  TSC - DVTK IV. bajnoki mérkőzés   
    Zászlósterem
Labdarúgás
10.00 TFCT - Tállya KSK U15 bajnoki mérkőzés  
    Műfüves pálya
12.00 TFCT - Tállya KSK U14 bajnoki mérkőzés  
    Műfüves pálya
14.30 TFCT - Salgótarján felnőtt bajnoki mérkőzés  
    Centerpálya
Kézilabda
15.00 TSC - Szerencs bajnoki mérkőzés   
    Játékcsarnok

Október 23. (vasárnap)
Labdarúgás
12.00 Intézményi Bozsik torna     
    Műfüves pálya

Asztalitenisz

Karate

Kézilabda

Debreceni zakó

Dobogón az Avason

Vereség a Barcikától

Már a hatodik fordulóján is túl van a bajnokságban a TSC NB 
III-as asztalitenisz csapata. A legutóbbi körben a Debrecenhez 
látogattak, ahol kevés babér termett számukra.
Debreceni AK - Tiszaújváros 17-1
A győzelmet szerezte: Temesvári
A megyei bajnokságban vitézkedő két alakulatunk felemásan 
vette a negyedik fordulót.
Brassai DSE Tiszaújváros - Miskolci Egyetemi AFC II 8-10
A győzelmeket szerezték: Koncsik 4, Tóth 3, Zoltán 1 
Tiszaújvárosi Sport Club II - DVTK Sport Kft. IV 11-7
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Fóti 3, Mag 2, Molnár 
1 és a Kavicsánszki-Mag páros. 

A tiszaújvárosi Justitia Fuji-Yama Se karatékái is részt vettek a 
X. Avas Kupa Csordás József emlékversenyen. A nemzetközi 
meghívásos karate bajnokságra összesen 450 nevezés érkezett 
be határon belülről és a környező országokból A 9 fős tiszaújvá-
rosi küldöttség szépen helyt állt, hiszen ötödik, hatodik helyezé-
seket hoztak el sőt, Besenyei Sára a dobogóra is felállhatott, sa-
ját kategóriájában a 3. míg egy kategóriával magasabb osztály-
ban a 2. helyen végzett. 
Az Avas Kupán résztvevő csapat: Besenyei Martin, Bese-
nyei Sára, Kanyó Máté, Kováts Aliz, Kósa Ádám, Kósa Áron, 
Kurucz Hanna, Tóth Imre, Veréb Csaba. Edzők: Barta Péter és 
Oláh Sándor.

Egyre távolabb tűnnek a bajnoki remények, elszenvedte a baj-
nokságban második vereségét is a TSC női kézilabda csapata. A 
lányok ezúttal ismét hazai pályán a Kazincbarcikát fogadták és 
bár végig méltó ellenfelei voltak az NB II-es tapasztalattal ren-
delkező játékosokkal felálló vendégeknek, végül alulmaradtak.
TSC - Kazincbarcika 19 - 23
Legközelebb a Szerenccsel mérkőznek meg a lányok, október 
22-én.

Labdarúgás

Hátrányból kovácsolt előny
A bajnokság 11. fordulójában

 egygólos győzelmet aratott 
csapatunk az Újpest II. ott-
honában.

Újpest II. - TFC Tiszaújváros 
1-2 (1-1)

Budapest: 50 néző. V.: Horváth (Zoriná-
cz, Fehér)
Újpest II.: Kovács - Szűcs, Pávkovics, 
Molnár, Fék, Tóth, Nagy, Knap, Gere 
(Sándli), Tóth, Perovic (Virág). 
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth - Fo-
dor, Dajka, Bodó, Viscsák (Horváth), 
Molnár L., Kerekes, Hussein, Molnár F. 
(Somogyi), Fabu, Kristófi (Kovács Sz.). 
 Aki könnyed „edzőmeccsre” számított a 
pont nélküli Újpest ellen, annak csalódnia 
kellett, mert a gyér számú közönség előtt 
is kitettek magukért a lilák és hamar ve-
zetését szereztek. A Gerliczki-fiúk azon-
ban végül hozták a kötelezőt, és bizonyí-
tották, hogy hátrányból is tudnak jól és 
eredményesen játszani. Megszerezték a 
bajnokságban hetedik győzelmüket, és a 
harmadik helyet a tabellán.

6. perc: A hazaiak a félpályánál szerez-
ték meg a játékszert, a bal összekötő he-
lyén indult Gere, aki rövid labdavezetés 
után Tóth mellett a hálóba emelte a lab-
dát. (1-0)
14. perc: Labdaszerzés után gyors kont-
rát vezetett Molnár László, aki a 16-os 
előterében balra helyezte a labdát Kris-
tófi elé, aki egy igazítás után laposan a 
hosszú sarokba lőtt. (1-1) 
57. perc: A bal szélről Kristófi vezette 
középre a labdát, majd Viscsák elé pasz-
szolt, aki 8 méterről a bal alsó sarokba 
lőtt. (1-2) 
Víg Péter, vezetőedző: Küzdelmes mérkő-
zés volt, amelyen mindkét csapat jól tel-
jesített, de a Tiszaújváros megérdemelten 
nyert.
Gerliczki Máté, vezetőedző: Ma egy erős 
összetételű Újpesttel találkoztunk. Így 
nem lenne kiesési gondja a hazaiaknak. 
Nekünk viszont van egy jó csapatunk, 
jó játékosokkal. A mai teljesítményünk-
re különösen büszke vagyok, hiszen ed-
dig hátrányból még nem tudtunk mérkő-
zést nyerni. Ezt a győzelmet a távozó el-

nökünknek ajánljuk. Kívánjuk, hogy je-
lenlétével továbbra is támogassa még so-
káig csapatunkat.
További eredmények
Monor - ESMTK 1-1
Salgótarján - Jászberény 1-1
Nyírbátor - Tállya 4-1
KBSC - Hajdúböszörmény 3-0
DVTK II. - REAC 2-1 
Hatvan - MTK II. 1-0
Rákosmente - DVSC-DEAC II. 2-3
BKV Előre - Putnok 1-3
Következik a 12. forduló
2016.10.22., szombat, 11.00
Újpest II. - DVTK II. 
2016.10.22., szombat, 14.30
Tiszaújváros - Salgótarján
Jászberény - BKV Előre 
Putnok - Monor
Hajdúböszörmény - Hatvan
Tállya - REAC 
MTK II. - Nyírbátor
ESMTK - Rákosmente 
DVSC-DEAC II. - KBSC

Négy mérkőzés, hét pont

Az utánpótlás bajnokság 8. fordulójában 
az U19 és az U15 begyűjtötte a három 
pontot, az U14 a hajrában egyenlített, míg 
az U17 ezúttal pont nélkül maradt.
U19
Nyíregyháza - TFCT 3-4 (3-1)
Gólszerzők: Demkó Bence 2, Papp Ist-
ván 2
U17
Nyíregyháza - TFCT 2-1 (1-0)
Gólszerző: Balogh Attila
U15
Karcagi SE - TFCT 2-3 (1-1)
Gólszerzők: Balogh Gergő 2, Tóth Simon
U14
Karcagi SE - TFCT 2-2 (2-1)
Gólszerzők: Gulyás Krisztián, Papp Má-
té Zoltán

Távozik az elnök
A Termálfürdő Football Club Tiszaúj-
város elnöksége ezúton tájékoztatja tag-
ságát, dolgozóit, játékosait és szurkoló-
it az egyesület vezetésében bekövetke-
zett változásról. 
Együd András 2016. október 18-ával 
egészségi problémára való hivatkozás-
sal lemondott elnöki pozíciójáról. 
Együd András 2015 júliusától elnöke 
az egyesületnek, irányítása alatt az el-
múlt szezonban a felnőtt csapat az NB 
III. Keleti csoportjában a 15. helyen 
végzett, mindamellett a Magyar Kupá-
ban a nyolc közé jutott. Az idei szezon-
ban 11 fordulót követően a csapat jelen-
leg az előkelő 3. helyen tartózkodik. Az 
egyesület működése mind pénzügyileg, 

mind szakmailag stabil, idén az utánpót-
lás csapatoknál végzett munka a vezető-
edző irányításával megújult. 
Az egyesület alapszabálya alapján ilyen 
esetben az egyesületet az elnökség va-
lamely két tagja együttesen képviseli, 
így a működés folyamatos és zavarta-
lan lesz az átmeneti időszakban. Az el-
nökválasztás tekintetében a jelöltállítási 
folyamat megkezdődött, cél a megfelelő 
személy kiválasztása és megválasztása. 
Ezúton mondunk köszönetet Együd 
Andrásnak  munkájáért, a sikerek eléré-
séhez tett erőfeszítéseiért és természete-
sen továbbra is számítunk rá az egyesü-
letnél, valamint kívánunk neki minden 
jót és kitartást. 

A Termálfürdő FC Tiszaújváros
 elnöksége

Kosárlabda

Madárharc parádés győzelemmel
Magabiztos játékkal 23 pon-
tos győzelmet aratott a Pho-
enix az NB I/B-s bajnokság 
negyedik fordulójában hazai 
pályán. 

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix 
KK - Nagykőrösi Sólymok KE

95-72 (22-23, 24-18, 17-11, 32-20)
Tiszaújváros, 300 néző. V.: Mészáros, 
Borgula, Lengyel.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Madár (28/15), Kilyén (15/6), Szabó N. 
(2), Debreceni (14), Osnach (14/3). Cse-
re: Kovács Z. (1), Magyar (4/3), Pösté-
nyi (7), Benőcs D. (5/3), Papp (-), Szila-
si (5/3). 
Nagykőrösi Sólymok KE: Szablics (10), 

Kónya (2), Chiovini (7/3), Jurászik L. 
(9/3), Jurászik G. (-), Molnár (7/6), Ko-
vács (3/3), Király (-), Mácsai (11/6), Sán-
dor (3/3), Tóth (20/3).
A Nagykőrösi Sólymok bár idén került fel 
az NB I/B mezőnyébe, közel sem gyen-
ge csapat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy két győzelemmel és egy vere-
séggel várták a tiszaújvárosi mérkőzést, 
azaz éppen olyan mutatókkal, mint a Pho-
enix.
A találkozó így is kezdődött, mindkét csa-
pat agresszíven támadott és védekezett, és 
ekkor még úgy tűnt ez a játék fekszik a 
vendégeknek. Az első negyed végén így 
szerény, egypontos előnyből várhatták a 
folytatást a nagykőrösiek. 

A szünetben rendezte sorait a hazai alaku-
lat, ennek eredményeként a félidőre már 
ötpontos előnyre tett szert, a második fé-
lidőben pedig már nem volt megállás. Az 
utolsó játékrészben már nem csak a pont-
szerzésre, hanem a nézők kiszolgálására 
is jutott energiája a Phoenixnek.
A harmadik győztes mérkőzés eredmé-
nyeként a csapat a tabella negyedik he-
lyére lépett előre.
Brunyánszky István, vezetőedző: Sikerült 
a második negyedtől erős védekezéssel 
pár pontos előnyre szert tennünk, amelyet 
a nagyszünet után fokozva, az ellenfelet 
felőrölve győzelmet arattunk. A hajrában 
látványos és parádés kosarakkal szolgál-
tuk ki közönségünket. Gratulálok a csa-
pat minden tagjának.

Az U20 is hengerelt

22 ponttal bizonyultak jobbnak a Phoenix 
csikói a sólymoknál. A győzelem ellené-
re fiataljaink továbbra is a tabella hetedik 
helyéről várják a folytatást.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK 
- Nagykőrösi Sólymok KE 91-69 (31-13, 
25-21, 21-14, 14-21)
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Katlan (17/9), Orosz (26/3), Molnár (3), 
Kovács (12), Szilasi (22/3), Szabó (7), 
Zsuga (4).
Nagykőrösi Sólymok KE: Szrapkó (2), 
Kovács (13/3), Petrás (26/3), Kaszap 
(9/3), Kozma (3), Sándor (2), Jurászik 
(14/6).

Súlyemelés
Kőszegi György 
emlékverseny

Hat szakosztály részvételével 15. alkalommal rendezte meg a 
TSC súlyemelő szakosztálya  a Kőszegi György emlékversenyt. 
A klub versenyzői remekül teljesítettek, 3 arany és 4 ezüstérmet 
gyűjtöttek be a fiúk.
Serdülők:
- Balog Csaba (45 kg-os súlycsoport) 70 kg-os összteljesítmény-
nyel 2. helyezett.
- Sepsi István Marcell (56 kg) 73 kg, 2. helyezett.
- Réti Márton ( 69 kg)101 kg, 2. helyezés.
-  Lucz Levente (+85 kg) 185 kg, 1. helyezés. 
Ifjúságiak:
- Vadászi József (56 kg) 135 kg, 2. helyezés.
Felnőttek:
- Király Csaba (77 kg)185 kg, 1. helyezett.
- Ducsai Gergely (94 kg) 235 kg, 1. helyezett.
Az önkormányzat által alapított Kőszegi György vándorkupát és 
a vele járó jutalmat Lucz Levente nyerte el.

Itt a labda, hol a labda? A Phoenix sokszor „eldugta” a játékszert. 
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