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Hangos szirénapróba
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy 
2017. szeptember 04-én (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros, Ti-
szapalkonya, Oszlár településeken szirénapróba lesz. A szirénák 
megszólaltatásával a veszélyes üzemek környezetében telepített 
Monitoring Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer üzemképes-
ségét tesztelik. A szirénapróba úgynevezett hangos üzemű (tel-
jes körű) próba lesz, szöveges tájékoztatás mellett, amely során 
„Katasztrófariadó” jelzést (120 másodpercig tartó, váltakozó 
hangmagasságú, folyamatos szirénahang), valamint „Katasztró-
fariadó elmúlt” jelzést (kétszer 30 másodpercig tartó, egyenletes 
hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces 
szünettel) adnak ki.

Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Levegőminőség

Mobil mérőállomások

Tiszaújváros önkormányzata és a MOL Petrolkémia még 2014-
15-ben kezdeményezte a tiszaújvárosi levegő minőségének fo-
lyamatos mérését. Ebből a célból mobilállomást telepítettek több 
helyszínre, így például a Városház térre is. A mérések 2015-16-
ban is folytatódtak, az eredményekről az önkormányzatot folya-
matosan tájékoztatta a MOL Petrolkémia, az összegző kiértéke-
lés lapunkban is megjelent, illetve jelenleg is olvasható Tiszaúj-
város honlapján. A kezdeményezés folytatásaként Bráz György 
polgármester kérésének eleget téve, valamint a lakosság meg-
nyugtatására, idén július 24-től 2018. június 30-ig újabb mo-
bil mérőállomások települnek Tiszaújvárosba. Az adatok on-li-
ne, a levegominoseg.hu oldalon is elérhetők lesznek az érdeklő-
dők számára.

A partnervárosi kapcsola-
tok jegyében a lengyelországi 
Zawiercie Járási Hivatal meg-
hívására Bráz György polgár-
mester vezetésével 4 fős dele-
gáció vett részt a Zawiercie 
járáshoz tartozó Włodowi-
ce községben augusztus 27-
én megrendezett aratóünnep-
ségen. 

A tiszaújvárosi vendégek részt vettek az 
ünnepséghez kapcsolódó egyházi szertar-
táson, majd az azt követő hivatalos ren-
dezvényeken, ismét ízelítőt kapva a ha-
gyományos magyar-lengyel barátságon 
alapuló vendégszeretetből.
Mivel az idei Tiszaújvárosi Városna-
pok testvérvárosi találkozóján Zawi-
ercie járás - hivatali elfoglaltság miatt 
- nem tudta képviseltetni magát, ezért 
Bráz György javasolta Krzysztof Wro-
na járási elnöknek, hogy 2017 novem-
berében látogassanak el Tiszaújváros-

ba, pótolva az elmaradt találkozót. A 
felek megállapodtak abban, hogy a kö-
vetkező évben megrendezendő járá-

si aratóünnepségek programjait egy ti-
szaújvárosi művészeti csoport előadá-
sa is színesíteni fogja.

Partnerség

Aratóünnepségen Lengyelországban

Válság, engedélyeztetés, elvonás

A Barcsay tér felújításának kálváriája

Stratégia 2022-ig

Esélyegyenlőség
Helyi cégvezetők, intézményvezetők és civil szervezetek kép-
viselői vettek részt azon a konferencián, ahol az önkormány-
zat esélyegyenlőségi programjáról kaphattak tájékoztatást. Elő-
ször 2012-ben készítette el stratégiáját Tiszaújváros, amely 5 év-
re szólt. 2017 májusában döntött a képviselő-testület arról, hogy 
újabbat alkot, amely már 2022-ig határozza meg a feladatokat. 
A megvalósításban jelentős szerepet kapnak a Tiszaújvárosban 
működő cégek, intézmények, civil szervezetek, amelyek haté-
konyan tudnak segíteni a rászorulóknak. Ilyen feladat például a 
fogyatékkal élők foglalkoztatásának elősegítése, a szolgáltatá-
sokhoz való akadálymentes hozzáférés biztosítása, vagy a hátrá-
nyos helyzetű gyerekek felzárkóztatása. 
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A Barcsay téren lévő üzletek tulajdonosai, a társasházak lakóinak egy része a közelmúltban a tér minél hamarabbi felújítá-
sa érdekében levélben kérelemmel fordult Bráz György polgármesterhez, illetve a képviselő-testülethez. Tekintettel a ter-
vezett beruházás értékének jelentős nagyságrendjére, illetve időbeli elhúzódására, a polgármester részletes tájékoztatást 
készített, melyet mai ülésén tárgyal a testület. Írásunk lapunk 3. oldalán. 

Az ünnepségen résztvevő partnervárosi delegációk vezetői. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és szom-
baton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban.
Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a Szent István Katolikus 
Iskola tanévnyitó szentmiséje augusztus 31-én, csütörtökön 
16:00 órától lesz templomunkban.
Első pénteken: betegek áldoztatása otthonukban.
Református
Csütörtökön 18:00 órakor a Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola évnyitó ünnepsége lesz a városi templomban.
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet. 16:00 órakor a Tiszaújvárosi 
Református Óvoda tanévnyitó istentisztelete lesz a városban.
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 18:00 vecsernye. 
Vasárnap 9:30 Szent Liturgia Tiszaújvárosban (időpontválto-
zás!), 11:00 Szent Liturgia Sajószögeden (a templom címün-
nepét tartjuk!), 18:00 vecsernye. Hétfőn 9:30-kor Szent Litur-
gia az Ezüsthíd Gondozóházban. Kedden 8:00 Szent Liturgia. 
Szerdán 18:00 esti istentisztelet.

Hatvanon túl az Erdészetin

Most az amur jött be
Nyugodt, csendes volt az Er-
dészeti tó vize, akárcsak az a 
38 tapasztalt pecás, aki részt  
vett a Zabos Géza Horgász-
egyesület 60 év felettieknek 
rendezett versenyén a hétvé-
gén.

A viadal vége előtt mintegy 40 perccel ér-
kezünk a tó partjára, remélve, lesz már 
megörökíthető zsákmány. Nem csaló-
dunk - de erről később - a horgászok több-
sége azonban igen, kevés a kapás, pláne 
kevés a szákolni való.
Időnként nagy csobbanásra kapom fel a 
fejem. Na - gondolom - van itt hal, még-
pedig nagy. Nagy hozzá nem értésre vall 
gondolatom, a csobbanásokat kiváltó ok 
ugyanis többnyire a gombóccá gyúrt ete-
tőanyag.
A tó keleti oldalán araszolunk és a sűrű 
bozótost megszakító horgászhelyeken a 
haltartókat vizslatjuk.
Itt találkozunk Makó Zoltánnal, az egye-
sület versenyfelelősével.
- Nem mindenkit szeret Fortuna, de a 38 
horgász már nem a szerencsében, hanem 
a tapasztalatban bízik - mondja. - Válto-
zó az eredményesség. Főleg kisebb-na-
gyobb törpék vannak, de itt a bácsinál - 
mutat egy közeli horgászhelyre - van egy 
nagyobb amur. Pontyról nem hallottam, 

keszegek vannak még. Ki úszós bottal, ki 
fenekessel, ki kettővel, ki csak eggyel, de 
mindenki próbál halat fogni.
Ez leginkább a „bácsinak”, Batykó Jó-
zsefnek sikerült. Kérésünkre megmutatja 
az 5 kiló körülire saccolt amurt. (A mérle-
gelésnél ez nem bizonyult helytállónak, a 
hal „csak” 3780 grammot nyomott.)
- Az igazság az, hogy nem is erre a hal-
ra készültem - mondja mosolyogva. - Ve-
gyes csalizással voltam, ha amur jön, neki 
is van eledel, ha ponty, neki is van. Most 

az amur jött. Kicsit megszenvedtem vele, 
mert az amur olyan, ha észre veszi a szá-
kot, sutty, már repül is vissza a tóba, me-
nekül. De ez sikerült. 
Nem csak ez, még némi „apróság” is ösz-
szejött, így Batykó József a legnagyobb 
hal (3.780 g) különdíja mellé a verseny 
első helyét is megszerezte 3.980 gram-
mal. Szoros volt a verseny, a 2. helyezett 
Papp István 3.620, a 3. Füle István 3.280 
gramm halat fogott.

 f.l.

Évadzáró 
horgászverseny

A Zabos Géza Horgász Egyesület 2017. szeptember 09-én 
(szombaton) évadzáró horgászversenyt szervez a sajószöge-
di Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés:  6.30-tól
Sorsolás:  7.00-tól
Verseny:  8.00-11.00-ig 
Mérlegelés, eredményhirdetés, tombola: 11.00-től
Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Mindenkit szeretettel várunk!

Makó Zoltán
versenyfelelős

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2017. szeptember 01-én (pénteken) 2.600 
kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti-tó:  750 kg 
Csécsi-tó:  650 kg 
Tolnai-tó:  350 kg 
Nyugati fcs.  300 kg 
Örösi-tó:  250 kg 
Kürti-tó:  300 kg Amennyiben az időjárás nem teszi 
lehetővé a Kürti tó megközelítését, akkor ezt a mennyiséget 
az Erdészeti tóba telepítjük.
Horgászni 2017. szeptember 02-án (szombaton) reggel 06.00 
órától lehet.
A változtatás jogát fenntartjuk!

                                                 Balázs Tibor
                      horgászmester

 Mert nem a félelem lelkét 
adta nekünk Isten, 
hanem az erő, a szeretet 
és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a marosvásárhelyi születésű

Marosi János
vegyész-üzemmérnök, 
a TVK volt dolgozója, 

a Koromgyár nyugdíjasa
2017. augusztus 24-én, életének 70. évében 

szerettei otthonában, családja körében elhunyt. 
Felejthetetlen halottunknak megemlékező virrasztást 
tartunk 2017. augusztus 31-én 18.00 órai kezdettel 

Tiszaújvárosban, a Kosztolányi Dezső utca 15. szám alatt. 
Gyászoló felesége és gyermekei

Emléke legyen áldott!

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 orosz Miklós 
88 éves korában elhunyt. 

Temetése 2017. szeptember 1-jén (péntek) 
11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 3-ig (vasárnapig) 
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688), majd szeptember 4-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár 
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) 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. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete
a Kaffka Margit Nyugdíjas Klub szervezésében

alapfokú
BRIDZSTANFOLYAMOT

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

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

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

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

2. oldal 2017. augusztus 31.Sokféle

Az amur az első helyre „repítette” Batykó Józsefet. 

Ihlet
Ezzel a rejtvénnyel véget ér augusztu-

si sorozatunk. A megfejtéseket szep-

tember 5-ig egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.



A Barcsay téren lévő üzletek tulaj-
donosai, a társasházak lakóinak 
egy része a közelmúltban a tér mi-
nél hamarabbi felújítása érdeké-
ben levélben kérelemmel fordult 
Bráz György polgármesterhez, il-
letve a képviselő-testülethez. 

Tekintettel a tervezett beruházás értékének je-
lentős nagyságrendjére, illetve időbeli elhúzó-
dására a polgármester részletes tájékoztatást 
készített, melyet mai ülésén tárgyal a testület. 
Ennek szerkesztett formáját közöljük az aláb-
biakban.
                                                  

Nagy lendülettel

A képviselő-testület első alkalommal a 2009. 
augusztus 27-i ülésén foglalkozott a Barcsay tér 
rekonstrukciójával a 2010. évi közterületi re-
habilitáció tervezési feladatainak előkészítésé-
ről tárgyalva. Ez akkor a téren járdaépítést, tér-
rendezést és parkoló kialakítását foglalta magá-
ba, azonban a tér felújításának előkészítését el-
halasztották. A gazdasági válság hatása a helyi 
gazdaság résztvevőit - az ipari, kereskedelmi és 
szolgáltató cégeket - is elérte, s ez a helyi ipa-
rűzési adóbevételek csökkenését hozta.
2014 februárjában a Polgármesteri Hivatal vég-
re elindíthatta az ajánlattételi eljárást a rekonst-
rukció tervezési feladatának megpályáztatásá-
ra. Az eljárást követően áprilisban a Barcsay tér 
rekonstrukciójának tervezési feladatára az ön-
kormányzat megbízást adott a NÓVIA Mérnö-
ki Iroda Kft.-nek. 
                                              

A tér a médiában

A polgármesteri előterjesztés kitér a lakosság 
tájékoztatására is a helyi médián keresztül, 
megállapítva, hogy a Tisza TV-ben és a Tisza-
újvárosi Krónikában rendszeresen foglalkoztak 
a témával.
Már a 2014. június 4-i Héthatár adásba készült 
egy anyag a Barcsay térről, „Átépül a Barcsay 
tér” címmel, melyben a műsor szerkesztője tá-
jékoztatást adott arról, hogy a városi honlapon 
és a Polgármesteri Hivatalban már láthatóak az 
előzetes tervek, és elmondta, hogy a felújítás 
előtt a lakosság véleményét is kikérik. Elhang-
zott, hogy a Látható Tiszaújváros programban 

8 területet újítanak fel, ennek első állomása 
lesz a Barcsay tér.
A 2014. 24. heti Krónikában megjelent a lakos-
sági fórumra vonatkozó felhívás. 
A 2014. június 18-i Héthatár adásban szintén 
megjelent egy tudósítás a Barcsay térről - „Át-
építik a Barcsay teret” címmel. Ebben elhang-
zott, hogy a tervezett rekonstrukcióval kapcso-
latban a lakosság véleményére is kíváncsiak a 
város vezetői és tájékoztatást adtak arról, hogy 
az adással egy időben kezdődött meg a tér re-
konstrukciójával kapcsolatban összehívott la-
kossági fórum, melyen a tervezők és a városi 
főépítész ismertették a lakossággal a tér felújí-
tásának főbb műszaki paramétereit és bemutat-
ták a tér felújításának látványtervét is.
A 2014. június 25-i Fogadóóra című műsorban 
a polgármester beszélt a Barcsay téri felújítá-
sokról és arról, hogy az előző héten megtartot-
ták a lakossági fórumot.

A 2014. 26. heti Krónikában megjelent egy 
cikk „Konszenzus a Barcsay térről - lakossá-
gi fórum” címmel, amelyben részletesen írtak 
a fórumon elhangzott észrevételekről, javasla-
tokról és vitás kérdésekről. A lakossági fórum 
végeztével elhangzott, hogy mindezek figye-
lembevételével készül el az új, végleges terv. 
2015-ben is folyamatosan „jelen volt” a tér a 
médiában.
A 2015. 10. heti Krónikában megjelent egy cikk 
„Ülésezett az önkormányzat” címmel, melyben 
a lakosság arról értesülhetett, hogy az önkor-
mányzat 2015. évi költségvetésében a fejleszté-
si elképzelések között szerepel egyebek mellett 
a Barcsay tér rekonstrukciója, a térfelügyeleti 
rendszer bővítése, parkoló- és járdaépítés a vá-
ros több pontján. További megvalósítandó fel-
újításként szerepelt többek között a Tisza út 2. 
sz. alatti épület teljes körű felújítása, a Széche-
nyi iskola udvarának rekonstrukciója, a Köz-
ponti étterem előtti terület rekonstrukciója, a 
Bajcsy-Zsilinszky út, a Bethlen Gábor út kert-
városi szakaszának felújítása. A 2015. 14. heti 
Krónikában a márciusi képviselő-testületi dön-
tés után megjelent „Döntésekről röviden” című 
írásból a lakosság tájékoztatást kapott arról, 
hogy a testület elfogadta az önkormányzat, il-
letve a Polgármesteri Hivatal 2015. évi összesí-
tett közbeszerzési tervét. Az építési, beruházá-
si közbeszerzések között szerepelt többek kö-

zött a Barcsay tér felújítása, a Bajcsy-Zsilinsz-
ky út felújítása, a Bethlen Gábor út kertváro-
si szakaszának felújítása, több járdafelújítás, az 
állami általános iskola udvarainak felújítása, a 
térfigyelő kamerarendszer bővítése. A Barcsay 
tér rekonstrukciójának közbeszerzési kiírására 
azonban nem volt lehetőség, mert a szükséges 
engedélyek nem álltak rendelkezésre.
                                                

Fékre lépve

A 2015. 43. heti Krónikában megjelent „Köz-
meghallgatás - Fejlesztések, javaslatok, indula-
tok” című tudósításban szerepelt, hogy a pol-
gármester tájékoztatást adott a tervezett, de 
2016-ra áthúzódó beruházásokról, mindene-
kelőtt a Barcsay tér felújításáról, mely a vízjo-
gi engedély hiánya miatt még nem kezdődhe-
tett meg. Az engedélyeztetési eljárások - a hi-

ánypótlások, illetve szakhatósági megkeresé-
sek miatt - jelentősen elhúzódtak.
De térjünk vissza konkrét a fejleményekre.
2014. július 25-én a NÓVIA Kft. benyújtot-
ta engedélyezésre a tervdokumentációt a Kor-
mányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez. Te-
kintettel a rekonstrukció összetettségére (par-
koló-, út- és járdaépítés, közvilágítás-fejlesz-

tés, csapadékvíz-elvezetés kiépítése) több en-
gedélyeztetési folyamat lebonyolítása volt in-
dokolt, így az építési engedély mellett szük-
séges volt a vízjogi és a vezetékjogi engedély 
megszerzése is.
 2015. november 25-én kapta meg az önkor-
mányzat a Barcsay tér csapadékvíz-elvezeté-
sének vízjogi engedélyét, 2016. március 7-én 
jogerőre emelkedett a kerékpárút engedélye-
zésére a módosított építési engedély, és 2016. 
szeptember 12-én megérkezett a közcélú vil-
lamos hálózat vezetékjogi engedélye is. Ekkor 
történhetett volna meg a közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásának véglegesítése, a köz-
beszerzési eljárás lebonyolítása, így a kivitele-
zés 2017 tavaszán indulhatott volna.
Csakhogy közben történt valami!
                                               

Parkolópályán

A 2016. június 24-i Magyar Közlönyben meg-
jelent a Magyarország 2017. évi központi költ-
ségvetéséről szóló törvény, mely tartalmazta a 
szolidaritási hozzájárulás bevezetését. Az ön-
kormányzatot terhelő hozzájárulás összegének 
meghatározása és az egységes értelmezés érde-
kében az önkormányzat egyeztetéseket folyta-
tott más érintett önkormányzattal. Ezt követő-
en szembesült azzal, hogy e jogcímen az ön-
kormányzat költségvetését terhelő mintegy 1,7 
milliárd forint elvonás olyan nagyságú új ki-
adási tételt jelent, amely jelentősen befolyásol-
ja a további lehetőségeket. 
Ennek nyomán a 2017. évi költségvetés előké-
szítésekor felülvizsgálták az önkormányzat ál-
tal ellátott kötelező és önként vállalt feladato-
kat. A fenntartható működés és fejlesztés érde-
kében 2017-ben is olyan alapelveket kellett ér-
vényesíteni a gazdálkodás folyamatában mint: 
a takarékos, biztonságos és átlátható működés, 
a kötelezően ellátandó feladatok elsődlegessé-

ge az önként vállalt feladatokkal szemben, a 
szociálisan rászorultak támogatása, az önkor-
mányzati vagyon tervszerű karbantartása, tu-
datos városüzemeltetés és városfejlesztés, in-
dokolt támogatások biztosítása, illetve a beru-
házások kivitelezése akkor indítható, ha a for-
rás biztosítása nem veszélyezteti az előzőekben 
megfogalmazott elveket.
A 2017-es esztendő ezért is nevezhető az „újra-
tervezés évének”, hiszen a gazdasági programban 
megfogalmazott legfontosabb célok - Tiszaújvá-
ros továbbra is élhető, fenntartható és versenyké-
pes város legyen - elérése érdekében a feladatokat 
újra át kellett, illetve át kell gondolni.
A fentiekre tekintettel az önkormányzat 2017. 
évi költségvetése már nem tartalmazta a több 
százmillió forintos bekerülési költséggel terve-
zett Barcsay téri rekonstrukciót.  
Ezekről a fejleményekről is beszámolt a helyi 
média. 
A felújítás elhúzódásáról - az önkormány-
zat megváltozott pénzügyi helyzete kapcsán 
- 2017. 3. hetében jelent meg a Tiszaújvárosi 
Krónikában egy interjú „Szakaszolni kell a be-
ruházásokat, Nem vagyunk urai pénzeinknek” 
címmel. Ebben az 1,7 milliárd forintos szoli-
daritási hozzájárulási fizetési kötelezettség kö-
vetkezményeiről, a fejlesztések volumenének 
csökkenéséről beszélt Bráz György, s arról, 

hogy át kell gondolni az eredeti elképzeléseket, 
illetve, hogy hogyan tudja az önkormányzat a 
fejlesztési elképzeléseit megvalósítani, egyál-
talán meg lehet-e valósítani. Jelezte azt is, hogy 
a Polgármesteri Hivatal vizsgálja a Barcsay tér 
szakaszos megvalósításának lehetőségét.  Erről 
a 2017. február 8-i Fogadóóra című műsorban 
is beszélt.
2017. 20. hetében szintén megjelent egy cikk 
„Közmeghallgatások: Derű és ború” címmel, 
melyben többek között az is megemlítődött, hogy 
a fejlesztéseket, felújításokat alaposan át kell gon-
dolni, hiszen a működés, a szociális ellátás priori-
tást élvez, sajnos a két nagy projekt, a Barcsay tér 
rekonstrukciója és a térfelügyeleti kamerarend-
szer bővítése később valósulhat meg. 
                                         

Első fokozatban 
                                                
Jelenleg a tervezők a terv első ütemének kidol-
gozásán munkálkodnak, mely a tér északi ré-
szét érinti. A Bethlen Gábor út és a Barcsay tér 
1-3. számú épületek közötti „gödör” területen 
új parkolóhelyek kialakítását, a most meglévő 
nagy központi parkoló felújítását és a Bethlen 
Gábor útra merőlegesen, a Barcsay tér 1-3. szá-
mú épülettel párhuzamosan új parkolóhelyek 
kialakítását. Az új parkolóhelyek kialakításá-
val és a meglévők felújításával az I. ütemben 
79 parkolóhely érintett. Számítások szerint az 
I. ütem megvalósítására biztosítható a fedezet a 
2017. évi költségvetésben, így 2018-ban meg-
valósítható a kivitelezés. A rekonstrukció to-
vábbi ütemeihez szükséges forrás előteremté-
sének lehetőségét a következő évek költségve-
tésének pénzügyi helyzete fogja meghatározni 
– áll a polgármesteri tájékoztatóban, melynek 
végén Bráz György megjegyzi: „Remélem ért-
hető, hogy mi történt és hogyan fog megvaló-
sulni a Barcsay tér teljes rekonstrukciója.”

              F.L.

Válság, engedélyeztetés, elvonás

A Barcsay tér felújításának kálváriája
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2009-ben járdaépítés, térrendezés, parkoló kialakítása volt a terv. 

A Barcsay tér komplex felújításáról 2014 júniusában tartottak lakossági fórumot. 

Első ütemben új parkolókat építenek és felújítják a meglévőket. 



Felhívás

Lakossági fórum 
a településképről

Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Tiszaújváros Településképi Arculati Kézi-
könyvének, valamint Településképi rendeletének véleménye-
zési anyaga elkészült.
A fenti dokumentációk a város honlapján (http://www.tisza-
ujvaros.hu/) tekinthetők meg. Észrevételeiket a lakossági fó-
rumon személyesen, vagy azt követően még 8 napig Durbák 
György városi főépítész nevére címezve tehetik meg: Tisza-
újváros Polgármesteri Hivatala 3580 Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 7. • e-mail: durbak@tujvaros.hu 
A tervezési terület Tiszaújváros teljes közigazgatási területe.
Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témá-
ban a lakossági fórum időpontját 2017. szeptember 07-én 
(csütörtök) 16:00 órára a Polgármesteri Hivatal III. emeleti 
nagytermébe meghirdetve:

Bráz György polgármester
/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szaka-
sza szerinti, Tiszaújváros településfejlesztéssel és település-
rendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzata 
alapján jelenik meg./

Várják a véleményeket, javaslatokat

Kézikönyv a városképről
Elkészült és az önkormány-
zat honlapján már olvasható, 
véleményezhető Tiszaújváros 
Településképi Arculati Kézi-
könyve (TAK). Erről, illetve 
az ugyancsak elkészült helyi 
településvédelmi rendeletről 
lakossági fórumot is rendez-
nek szeptember 7-én.

A Településképi Arculati Kézikönyv a 
város a mai képét rögzíti. Elkészítését a 
terület bejárása és körbe fotózása, adat-
szolgáltatásként kapott művi- és termé-
szeti lehatárolások feldolgozása, vala-
mint történeti munkák áttanulmányozása 
segítette elő - áll a Városépítési Tanács-
adó és tervező Iroda Kft. által készített 
könyv bevezetőjében.
- A kézikönyv egy majdan elkészülő 
anyag első verziója - írják a szerzők, Pak-
si Szilvia és Nyári Balázs. - Elkészítettük 
a kézikönyv vázát, feltöltöttük a 2017-es 
év állapotát mutató fényképekkel. Mos-
tantól várjuk az észrevételeket, javaslato-
kat, mindenekelőtt várjuk azokat a törté-
neteket, fényképeket, amelyeknek helyet 
kellett volna kapniuk ebben az anyagban. 
Az észrevételek nyomán teljesedik ki, te-
remtődik meg a sokak által szerkesztett 
végleges verzió.
A dokumentum elkészítését a település-
kép védelméről szóló törvény írja elő. 
E szerint a településképi rendelet szak-
mai megalapozása érdekében kell telepü-
lésképi arculati kézikönyvet készíteni. A 
törvényben foglaltak értelmében a kézi-

könyv a települések természeti és épített 
környezete által meghatározott település-
képi jellemzők bemutatásának és minő-
ségi formálásának eszköze. Feltárja és is-
merteti a településen belül jól elkülönü-
lő egyes településrészek arculati jellem-
zőit és értékeit, és ennek figyelembevéte-
lével szöveges és képi megjelenítés for-
májában javaslatot tesz a településképhez 
illeszkedő építészeti elemek alkalmazá-
sára. A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiá-
ról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló kormányrende-
let tartalmi követelményei alapján kellett 
a település teljes közigazgatási területére 
vonatkozóan kidolgozni a kézikönyvet. 
Célja, hogy felderítse, felmérje a telepü-
lés művi és természeti sajátosságait, érté-
keit, javaslatot tegyen a védelemre méltó 
építészeti értékek rögzítésére, a település 
képét meghatározó területek beazonosítá-
sára, továbbá alapjául szolgáljon a tele-
pülésképi követelményeket megfogalma-
zó településképi rendeletnek.
 A szerzők szerint a törvényi előírásokon 
túl szakmai szempontból is van létjogo-
sultsága kézikönyvnek.
- Sok évnyi kutatásnak hála egyre bő-
vülő eszköztár áll rendelkezésünkre ah-
hoz, hogy megismerjük a körülöttünk lé-
vő világot, melyek egyre több szempon-

tot építhetnek be világnézetünkbe - ír-
ják. - Napjainkban egyre inkább előtér-
be kerülő igény, hogy megismerjük lakó-
helyünket, nem csak annak látható való-
jában, hanem úgy, mint egy hosszú ala-
kulási folyamat eredményét, állomását. 
Sok településen rendelkezésre állnak tör-
téneti monográfiák, ezek azonban gyak-
ran nehezen hozzáférhetőek, sokszor pe-

dig nem festik le kellően plasztikusan a 
település múltbeli képét. Ez utóbbira ad-
hat megfelelő választ a tájkarakter vizs-
gálata. A táj bonyolult rendszer: különfé-
le alkotótényezők kölcsönhatásainak so-
ra hozta létre hosszú idő alatt, melynek 
éppúgy részei a mezőgazdasági területek, 
erdők, mint a falusi, városi lakóterületek. 
Különbség köztük valójában csak annyi, 
hogy a különböző jellegű területeket más 
hatások formálták olyanná, amilyenek. 
Egy-egy település még a saját közigaz-
gatási határain belül sem mutat homo-

gén képet, mindenhol vannak olyan rej-
tett helyek, ahol valamilyen érdekesség, 
vagy éppen a történelem egy-egy szele-
te érhető tetten. A tájkarakter vizsgálata 
során éppen azokat a jellemzőket igyek-
szünk számba venni, melyek egy-egy te-
rületrész jellegét, karakterét a legmar-
kánsabban határozzák meg, azokat a tu-
lajdonságokat, amelyek az egyes terüle-
teket egymástól elkülöníthetővé teszik. A 
vizsgálat nem öncélú. Az egyes területek 
jellemzőinek ismerete segít meghatároz-
ni, melyek a védendő táji tulajdonságok, 
ezáltal segítséget adnak a megfelelő, te-
rületi vonzattal is bíró döntések megho-
zatalában. Vagy éppen rámutatnak arra, 
hogy az idők során egy-egy terület érté-
kes tulajdonsága hogyan sérült, azaz a te-
lepülés fejlesztéspolitikáját is vezérelhe-
tik annak érdekében, hogy egy-egy tájka-
rakter-terület állapota újra a kívánt szin-
tet érhesse el. Egy tájkarakter vizsgálati 
dokumentáció tehát hasznos alapot nyújt, 
nem csak ahhoz, hogy a lakosság jobban 
megismerhesse - és így jobban megsze-
rethesse - települését, hanem a fejleszté-
si irányokat, a települési arculatot érin-
tő kérdések megválaszolásához is. Alkal-
mas eszköz arra, hogy segítségével a te-
lepüléseket élhetővé és széppé formáljuk, 
mely végső soron mindannyiunk célja. 
A kézikönyv nem kizárólag a lakott terü-
letekre koncentrál, bemutatja a külterület 
sajátosságait is, kiemelve azokat a tulaj-
donságokat, melyek egy-egy területrészt 
különbözővé, egyedivé tesznek. A jog-
szabályban meghatározott logika men-
tén építészeti javaslatokat azonban első-
sorban a település lakott területeire tesz, 
végül pedig kiemel olyan példákat, me-
lyek követendőek bizonyos tulajdonsá-
guk szerint a későbbiekben építendő épü-
letek építtetői számára.

                                                   F.L.

Ilyen lesz a tanév
A 2017/2018-as tanév első tanítási napja 2017. szeptember 1. 
(péntek), az utolsóé 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok 
száma 180, a nappali tagozatos szakgimnáziumokban 178, a 
gimnáziumokban, szakközép- és szakiskolákban 179. A végzős 
középiskolások 2018. május 3-án mennek utoljára iskolába. A 
tanév első féléve 2018. január 26-ig tart, az iskolák február 2-ig 
értesítik a tanulókat és a szülőket az első félévben elért tanulmá-
nyi eredményekről.  

Tanítási szünetek
Az őszi szünet 2017. október 30-tól november 3-ig tart. A szü-
net előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utá-
ni első tanítási nap november 6. (hétfő), tehát 9 napot pihenhet-
nek a diákok. A  téli szünet december 27-én kezdődik és 2018. 
január 2-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szer-
da), vagyis 11 naposra „duzzad” a téli vakáció. A  tavaszi szünet 
jóval kurtább lesz, 2018. március 29-től április 3-ig tart. A  szü-
net előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet 
utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda).

Témahetek, mérések
A pénzügyi és vállalkozói témahét 2018. március 5. és  márci-
us 9. között, a digitális témahét 2018. április 9. és április 13. kö-
zött, a fenntarthatósági témahét 2018. április 23. és április 27. 
között lesz. 
Az országos kompetenciamérést 2018. május 23-án szervezik 
meg a hatodik-, nyolcadik- és tizedik évfolyamon. A két tanítási 
nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolákban 2018. má-
jus 30-án szervezik meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik 
évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret szerinti A2 szin-
tű, a  nyolcadik évfolyamon a  KER szerinti B1 szintű nyelvtu-
dást méri. A nem két tanítási nyelvű iskolák hatodik- és nyolca-
dik évfolyamán angolból és németből 2018. május 16-án szerve-
zik meg a célnyelvi mérést. A diákok fizikai állapotát és edzett-
ségét 2018. január 9. és április 27. között mérik fel.

Érettségik
Az őszi írásbeli érettségi 2017. október 13-án kezdődik és októ-
ber 27-ig tart. Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat 2017. 
november 9. és 13. között, a középszintű szóbeliket november 
20. és 24. között tartják.
A tavaszi írásbeli érettségi 2018. május 4-én kezdődik és má-
jus 28-ig tart.
Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2018. június 7. és 14. között, a 
középszintű szóbelik június 18. és 29. között lesz.

Szünetek, mérések

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

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la 2017. augusztus 31-én várja az intézmény tanulóit és a szü-
lőket a tanévnyitó ünnepélyre 16 órára a Hunyadi Mátyás Isko-
lába, 2017. szeptember 1-jén 8 órára az Éltes Mátyás Iskolába.
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 2017. szep-
tember 1-jén 8 órai kezdettel tartja a tanévnyitó ünnepséget. A 
tankönyveket az első tanítási napon vehetik át a tanulók.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tanév-
nyitó ünnepélye 2017. augusztus 31-én 16 órakor lesz a Magya-
rok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban. A Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskola 2017. augusztus 31-én 18 
órai kezdettel tartja tanévnyitó istentiszteletét a tiszaújvárosi re-
formátus templomban. 
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A kézikönyv borítója. 

A református temető kerítését a jó példák között említik a szerzők. 

A tizenegy helyi védelem alatt álló épület egyike, a víztorony.



20 éves a csárda      

Születésnap a szigeten
Napokig találgatták a város-
ban, vajon mi lesz a Tisza-szi-
geten, milyen programra ké-
szül Tógyer Gyula. Hatalmas 
sátrakat állítottak, színpadot 
ácsoltak, szabadtéri főzőhe-
lyeket rendeztek be. A fellé-
pőknek is híre ment, az em-
berek egymást kérdezgették, 
hol lép fel Suzy és Jolly. A Szi-
get csárda 20. születésnapját 
ünnepelte a kétezer meghí-
vott.

Jó buli volt! Sokasággal, barátokkal, több 
fogásos menüvel, kulináris különleges-
ségekkel, igazi magyaros étkekkel, amo-
lyan Tógyer Gyulás. Igazi vendégszere-
tettel. 
 A jubileumra érkezőket díszmagyarba öl-
tözött katonák fogadták a bejáratnál, de a 
pultok mögött állók és a felszolgálók is 
megadták a módját, ünnepi viseletet öl-
töttek magukra. 
Tógyer Gyulát, a tulajdonost és családját 
köszöntötték a Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetség lovagrendjei, a vá-
ros korábbi és mai polgármesterei Kos-
csó Lajos és Bráz György, Benke Lász-
ló, Oscar-díjas mesterszakács és Kalocsa 
polgármestere. A múltidéző gondolatok 
és a köszöntők mellett ajándékot is hoz-
tak az ünnepeltnek és családjának. Tógyer 
Klaudia, a csárdatulajdonos legkisebb lá-
nya arról szólt az ünnep alkalmával, hogy 
mennyi munka, türelem, kitartás, szenve-
dés, remény, csalódás, siker és öröm van, 
volt a család elmúlt 20 évében. 

Álomból valóság
Koscsó Lajos egykori polgármester, tisz-
teletbeli városvezető a csárda létrejötté-
nek kezdeti éveit idézte. Mint mondta, 
összefogással lehet városi értéket létre-
hozni, amire jó példa a Sziget csárda tör-
ténete is. 
- Volt egy ember, idősebb Zabos Géza, 
aki gondolt egy merészet és nyüstölte a 
képviselő-testületet, hogy vegyük meg a 
területet. Álmodoztunk egy Gergelyiu-
gornyához hasonló üdülőszigetről, aztán 
jött Tógyer Gyula a csárda ötletével, a vá-
ros anyagi támogatását kérve a megvaló-
sításhoz. A képviselő-testület végül visz-
szatérítendő támogatást szavazott meg, 
hiszen bíztunk benne, hogy városi érté-
ket fog létrehozni. 1997-ben kezdődött 
el hegymenetben a város fejlődése, ez a 
nagy ugrás éve volt. Ekkor épült a gyógy-
fürdő, ekkor volt az első Triatlon Nagy-
hét és ekkor nyitott a Sziget Csárda is - 
mondta Koscsó Lajos. 
Az elmúlt 20 évben a Sziget csárda fo-
lyamatosan épült, bővült, fejlődött. 2003-
ban készült el a Kalocsa-terem, amely a 
világhírű népművészet értékeit őrzi. Ka-
locsa és a Szent István Paprika Lovag-
rend üdvözletét hozta el Kalocsa polgár-
mestere, dr. Bálint József és Németh Jó-
zsef, aki aktívan részt vett a Sziget csárda 
Kalocsa-termének kialakításban. Saját él-
ményeit is idézte, hiszen sokszor fordult 

meg a csárdában, ahol mindig színvonal 
és kedvesség fogadta. Kalocsa két hunga-
rikumával, paprikával és hagyományőr-
ző néptánccsoportjával tisztelgett Tógyer 
Gyula műve előtt. 

A halnak a combja
Benke László, Oscar-díjas mesterszakács 
egy kedves történettel érkezett, megis-
merkedésük első sztoriját idézte.
 - Már vagy 15 éve jártam ide a nagyon 
jó halászléért, amikor mondtam Gyulá-
nak: „Én egy gizda vaddisznó vagyok, 
mert én a halnak csak a combját, meg a 
mellét szeretem”. Gyula vette a lapot és 
a halfiléből kivágott egy combformát, és 
azt mondta, parancsoljon uram!” Na, az-
óta van meg a mi barátságunk. Intelligens 
kiszolgálás, hófehér abrosz, kitűnő csár-
da, ahol hittel, szeretettel, alázattal fogad-
ják a vendégeket - mondta. 
Laci bácsi ajándékot is hozott, egy erek-
lyét, A Magyarok Asztala könyv kicsinyí-
tett másolatát, melynek eredetije a Parla-
ment Vadásztermében van. 
- Ezer év étkezési kultúrája van ben-
ne évekre lebontva, a magyar nép étke-
zésének minden fogását bemutatva.  A 
könyv eredetije egy 70-szer 100 centi-
méteres kötet, 800 oldallal, súlya 80 ki-
logramm, külső borítója diófa, belső bo-
rítója szürkemarhabőr. A könyv címét és 
a Szent Koronát ábrázoló díszítést tizen-
négy karátos arannyal vonták be. A ha-
talmas gasztronómiai kódex a világ har-
madik legnagyobb könyve - ismertette az 
eredeti könyv paramétereit. 
Végül egy díszoklevelet és egy serle-
get adott át az ünnepeltnek a Fehérasztal 
Borlovagrend nevében. 

A mi szigetünk, 
a mi csárdánk

Bráz György polgármester a történelem 
idézésével kezdte köszöntőjét, melyben 
a Tisza szabályozására, az árvízvédelem-
re emlékeztette a hallgatóságot, azokra az 
eseményekre, melyek következtében ki-
alakulhatott a Tisza-sziget. A csárda létre-

jöttének kezdeti éveit is idézte, amit kép-
viselő-testületi tagként maga is megélt, 
hiszen sokadmagával a városatyák együtt 
szavaztak annak idején támogatásáról.
- A csárda, mint ez a város is, a semmi-
ből jött létre, az itt élők, a szorgos ke-
zek nyomán gyarapodott. Én régóta isme-
rem Gyulát, 1985 és 1997 között a Ho-
tel Olefin főpincére volt. Tagja voltam an-
nak a testületnek, amelyik segítette ennek 
a projektnek a létrejöttét. ’97-ben, amikor 
megnyitott, annyira népszerű lett, hogy 
2002-ben már a város megválasztotta az 
„Év vendéglátósának” Gyulát, a követke-
ző esztendőben pedig „Az év 11-e” tár-
saságba választották be egy városi vok-
solás alapján. Elismerve életművét 2013-
ban Pro Urbe életműdíjjal tüntette ki Ti-
szaújváros - sorolta a polgármester a tu-
lajdonos elismeréseit. – Nem csak az éte-
lek jók, szíve is van ennek a csárdának, 
és sok olyan rendezvényt is köszönhetünk 
a Tógyer családnak, amin itt együtt lehe-
tünk - utalt a halászléfőző fesztiválra. - 
Remélem, hogy ez a feléjük irányuló sze-
retet arra ösztönzi őket, hogy folytassák - 
zárta elismerő szavait Bráz György.  

Ajándék, áldás

A polgármester és dr. Fülöp György al-
polgármester közösen adta át a családnak 
szánt ajándékot, id. Virág Sándor nyugal-
mazott református lelkész fafaragását, és 
az önkormányzat díszoklevelét, melyben 
a Tógyer családnak fejezték ki köszöne-
tüket és elismerésüket a város hírnevének 
öregbítéséért végzett munkájukért. 
A Magyar Állami Népi Együttes műsorral 
lépett a színpadra, végezetül Árvai Zol-
tán, az Egri Főegyházmegye vizsolyi plé-
bánosa áldotta meg a rendezvényt és a 20 
éves Sziget csárdát.
Az ünnepelt, a vendéglátó, Magyaror-
szág 50 séfdiplomatájának egyike, Tó-
gyer Gyula szerényen, a háttérben marad-
va köszönte meg maga és családja nevé-
ben mindazt a szeretet és elismerést, amit 
az elmúlt két évtizedben kapott a szakmá-
tól, a városlakóktól és a városvezetőktől. 

berta

A hagyományoknak megfelelően hetedik alkalommal tölthettek 
együtt három feledhetetlen napot az Eötvös gimnáziumba felvé-
telt nyert 7. és 9. osztályt kezdő tanulók.
Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy idén az évfolyamnak több 
mint 2/3-a, összesen 93 csibe tartott velünk a nagyvisnyói Boró-
ka táborba. A színes programokon keresztül az osztályfőnökök 
megismerhették leendő diákjaikat, és ismét kiderült, hogy gim-
náziumunk újonnan felvételt nyert tanulói nem csak okosak, ha-
nem ügyesek, talpraesettek és kreatívak is.
Külön dicséret illeti iskolánk 16 felsőbb éves szervező diákját, 
akik nem csupán a táborban, hanem augusztus folyamán végig 
lelkesen dolgoztak azért, hogy a táborozó kiscsibék jól érezzék 
magukat ebben a néhány napban, illetve az osztályfőnököket és 
a szaktanár kollégákat, akik segítették a diákok munkáját.
A három napig tartó vetélkedőt rendkívül szoros küzdelemben 
Legoza Lucia (12.h) és Kovács Viktor (12.a) vezényletével a 
Sasfiókák csapata nyerte, melynek tagjai: Kocsis Anna (7.h), 
Tóth Eszter (7.h), Berecz Anna Emerencia (7.h), Böcsödi Ba-
lázs (9.a), Szabó Réka (9.a), Bóna Kinga (9.b), Orosz Zoltán 
(9.b), Mezei Dóra (9.b), Zavarkó Dávid Gellért (9.c), Kuti Kíra 
(9.c), Ludányi Kinga (9.ny), Gulyás Kristóf (9.ny), Lenke Ba-
lázs Dénes (9.ny). Gratulálunk!

Erdélyi Lajos
intézményvezető

A 10-es szám az életünkben sokszor jelent valami fordulópontot, 
jubileumot. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium jelenlegi 
és volt diákjai már 10. alkalommal töltöttek együtt 10/2=5 napot 
a hagyományos, nyári szakmai táborban, ahol 
1. elmélyültek a matematika csodálatos világában
2. belekóstoltak az elektronika alapjaiba
3. rácsodálkoztak a programozás rejtelmeire, érdekességeire
4. sikeresen választották ki a megfelelő alkalmazásokat egy-egy 
érdekes feladat megoldásakor (excel, word stb)
5. felgyalogoltak a kilátóhoz, hogy lássák, ahogy lemegy a nap 
Bükkszentkereszt hegyei mögött (Naplemente túra)
6. hatalmasakat nevettek a csapatépítő játékok közben
7. megizzadtak a játékos sportversenyeken
8. gyönyörködtek a tiszta, csillagos égboltban az éjszakai túrán
9. megoldották az összes feladatot az akadályversenyen
10. és pillanatok alatt, az utolsó morzsáig megették a kemencé-
ben frissen sült kalácsot. Köszönjük Oláh Péter és Kocsis Kata-
lin tanárainknak ezt a rendhagyó „szülinapi tortát”. 
10 kiragadott pillanat a X. Kockatábor eseményeiből. Milyen 
volt a tábor? Rövid. Ferenczyné Sz. Zsuzsanna táborvezetőnek 
még annyi ötlete van, hogy akár 10 napra is elég lenne. Mire 
észbe kaptak, már indultak is haza, tele élményekkel és új is-
meretekkel.

Erdélyi Lajos
intézményvezető
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Hetedszer is 
Csibetábor

A bűvös 10-es

5. oldal2017. augusztus 31. Mozaik

A család részéről Tógyer Klaudia idéz-
te fel a múltat. 

A vetélkedőt a Sasfiókák csapata nyerte. 

Henyélésre csak a fotózás ideje alatt nyílt mód. 

Szabadtéri főzőhelyeket is kialakítottak a Tisza-szigeten. 

Kétezer vendéget hívott meg az évfordulóra Tógyer Gyula. 



kronika@tiszatv.hu

Nagyszülők, unokák 
nyárbúcsúztatója

Lassan vége a nyaralásoknak, de még nagyon sok nagyszülő-
nél van egy-két, esetleg több unoka is augusztus utolsó napjai-
ban. Nagyon nehéz nekik tartalmas programot kitalálni. Ezen pró-
bált segíteni a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete az augusz-
tus 22-én, a Brigádházba szervezett egynapos programmal. A het-
ven résztvevőből 25 gyerek volt, zömmel 7-10 év körüliek. A na-
pot vetélkedőkkel kezdték, a feladatokat közösen oldották meg. A 
kellemes időtöltés  a Kaffka Margit Nyugdíjas Klub ügyes kezek 
szakköre aktív tagjainak közreműködésével folytatódott. Arcfes-
tés, sógyurmázás, öltögetés volt napirenden, amiben nem csak lá-
nyok vettek részt. Ezúton mondunk nekik köszönetet az aktív se-
gítségért. A fiúk fociztak, repülőztek, volt, aki szalonnát sütött. Az 
ebéd mindenkinek jólesett, majd folytatódott a sport, játék. Min-
den gyerek emléklapot, és édességet kapott búcsúzóul. Bízunk 
benne, hogy mindenki jól érezte magát, és ha jövőre is szerve-
zünk ilyen programot, szívesen jön.  Ez a rendezvény sem jöhetett 
volna létre, ha Tiszaújváros önkormányzata és képviselő- testüle-
te nem támogatná az egyesületet. Köszönjük! Köszönöm az egye-
sület elnökségi tagjainak az aktív részvételt. 

Varjas Lászlóné elnök 
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete

Gondolatok az amerikai napfogyatkozás ürügyén

Életfeladatunk és a talentumok
A múlt hét hétfőjén ritkán előforduló lát-
ványban volt részük az amerikaiaknak az 
USA 14 államában Iowa és Montana ál-
lamoktól Dél-Karolináig. Teljes napfo-
gyatkozás 118 km-es sávja szelte keresz-
tül Észak-Amerikát.
 A legutóbbi hasonló esemény az Egye-
sült Államokban 99 évvel ezelőtt volt, a 
következő viszont nem is olyan sokára, 7 
év múlva fog bekövetkezni. 
Magyarország területén sokunk életében
csak egyszer adódott meg a lehetőség, 
hogy hasonlót láthassunk. Feleségem-
mel és lányommal ezek közé tartozunk. 
Tizennyolc éve történt, 1999. augusztus 
11-én, az 52-es út menti mezőn, Szabad-
szállás közelében, amikor a Szombathely- 
Szeged tengely mentén, hazánkon is átha-
ladt a Hold árnyéka. Gyermekkoromban 
csillagász szakkörbe jártam, azóta vártam 
erre az eseményre. Szerdai nap volt, ezért 
szabadságot kellett kivennünk, hogy olyan 
helyre menjünk, ahol a felhők nem takar-
ják el a jelenséget. Fényképeket, filmfel-
vételeket korábban már láttam a totalitás-
ról, de ilyen csodára nem számítottam. A 
Hold árnyéka egyszer csak hatalmas se-
bességgel közeledett a föld felszínén, hir-
telen megérkezett és a napot takaró feke-
te korong körül felragyogott a napkorona. 
Néhány csillag és bolygó, köztük a szinte 
csak ilyenkor észlelhető Merkúr is feltűnt 
a mélykékre vált égbolton. Nem lett teljes 
sötétség, mert körben az ég alján derengő 
fények jelezték, hogy tőlünk néhány tíz ki-
lométerre az árnyék véget ér. Az út túlol-
dalán lévő állatok elhallgattak, végtelen 
csend lett. Mintha lebegni kezdtünk volna, 
szinte misztikussá vált a körülöttünk lévő 
világ. Bár az első napsugár megjelenésé-
vel megszűnt a varázs, mégis sokáig a ha-
tása alatt voltunk. Sajnos a mi életünkben 
ez volt az első és utolsó hazánkban is lát-
ható teljes napfogyatkozás, hiszen a követ-
kezőre 2081. szeptember 3-ig kell várni. 
Sok esemény van, amelyről már akkor 
tudtuk, vagy idősödő fejjel visszatekintve 
csaknem biztosra vehetjük, hogy először 
és utoljára fordultak elő velünk. Gondol-
junk csak az iskolai ballagásokra. Sors-
fordító voltukat, ha volt ilyen, amikor 
megtörténtek csak sejtettük, utólag visz-
szatekintve azonban már pontosabban 
láthatjuk. Tesszük a dolgunkat nap, mint 
nap, ifjúkori álmainkat rövidtávú célok-
ká formáljuk, és néha több idő is eltelik, 
mire észrevesszük, hogy engedve a kör-
nyezeti hatásoknak már régen eltértünk 
eredeti feladatunktól. Mitől is? Nem hi-
szem, hogy sokan lennénk, akik ezt pon-

tosan meg tudnák maguknak fogalmazni. 
Ha nem érezzük jól magunkat egy adott 
élethelyzetben, akkor valószínűleg nem 
jó úton haladunk. Ilyenkor változtatunk, 
vagy az élet kényszeríti ki a változtatást. 
A keresztény vallás szerint a születésünk-
kor kapott „talentumainkkal” kell jól sá-
fárkodni. Mindenki tehetséges valami-
ben, azt kell tökéletesíteni a magunk és 
embertársaink javára. Kérdés csak az, 
hogy felismerjük-e, hogy miben vagyunk 
kiemelkedőek. A hinduizmus és buddhiz-
mus szerint előző életeink hibáit kell kor-
rigálnunk. Hogy mik ezek a hibák, rejt-
ve vannak ugyanúgy, mint az ebben hívők 
előző életei. Ezek alapján úgy tűnik, hogy 
mintha a születésünk körülményei, vagy 
az első életévek emlékei segíthetnének 
minket életfeladatunk felismerésében. 
Igen ám, de hároméves korunk előtti dol-
gokra alig emlékszünk, nemhogy a szü-
letésünkre, nem beszélve a magzatkorról, 
vagy a fogantatás pillanatáról. Az én első 
emlékem például, hogy őszi napsütésben, 
a régi házunk udvarán, plédbe takarva, 
karosszékben ül egy idős hölgy, egy távo-
li rokon és mesél nekem valamit, miköz-
ben én játszom körülötte. Még nem pró-
báltam megfejteni, hogy mi ennek az üze-
nete számomra. Semmi rendkívülit nem 
látok benne, amolyan békés vasárnap dél-
utáni hangulatot árasztott az egész. 
A titok mégis a születésünk körül kell, 
hogy legyen. Nem véletlen, hogy milyen 
géneket kapunk. Négyszázmillió hímivar-
sejt küzd a női petesejt megtermékenyíté-
séért, de csak egy kiválasztottnak van er-
re esélye. Kiválasztott, mert egyre inkább 
úgy tűnik, hogy a többi mintha segítené, 
sőt védelmezné a küzdelmes előrehala-
dásban, és ha mégis lennének néhányan, 

amelyeknek sikerül vele együtt eljutni a 
petesejt faláig, csak annak az egynek nyí-
lik meg a többiek számára átjárhatatlan 
sejtfal. Ennyit ma már tudunk, minder-
ről videofelvételek is tanúskodnak. Nem 
tudjuk azonban, hogy miért van ez így? 
A sejtosztódás elindul, fejlődésnek indul 
az embrió, de még sok veszélyt kell túlél-
ni ahhoz, hogy életerős ifjú ember váljon 
belőle. Miért van az, hogy vannak, akik 
magzatkorban vagy pici babaként feje-
zik be rövidke életüket? Nem tudjuk! Az 
azonban a fogantatás alapján egyértelmű, 
hogy kiválasztott minden ember, a gének 
által meghatározott saját életprogrammal. 
A kérdés csak az, hogy ki, vagy mi vezér-
li a kiválasztás folyamatát? Erre minden-
kinek magának kell megtalálnia a választ. 
Valami azonban még hiányzik. Az egy-
petéjű ikrek génfelépítése azonos, visel-
kedésük, tulajdonságaik mégis eltérő-
ek. Kell, hogy legyen még valami, ami-
től megkaphatjuk önazonosságunkat. Ezt 
nevezi minden vallás léleknek. A keresz-
tény vallás szerint a lelkünket Istentől 
kapjuk. A gének által meghatározott test-
felépítésünk a fizikai működésünket, a 
lelkünk szellemi és alkotó képességein-
ket, az életben való eligazodásunkat se-
gíti. Így, együtt, egyedi módon, talentu-
mokkal születtünk, amelyekkel sáfárkod-
nunk kell. A kérdés azonban továbbra is 
megválaszolásra vár: Mi a feladatunk az 
életben? Öregedő fejjel úgy látom, hogy 
mindenkinek ugyanaz. Nem több és nem 
kevesebb: EMBERRÉ kell válni. Nem 
könnyű. Egy lelkipásztor ismerősöm sze-
rint eddig még csak egy valakinek sike-
rült, de neki könnyű volt, hiszen ő Isten is 
volt, Istenember. 

Szrogh Károly  

Plébániai nap

Az első keresztények 
nyomdokain

Hagyományteremtő szándékkal hívta életre a Ti-
szaújvárosi Római Katolikus Plébánia, a Tiszaúj-
városi Szent István Katolikus Általános Iskola és 
az egyházközség képviselő-testülete azt a baráti 
délutánt, melyet egy pályázat segítségével rendez-
tek meg.

- Az a célunk, hogy a templom falain kívül is éljen a közössé-
günk - mondta az egyik házigazda, Mata István plébános. - Ko-
rábban is voltak hasonló közösségi kezdeményezések, de ilyen 
még biztosan nem.
Már az ősegyházban is szokás volt, hogy a közösség - az egy-
házközség - a szertartásokon túl is összetartott, közös étkezése-
ket szerveztek, ahol mindenki egy asztalnál ült és beszélgetett, 
vagyontól és rangtól függetlenül. Az amerikai templomokban a 
mai napig nem csak a misék kapnak helyet, hanem egyéb közös-
ségi rendezvények is. Valami hasonló kialakítására törekednek a 
tiszaújvárosi hívek is.
- Szerintem szükség van az ilyen összejövetelekre - mondta Ve-
res Béláné. - Lényegében itt most három közösség van. A temp-
lomi, az iskolai, és itt vannak a képviselők is. Nem tudom még, 
ki mindenki van itt, de remélem mire vége lesz a napnak, meg-
ismerjük egymást.
A közösségformáló rendezvény része egy nagyobb pályázatnak, 
melyet a katolikus általános iskola fenntartója nyert el.
- Egyházközség és a katolikus iskolák közötti kapcsolat erősíté-
se címmel pályáztunk a fenntartónk által - mondta Gál Benjá-
minné igazgató. - Olyan programokat szervezünk majd, illetve 
már most is, ahol különböző korosztály találkozik, beszélget, is-
merkedik egymással.
A három éven át tartó programsorozatra összesen 25 millió fo-
rintot nyertek el.

borza

6. oldal 2017. augusztus 31.Mindenes

Ahogy az ősegyházban, közösen étkeztek, beszélgettek. 

A következő teljes napfogyatkozás 2081-ben lesz hazánkban. 



Hamvas Béla kiállítás a könyvtárban

Hajdúk a szigeten

Derűvel a gyárkémények árnyékában

Kultúra, hagyományok, gasztronómia

120 éve, március 23-án szü-
letett Hamvas Béla író, filo-
zófus, esztéta és könyvtáros. 
Évfordulója alkalmából a 
Hamvas Béla Városi Könyv-
tár 2017-ben ünnepi prog-
ramsorozatot rendez.

 Első alkalommal Rátóti Zoltán és Huzel-
la Péter zenés művészi előadásában „A 
bor filozófiája” című írásából kaptunk 
ízelítőt. Áprilisban megnézhettük a nagy 
gondolkodó életéről készült, „A neveze-
tes névtelen” című filmet, és beszélget-
hettünk a film alkotóival.
 Szeptember 7. és október 8. között pe-
dig egy nagyszabású vándorkiállítás hely-
színeként szerepel a könyvtár. A kiállítás 
Hamvas Béla máig élő, érvényes és hite-
les gondolatait kívánja eljuttatni a külön-
böző látogatói rétegekhez, reménykedve 
abban, hogy az életében mellőzött és csak 
halála után elismert író méltó fogadtatás-
ra talál.
A kiállítás az Ars et Vita Alapítvány és 
a Hamvas Béla Városi Könyvtár közös 

szervezésében nyílik „Derűvel a gyárké-
mények árnyékában” címmel szeptem-
ber 7-én 17 órakor. A megnyitón előadást 
hallhatunk Dr. Szántó F. Istvántól a pé-
csi egyetem adjunktusától, és egyben Ke-
mény Katalin - Hamvas Béla felesége és 

alkotótársa - hagyatékának gondozójától, 
majd a tárlatot az alapítvány kurátora, az 
egyik legjelentősebb Hamvas-kutató, Dr. 
Thiel Katalin vezeti, mindezek mellett a 
helyi Szivárvány kisegyüttes kórusdalai 
emelik a hangulatot. 

Szeptember 16-án immár har-
madik alkalommal rendezik 
meg a Hajdúk a szigeten fesz-
tivált. A kulturális-kulináris 
találkozón nem csak a haj-
dú hagyományokkal ismer-
kedhetnek meg a látogatók, a 
színpadon könnyűzenei prog-
ramokkal is várják a vendé-
geket a Tisza-szigetre. 

- Mint minden évben, idén is próbálunk 
színesíteni a programon - mondta lapunk-
nak Mátyás Zoltán, a Derkovits Kultu-
rális Központ igazgatója -, a legfonto-
sabb az, hogy a résztvevő hajdútelepü-
lések bemutatkoznak úgy a színpadon, 
mint a gasztronómiában. Elmaradhatat-
lan, hogy egy sztárvendég zárja a színpa-
di programokat, idén a Holdviola együt-
tes ad élő koncertet este hét órától. Sokfé-
le programmal várjuk a gyerekeket, lesz 

állatsimogató, ladikozás a Tiszán, külön-
böző mesterségeket is kipróbálhatnak, és 

lesz arcfestés is, hajdú motívumokkal. A 
felnőtteket is várjuk egy-egy jó hangula-
tú versenyre: asszonytalicskázás, bála-, és 
tökgurítás, és tökhajítás is szerepel a kí-
nálatban - mondta. 
Közel kétezer adag ételt főznek a Tisza-
újvárosi Intézményműködtető Központ 
szakácsai. 
- Marhapörkölt lesz nokedlivel - mondta 
Zsipi Imréné, a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ közétkeztetési cso-
portvezetője -, hozzá vegyes vágott sa-
vanyúság, valamint kapros-túrós béles. 
Régi hajdúsági ételek ezek, mint tudjuk, 
a pásztorok általában gulyásos-pörköltes 
alapú ételeket ettek, ezért választottuk mi 
is ezt a menüt - tette hozzá. 
A rendezvényre, csakúgy, mint a koráb-
bi években, ingyenes autóbuszjáratok in-
dulnak. 
                                                                                                                       F.P.

7. oldal2017. augusztus 31. Kultúra

A közismert felvétel a kémények árnyékában. 

A színpadon és a gasztronómiában is bemutatkoznak a hajdútelepülések. 

Az idén marhapörkölt nokedlivel, savanyúság és kapros-túrós béles lesz a TIK menüje. 

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szeptember 6. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Peda-
gógus Nyugdíjas Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár 
előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Szeptember 5. (kedd)16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi já-
tékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
ályázati felhívás!

Kaleidoszkóp – Visszatekintés a múltba

2017-es történelmi kaleidoszkópunkkal visszatekintünk a 
múltba. Az egyik feladatsorban az általunk megadott vála-
szokból kell aláhúzni a helyeset (13 + 1 feladat), a másik-
ban a játékosoknak saját szavaikkal kell válaszolni a feltett 
hat kérdésre.
A szeptemberi kaleidoszkóp témái:
- A nagy londoni tűzvész kezdete (1966. szept. 2.)
- Nelson admirális
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook 
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztve-
vő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik 
eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.
hu és borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy 
az 544-552-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora
Augusztus 31., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár: Esélyegyenlőségi konferencia - Közelgő 

hajdúk - Egyházi találkozó - Horgászverseny - Sport
Hétről-Hétre: Iskolakezdés - Közelmúlt - Foci

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

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

(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Szeptember 6., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Tanévnyitók - 

Termál Hotel - Sport
18:15 Hétről-Hétre:  Közelmúlt - Sport 

Közlemények

A Hamvas Béla Városi Könyvtár és a Tiszaszederkényi Fiók-
könyvtár szeptembertől újra nyitva tart szombati napokon is 
9-13 óráig.
A várostörténeti kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében lá-
togatható.
Szeptember 7-én, csütörtökön a központi könyvtár rendez-
vény miatt 10-15 óráig tart nyitva. Megértésüket köszönjük.

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR
A Feltárul az értéktár című négyfordulós pályázat 3. forduló-
jának feladatlapja elérhető személyesen a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), elektro-
nikusan a könyvtár Facebook oldalán (www.facebook.com/
hamvasbelakonyvtarés az értéktár honlapján (www.ertektar.
tiszaujvaros.hu)
Leadási határidő: október 3.



Alkalmazotti 
és külsős étkeztetés

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

Diétás 
étkeztetés

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

Felhívás

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

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

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

Bráz György polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Molnár István

a 8. sz. választókerület képviselője 
2017. szeptember 6-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület 

képviselője
2017. szeptember 04-én (hétfő) 16.00 

órától Tiszaszederkényben,
(Szolgáltató Ház)

2017. szeptember 05-én (kedd) 16.00 
órától a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, 
Neumann J. út 1.)

                                 fogadóórát tart.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester

2017. szeptember  4-én (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

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

bejelentés alapján történik, negyedórás 
beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 
telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2017. szeptember 6-án (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 

Hivatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, 

              negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es 

telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

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

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Tájékoztatás

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

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

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

Erzsébet-utalványok 
átvétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a települési önkor-
mányzat jegyzője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódóan természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész 
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsé-
bet-utalvány formájában, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultsága 2017. augusztus 1-jén fennállt. 
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványokat 
személyesen az alábbi időpontokban és helyszíneken vehetik át:
Tiszaszederkény városrészben:
Az átvétel helye: szolgáltatóház ( Bocskai István utca 33.)
Időpontja: 2017. szeptember 5. (kedd) 9,00 órától 15,30 óráig.
Tiszaújvárosban:
Az átvétel helye: Polgármesteri Hivatal aulája ( Bethlen G. út 7.)
Időpontja: 2017. szeptember 4. (hétfő) 13,00 órától 16,00 óráig 
2017. szeptember 6. (szerda) 8,00 órától 12,00 óráig és 13,00 
órától 18,00 óráig, 2017. szeptember 8. (péntek) 8,00 órától 
12,00 óráig
Kérjük a törvényes képviselőket és a nagykorúvá vált gyerme-
keket, hogy az Erzsébet-utalványok átvételéhez érvényes sze-
mélyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal. 
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben az utalvány-
ra jogosult szülő, törvényes képviselő, vagy fiatal felnőtt sze-
mélyesen nem tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány átvételéhez 
írásos - személyazonosító adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásá-
val ellátott - meghatalmazás szükséges. 

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

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

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

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

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

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

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

Pályázati felhívás

Használt gépjármű értékesítése

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. szeptember

Szeptember Helye Ideje Kinek a részére
01. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
04. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
05. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
06. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
07. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
08. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
12. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

13. szerda
Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

14. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

18. hétfő

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

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

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

19. kedd
Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

20. szerda
Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők

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

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

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

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvétel-
árról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra le-
het. A licitlépcső 10.000.000 Ft-ig 25.420 Ft, 10.000.000 Ft fe-
lett 100.000 Ft.
Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről készített 
részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges szer-
ződési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetők. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó megha-
talmazottjának jelenléte,
-  a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazo-
lása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magá-
nokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: egyénileg korlátlanul, a Polgármesteri Hivatal 
képviselőjének jelenléte a helyszínen szeptember 7-én és 14-én 
15:00-16:00 között biztosított 
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2017. szeptember 21-én 16:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztá-
lyán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2017. szeptember 25-én 13:00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
III. emeleti tanácstermében.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény

Önkormányzati tulajdonú 
építési telkek értékesítése

Építési telkek adatai

Ssz. HRSZ Terület 
(m2)

Lakóöve-
zeti beso-

rolás

Bruttó 
alapár (Ft)

Biztosí-
ték összege 

(Ft)

1 1499/3 714 Lke/8 9.974.580 1.000.000

2 1499/4 714 Lke/8 9.974.580 1.000.000

3 1499/5 714 Lke/8 9.974.580 1.000.000

4 1499/6 714 Lke/8 9.974.580 1.000.000

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

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

index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit  főigazgató

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti. 
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Hirdetmény

Kuka- és konténermosás
Felhívjuk a társasházak közös képviselőinek 
figyelmét, hogy az NHSZ Észak-KOM Non-
profit Kft. 2017. szeptember 11-én a beérkezett 
igények alapján készített járatterv szerint hajt-
ja végre megrendelésre, térítés ellenében a tár-
sasházak/lakásszövetkezetek és közületi tevé-
kenységet folytató vállalkozások részére a hul-
ladékgyűjtő edények (kuka és konténer) belső 
fertőtlenítő mosását.
A hulladékgyűjtő edények belső fertőtlenítő 
mosásának díjai:
120 literes kuka 1.800.-Ft + 27% Áfa/db   770 
literes konténer 2.800.-Ft + 27% Áfa/db
240 literes kuka 1.900.-Ft + 27% Áfa/db 1100 
literes konténer   2.900.-Ft + 27% Áfa/db
Az érintetteknek a kitöltött megrendelőlapot 
a vincze.aniko@nhsz.hu e-mail címre, vagy a 
46/508-783 fax számra, illetve a szolgáltató le-
vélcímére (NHSZ Észak-KOM Hulladékgaz-

dálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., 3501 
Miskolc, Pf.: 126) 2017. szeptember 6-ig kell 
visszajuttatni.
Az ezen időponton túl beérkező megrendelése-
ket a szolgáltató nem tudja teljesíteni.
A megrendelőlapot a közszolgáltató a közös 
képviselők részére megküldi, vagy letölthető a 
www.tiszaujvaros.hu honlapról.
A családi házas lakóövezetekben (Kertváros, 
Tiszaszederkény, Tisza-part) a 110/120 literes 
háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtő-
edények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről az 
ingatlan használójának kell gondoskodnia.
A hulladékgyűjtő edények mosatása közegész-
ségügyi okok miatt a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 14/2016. (VII.04.) ön-
kormányzati rendelet 11. § (4) bekezdésében 
foglalt kötelezettség.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirde-
ti a tulajdonában lévő alábbi használt, üzemké-
pes tehergépjárművét.
A tehergépjármű adatai:
- rendszám: HKJ-465
- gyártmány: VOLKSWAGEN 
- típus: Transporter T4 Mixto RT 2.5 TDI 
- gyártási év: 2000
- hengerűrtartalom: 2461 cm3
- teljesítmény: n65 kw
- üzemanyag: diesel
- ülések száma: 6 
- tulajdonosok száma:  1
- műszaki engedély érvényes: 2018.10.24
- futásteljesítmény: 162 800 km
A gépjárművet árverésen értékesítjük a kihirde-
tett árverési alapárról induló szabad licitálással.
Árverési alapár: bruttó 1.100 000 Ft (egymil-
lió-egyszázezer forint)
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap
- gépjármű megtekintése személyesen
- a pályázó árverésen való személyes vagy a 
törvényesen meghatalmazott képviselőjének 
részvétele
- 55 000 Ft (ötvenötezer forint) kaució befizeté-
sének igazolása

A kaució befizethető:
1. A TiszaSzolg 2004 Kft. OTP Bank Nyrt-nál 
vezetett 11734114-20646893 sz. bankszámlájá-
ra
2. Nyitvatartási időben a TiszaSzolg 2004 Kft. 
főpénztárában: 3580 Tiszaújváros Tisza út 2/F. 
címen
A személyes megtekintés időpontjának egyez-
tetésére kijelölt személy és elérhetősége: Répá-
si Csaba, 06-70-333-81-48
Jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 
2017. szeptember 11. 14.00 óráig.
- személyesen a TiszaSzolg 2004 Kft. titkársá-
gán
- elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu cí-
men
- postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. 
címen
Árverés ideje és helyszíne:
- 2017. szeptember 12. 11.00 órakor a Tisza-
Szolg 2004 Kft. 1. emeleti tárgyalójában
Az árverés nyertese a végső licitösszeg Tisza-
Szolg 2004 Kft. házipénztárába történő befize-
tés vagy a bankszámlájára beérkezése napjától 
veheti át a gépjárművet.     

TiszaSzolg 2004 Kft.

Árverési hirdetmény

Használt tehergépjármű értékesítése

Szelektív 
begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érin-

tett városrészekben (Kertváros, Tiszasze-
derkény, Tisza-part városrész) szelektíven 
gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és 

fém csomagolási hulladékok) házhoz menő 
begyűjtését a közszolgáltató 

a 36. héten, 2017. szeptember 06-án 
(szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Leáll 
a fűtőerőmű

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 
a fűtőerőmű leállása miatt 2017. szeptem-
ber 5-én 08.00 órától 2017. szeptember 7-én 
24.00 óráig Tiszaújváros távhőszolgálta-
tással ellátott területén a használati meleg-
víz-szolgáltatás szünetel.
Szíves megértésüket és türelmüket előre is 
köszönjük.
  TiszaSzolg 2004 Kft.
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Atlétika

Ligadöntő

Kristály Csanád, aki az Ifjúsági Magyar Liga 200 
méteres síkfutás versenyszámában az alapszakaszt 
megnyerte, az elmúlt hétvégén részt vehetett a leg-
jobb nyolc eredményt produkáló versenyző meghí-
vásával rendezett döntőben is.

Itt, a junior korcsoportosok között az MTK pályáján ragyogóan 
futva a bronzérmet szerezte meg.
A nyár folyamán válogatott szintű versenyen is bemutatkozott 
Csanád. Szlovákiában egy négy országot felvonultató nemzet-
közi versenyen vett részt, ahol ugyanebben a versenyszámban a 
hatodik helyet érte el egyéniben, a válogatott pedig a négyes vi-
adal második helyén végzett.

Labdarúgás

Tartja formáját, helyét a csapat
A bajnokság harmadik for-
dulójában hazai pályán ismét 
vereséget szenvedett csapa-
tunk a Monor együttese ellen. 
Ezzel továbbra is pont nélkül 
áll a tabella végén a TFCT.

TFC Tiszaújváros - Monori SE
2-3 (1-1)

Tiszaújváros 250 néző, Vezette: Valu (Be-
nő, Kulcsár)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Márton, Dajka, Kapacina (Turcsik), 
Bussy (Hussein), Nagy D., Nagy P., 
Orosz, Balogh, Lipusz (Pap).
Monori SE: Bozsó-Csicsek, Villányi, Mun-
di (Ficsor), Mészáros, Pintér, Hunya, Ba-
logh (Tóth), Katona, Sági, Tóth (Fazekas).
37. perc: Tóth kirúgása az ellenfél 
16-osáig repült, ahol két vendégvédő sem 
tudta lekezelni a játékszert. Lipusz csa-
pott le szemfülesen a labdára és a kapus 
mellett lőtt a hálóba. (1-0)
42. perc: Sági lőtt szabadrúgást a kapu 
előterébe, ahol Villányi sodorta el Tóth 
kapust. Míg hasonló esetben Valu Tibor 
játékvezető a Monor kapuja előtt szabad-
rúgást ítélt kifelé, addig itt továbbot in-
tett. A lecsorgó labdára Katona csapott le 
és magabiztosan lőtt a hálóba. (1-1)
47. perc: A fordulást követően az első ak-
cióból a Monor támadott. Mészáros jobb 
oldali indításába egy hazai játékos fejjel 
hozzáért, a labda a kapu előterébe repült, 
ahol Tóth Ádám csapott le rá. Az őt aka-
dályozó Dajka védőmunkáját Valu játék-
vezető szabálytalannak ítélte, így bünte-
tőhöz jutottak a vendégek, amit Mészá-
ros magabiztosan értékesített. (1-2)
66. perc: Tóth adott be a jobb oldalról, 

a labda Mundi elé került, aki mintegy 7 
méterről kapásból lőtt a hálóba (1-3)
84. perc: Turcsik ugratta ki Nagy Dá-
vidot, aki kiszorított helyzetből lőtt a ka-
pus mellett a hálóba. (2-3) 
Bajnokaspiráns csapat látogatott Tiszaúj-
városba az NB III harmadik fordulójában. 
A mérkőzés hazai helyzetekkel kezdő-
dött, ám nem sikerült korán vezetést sze-
rezni. Ahogy ilyenkor lenni szokott ezu-
tán a Monor lett kezdeményezőbb. Bár 
mi szereztünk vezetést, a Monor reálisan 
nézve több gólt is rúghatott volna, és rú-
gott is a mérkőzés folytatásában.  A feje-
ket csak a második félidő hajrájára sike-
rült rendbe tenni, és ebben a játékrészben 
esélye lett volna a Tiszaújvárosnak ki-

egyenlítenie, sőt akár a győzelmet is meg-
szerezhette volna.
Gerliczki Máté: Óriási helyzeteket hagy-
tunk ki a mérkőzés elején, sikerült meg-
lepnünk a Monort. A vezető gólunk után 
az első félidő vége előtt, és közvetlenül 
a második félidő első percében gólt kap-
tunk, így megfordította az állást a ven-
dégcsapat. Ezután kitámadtunk az egyen-
lítésért és ez lett a vesztünk. A végén ha-
talmas tűzijátékot rendeztünk, amely saj-
nos nem eredményezett egyenlítést.
 Horváth Dávid: Sok helyzetet tudtunk 
kialakítani egy masszív hazai csapat el-
len. Lezárhattuk volna a mérkőzést ko-
rábban, és megkímélhettük volna magun-
kat a hajrában az idegességtől.
További eredmények
Cigánd - Nyírbátor 2-1
Salgótarján - Jászberény 2-0
Gyöngyös - Tállya 1-0
Füzesgyarmat - Putnok 1-1
Balassagyarmat - MTK II. 3-2
Tiszafüred - DVTK II. 2-2
ESMTK - Debrecen 7-1
Következik a 4. forduló
2017.09.02., szombat 17:30
ESMTK - Füzesgyarmat
Debrecen - Gyöngyös 
Tállya - Tiszafüred 
DVTK II. - Salgótarján 
Jászberény - Balassagyarmat 
MTK II. - Tiszaújváros 
Monor - Cigánd 
Nyírbátor - Putnok 

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

Qadratlon

Triatlon

Kupagyőzelem

Érmek és helyezések
a BudapestMan-ről

A hétvégén rendezték meg a quadratlon (úszás, kerékpározás, kaja-
kozás, futás) sprint távú magyar bajnokságot, mely egyúttal a Ma-
gyar Kupa utolsó futama is volt. A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesü-
let versenyzője, Bodolai Fanni esélyesként állt rajthoz és nem oko-
zott csalódást. Korosztályában a 18-22 évesek között magabiztosan 
az első, míg női abszolútban a második helyet szerezte meg.
- Az úszás után a 3. helyen kezdhettem meg a kerékpárt - mesélt 
versenyéről Fanni. - Ezt a pozíciót a vízre szállásig sikerült meg-
tartanom. A futásra az első helyen indulhattam, végül a nők kö-
zötti versenyben az abszolút 2. helyre sikerült befutnom, ezzel 
az eredménnyel begyűjtve a Magyar Kupa győzelméhez szük-
séges utolsó pontokat is. 
Fanni idei évi mérlege meglehetősen imponáló. Két korosztályos 
világbajnoki címet szerzett, emellett pedig begyűjtötte a korosztá-
lyos magyar bajnoki címet és a Magyar Kupa győzelmet is.

Dévay Márk a profik között szerzett ob-bronzér-
met, Jakab Ilka a junioroknál lett „aranyos”, de 
az amatőr licences magyar bajnokságon is szépen 
szerepeltek a Tiszaújvárosi Triatlon Klub tagjai. 

A BudapestMan elnevezésű nemzetközi viadal keretében ren-
dezték meg a hétvégén a fővárosban az olimpiai távú magyar 
bajnokságot a profi és age-group (amatőr) kategóriás triatlono-
sok számára. Az 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpáro-
zásból és 10 kilométer futásból álló versenyen, ahol a középső 
számban nem lehetett egymás szélárnyékában tekerni (bolyoz-
ni), a férfi profi kategóriában két riói olimpikonunk, a bajai Fal-
dum Gábor és Tóth Tamás osztozott az első két helyen, de köz-
vetlenül mögöttük érkezett célba a tiszaújvárosi színeket képvi-
selő Dévay Márk, így övé lett a bajnoki bronzérem.  Ebben az 
értékelésben a térdsérüléssel bajlódó középtávú magyar bajnok, 
Hankó Dávid a 10. lett.
A profi nők között Szegedi Sára az előkelő hetedik pozícióban 
zárta az erőpróbát, míg Jakab Ilka élete első olimpiai távú verse-
nyén győzelemmel mutatkozott be a juniorok között.
Külön dicséret illeti az amatőr licencesek között ob-érmet ki-
érdemlő Sávolyi Sárát, Bálint Lórántot és Kunfalvi Andrást is.
Eredmények
Férfiak, profi kategória: 1. Faldum Gábor (Mogyi SE Baja) 
1:49:19 óra, 2. Tóth Tamás (Budaörsi TK) 1:52:36, 3. Dévay 
Márk (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:53:26, …10. Hankó Dá-
vid (TTK) 2:00:45
Férfiak, age-group kategória, 25-29 éves kcs.: 5. Balogh Bence 
(TTK) 2:08:45. 45-49 éves kcs.: 18. Bán Csaba (TTK) 2:33:27. 
50-54 éves kcs.: 3. Bálint Lóránt (TTK) 2:22:25, …8. Vígh Sán-
dor László (TTK) 2:34:58. 55-59 éves kcs.: 8. Szabolcs Géza 
(TTK) 2:49:43. 65-69 éves kcs.: 3. Kunfalvi András (TTK) 
3:20:19 
Nők, profi kategória, felnőttek: 1. Zelinka Gabriella (575 - 
Equilor Team Újbuda) 2:05:50, 2. Bragmayer Zsanett (575 - 
Equilor Team Újbuda) 2:06:57, 3. Sebők Klaudia (Debreceni 
Sportcentrum) 2:07:56, …7. Szegedi Sára (TTK) 2:15:49. Juni-
or kcs.: 1. Jakab Ilka (TTK), edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ág-
nes, Balogh Bence, Baráth Tamás,  Filep Csaba) 2:20:10
Nők, age-group kategória, 25-29 éves kcs.: 2. Sávolyi Sára 
(TTK) 2:29:29. 

A Sportcentrum eseményei 
Augusztus 31. (csütörtök)

Kosárlabda
18.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK - Eger edzőmérkőzés 
     Játékcsarnok

Szeptember 02. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FCT U19 - Mátészalka bajnoki mérkőzés  
     Füves pálya
12.00 FCT U17 - Mátészalka bajnoki mérkőzés  
     Füves pálya

Teqball a Sportcentrumban
Teqball asztalt vásárolt a  TFC Tiszaújváros az MLSZ támo-
gatásával, melyet már telepítettek is a Sportcentrumban a fü-
ves edzőpályák mögött. A sportszer sokat segíthet a labdake-
zelés fejlesztésében, különleges ívének köszönhetően a lab-
da mindig a játékos felé pattan, így az könnyen lekezelhető 
és megjátszható.
Minden, a normál futballban használt labdával játszható, 1, 2 
vagy maximum 3 érintésből kell visszajuttatni a labdát a má-
sik térfélre. Tilos az ellenfelet vagy az eszközt megérinteni. 
Egymás után ugyanazzal a testrésszel tilos megérinteni a lab-
dát. Egy labdameneten belül maximum kétszer lehet ugyan-
azzal a testrésszel visszajuttatni a labdát az ellenfél oldalára 
egymás után (a szerva nem számít bele).
A teqballt játszhatják ketten (egyéni), négyen (páros) vagy 
többen is (a pingpongban forgóként ismert). Párosba minden-
képpen passzolni kell a társnak mielőtt átadnák a labdát a má-
sik térfélre, de maximum három érintés engedélyezett a két 
játékosnak együttesen. A szett 12 pontos. Egy mérkőzés ver-
senytípustól függően 2 vagy 3 nyert szettig tart.
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Dévay bronzbefutója.

Kristály Csanád (jobbra) eddig jó szezont tudhat maga mögött.

Lipusz gólöröme a 37. percben. Ekkor még bizakodtunk.



Magyar tulajdonú, 15 éve sikeres vállalat 
irodanyitás céljából keresi 

megbízható új munkatársait fő- és mellékállásban 
egyaránt.

Végzettség: Legalább érettségi, diploma előnyt jelent.
Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal 
a tiszaujvaros.pk@gmail.com e-mail címen!

Napjainkban a vízfogyasztási szokások megváltozásával párhuzamosan a mennyiségi 
tényezők mellett egyre inkább előtérbe kerülnek a vízminőségi szempontok is. Az ÉRV 
ZRt. által szolgáltatott ivóvizek optimális arányban tartalmazzák a szervezet számára 
szükséges ásványi anyagokat és nyomelemeket, és szigorú szabályok alapján kontrol-
láljuk a minőséget, így bátran ajánljuk a fogyasztását.

A csapvíz az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer. Akkreditált laboratóriumunkban 
a jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, valamint a vízbiztonsági követelményeknek 
megfelelően folyamatos, ütemezett mintavétellel monitorozzuk a hálózatba táplált víz mi-
nőségét. Az illetékes hatóságokkal egyeztetett és az általuk jóváhagyott gyakoriságban vég-
zett ellenőrzéseink mérési adatait rendszeresen megküldjük az érintett ellenőrző szerveknek. 
Az ÉRV ZRt. által szolgáltatott ivóvíz kiválóan megfelel az előírásoknak, ízét, összetételét 
tekintve pedig kiemelkedő.
 
Tartalmaz kalciumot, mely nélkülözhetetlen a fogaink és csontjaink fejlődéséhez, az ideg- 
és izomműködéshez, valamint a normális véralvadáshoz. Fellelhető benne vas, mely létfon-
tosságú alkotóeleme az oxigénellátást biztosító hemoglobinnak, és fontos szerepet játszik az 
idegrendszerünk megfelelő működésében. Található benne mangán, mely elsősorban a vér-
alvadásunkban és csontképzésünkben játszik szerepet, így segít mérsékelni a csonttö-
meg-vesztést. Tartalmaz krómot, mely aktív szerepet játszik a szervezetünk szénhid-
rát-anyagcseréjében, a cukorháztartás szabályozásában. Előfordul benne kálium, melynek 
meghatározó szerepe van a só- és vízháztartásban, a normális szívritmusunk fenntartásában, 
az ideg- és izomműködésünkben. Tartalmaz nátriumot, mely részt vesz a szervezetünk só- 
és vízháztartásának valamint a normális ingerület-átvitel fenntartásában. Fellelhető benne 
magnézium, melynek pótolhatatlan szerepe van az ideg- és izomműködésünkben, valamint a 
csont- és fogképződésünkben. Található benne fluorid, mely a fogzománcunk és a csontjaink 
felépítésében, valamint a fogszuvasodás megelőzésében játszik szerepet szervezetünkben.

Oltsa szomját 
csapvízzel!

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

Váljék kedves egészségére!
 ÉRV ZRt.

A Bartók Béla úti garázssoron eladó elő-
tetővel, szerelőaknával, saját kúttal ren-

delkező 19 m²-es garázs.
A megvásárláshoz vételi ajánlat szük-
séges, melyet a vevő 2017. szeptember 

6-ig tehet meg.  Alapár 2.500 mFt.
Érdeklődni lehet a 70-383-2652-es 

telefonszámon.
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