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Több százezer forintos kár

Újra galambcsapdák

Elfogott 
szemétgyújtogató 

Ketrecbe velük!

A rendőrök elfogták azt a nőt, aki Tiszaújvárosban több kukát 
is felgyújtott.
Rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
folytat büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság B. 
Erzsébet 44 éves helyi lakossal szemben. A gyanúsítottat szep-
tember 30-án érték tetten a rendőrök, amikor Tiszaújvárosban, 
a Juhar közben fel akart gyújtani egy 1000 literes szemétgyűj-
tőt. Az elfogott, majd a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra elő-
állított és bűnügyi őrizetbe vett  nőt a hatóság további tizennégy, 
a város különböző pontjain hasonló módon elkövetett gyújtoga-
tással megvalósított rongálással gyanúsította meg. A nő tettével 
több százezer forintos kárt okozott. A gyanúsított kihallgatásán 
részleges beismerő vallomást tett.

 (Forrás: Police.hu)

Négy épületen újra megjelentek a galambcsapdák. Az élve elfo-
gó, madárbarát (élelemmel és vízzel ellátott) ketreceket a Sajó 
áruház, a Tisza Média Kft., a Brassai középiskola és a rendelő-
intézet tetejére helyezték ki. Ezeken a területek ugyanis megint 
rendkívűli mértékben elszaporodtak a szárnyasok. A faj gyéríté-
sére azért is szükség van, mert a galambürülék többféle betegsé-
get is terjeszt, légúti és bőrproblémákat is okozhat. A galambfo-
gó ketrecek egy hónapig lesznek az épületek tetején, hetente két 
alkalommal ürítik azokat. 

246 kilométer

Idősek hete

Egy örösi Spártában

Köszönet, koszorúzás, kavalkád

A sajóörösi Rácz Róbert is teljesítette a Spartathlon, az egyik 
legklasszikusabb ultramaraton  246 kilométeres távját. Mit tel-
jesítette?! Jóval a 36 órás szintidő előtt a 3. legjobb magyarként 
a 62. helyen végzett.
A Sparthatlon története az ókorba nyúlik vissza, egy futár tette 
meg először gyalog másfél nap alatt az Athén-Spárta utat, majd 
vissza is ment. Az ő tettét ismétlik meg a futók 1983 óta, igaz 
„csak” a táv felét futják le, Athéntól Spártáig. A szintidő 36 óra.
Rácz Róbert először indult a versenyen, s mint elutazása előtt 
nyilatkozta, élményeket akart szerezni, s célba érni. Nos, ez fé-
nyesen sikerült, 30 óra, 48 perc és 56 másodperc alatt futotta le 
a 246 kilométert.

Az ENSZ közgyűlésének határozata alapján 1991-ben rendezték meg először az idősek világnapját. Tiszaújvárosban is ré-
gi hagyománya van a szépkorúak köszöntésének.  A pénteki megnyitóünnepségen a kulturális központ színháztermében 
Bráz György polgármester és Dr. Fülöp György alpolgármester köszöntötte településünk nyugdíjasait.  Hétfőn a Nyugdíjas 
parkban folytatódott az idősek heti program. A résztvevők megkoszorúzták a kopjafát, az emléktáblákat, majd a Kazinczy 
ház éttermébe mentek az őszi kulturális kavalkádra. Írásaink a 4. oldalon.
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Idősek hetén
Így negyvenen túl gyakran jutnak eszembe a nagyszüleim. Sze-
rencsére ismertem őket, és jó sokáig élvezhettem a társaságukat. 
Kicsit másképp gondolok rájuk már, mint amikor még a szü-
linapi zserbómért kellett felugranom hozzájuk, vagy amikor a 
náluk töltött nyár nagy zabálásait „pihentem ki”. 
Rá kellett jönnöm, hogy a kényeztetésen túl jócskán kaptam tő-
lük egyéb útravalót is. Olyan igazit. Egyiküktől, hogy legyenek 
barátaid, mert akkor jó kedéllyel élheted az életet. Másik nagy-
szülőmtől, hogy szeresd a szépet, törekedj rá, és élvezd. Har-
madik nagyszülőm „leckéje” az alázat volt. Legyen az mun-
ka, vagy szenvedély, amibe fogsz, azt alázattal tedd. Negye-
dik nagyszülőm megtanított rá, hogy örömöd bármilyen javad-
ban csak akkor lesz, ha azt munkával szerzed, ezért becsüld 
a munkát!  
Egy-egy ereklyét is őrzök tőlük. Egy Rejtő könyvet (mert a 
könyvtár a kocsma mellett volt, ahol a barátokkal jót lehetett 
diskurálni), egy porcelán kávéskészletet, egy vászontörlőt, és egy 
megkopott gyűszűt. 
És jó sok, soha nem fakuló emléket.

radácsi

Útban a csapda a Tisza Média Kft. épületének tetejére. Ta-
valy igen hatékonynak bizonyult ez a módszer. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és 
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szent-
misék templomunkban.
Októberben a szentmisék előtt fél órával elimádkozzuk a ró-
zsafüzért.
Első péntek: betegek áldoztatása otthonukban.
Vasárnap, október 8-án tartjuk egyházközségünk búcsúünne-
pét 11 órai kezdettel.
Meghívott vendégünk Árvai Zoltán vizsolyi plébános (volt ti-
szaújvárosi káplán).

Görögkatolikus
Pénteken 8:30 Szent Liturgia, 17:30 Akathisztosz Hymnosz, 
dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához. Szombaton 8:30 
Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 
11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Hétfőn, kedden és szer-
dán 17:30 paraklisz.

Református
Csütörtökön 17.00 óra bibliaóra az imaházban. Vasárnap Ti-
szaszederkényben 10:00, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órá-
tól lesz istentisztelet. Tiszaújvárosban a délelőtti istentisztelet 
alatt az imateremben gyermek istentisztelet, a délutáni alkal-
mat követően pedig konfirmációra felkészítő oktatás lesz.

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

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.

Bakaruhát osztanak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a rászoru-
ló családok részére új és használt katonai ruhákat oszt 2017. 
október 7-én (szombaton) 10,00 órától. Helyszín: Tiszaújvá-
ros, Rákóczi utca 81. szám.

Farkas Sándor 
elnök

Kutyák, macskák, madarak

Menhelyeknek gyűjtöttek a gyerekek
Október 4-e az állatok világ-
napja. Országszerte civilszer-
vezetek, magánszemélyek, in-
tézmények szerveznek ilyen-
kor különböző „állatos” prog-
ramokat. A Széchenyi isko-
la diákjai egy adománygyűjtő 
akcióval csatlakoztak a világ-
napi kampányhoz. 

Egy hét alatt több mázsa adományt hoz-
tak az állatoknak a gyerekek. Madárele-
delt, macska és kutyatápot. Halomban áll-
tak a zsákok a gyűjtőhelyen. 
 - Nekem van otthon két kutyusom, ezért 
is tudom, milyen fontos gondoskodni az 
állatokról. Én is hoztam be nekik eledelt - 
mondja Katona Lora. 
Az iskolában évek óta működik egy ál-
landó gyűjtőhely, ahová adományokat le-
het leadni a gazdátlan állatok számára. 
Most azonban ötvenszer annyi felajánlás 
érkezett, mint eddig bármikor. Az állatok 
világnapja alkalmából szervezett akcióra 
valamennyi osztály megmozdult, állattar-
tók és állatszeretők egyaránt. 
 - Hosszú évekre nyúlik vissza ez a kam-
pány, csak most más formát találtunk ne-
ki. Mondhatom, hogy nagyon sikeres 
volt, hiszen halomban áll az állatoknak 
szánt adomány. A tervezett személyautós 
szállítást már rég kinőtte a behozott meny-
nyiség. Azt gondolom, hogy amire szeret-
nénk, arra szánunk időt, például az ilyen 
és ehhez hasonló fontos és nemes dolgok-
ra - nyilatkozta lapunknak Körhegyi Ist-
ván intézményvezető helyettes. 
Csak a miskolci állatmenhelyen 300 ku-
tya él. Kidobták őket, nem kellettek a 
gazdáiknak. A szerencsésebbeket befo-
gadják, mások ott maradnak, gondozóik 
látják el őket életük végéig. 
Az állatok világnapja jó alkalom a segít-

ségnyújtásra. A kampányt szervező pe-
dagógus, Árkosi Adrienn személyesen is 
érintett, hiszen ő maga is az utcáról fo-
gadott örökbe egy kutyát, aki azóta is, 11 
éve hűséges társa. 
- Az öt nap alatt 675 kilogramm élelem 
gyűlt össze. Az adományokat a Miskolci 
Állatsegítő Alapítványnak és a Mályi Ma-
dármentő Állomásnak juttatjuk el, ennek 
a két szervezetnek gyűjtöttünk - mondja. 
- Természetesen az is célunk ezzel az ak-
cióval, hogy a gyerekek figyelmét felhív-
juk az állatvédelem fontosságára. Sajnos 
ma Magyarországon nagy probléma, hogy 
felelőtlen emberek sorsukra hagyják álla-
taikat, - elsősorban a kutyákat- és sokszor 
bántalmazzák őket, éppen ezért fontos, 
hogy már iskoláskorban is arra neveljük 
a gyerekeket, hogy ne tegyenek ilyet, hi-
szen, aki rosszul bánik az állatával, az em-

bertársával is ugyanilyet tehet, ha alkalma 
adódik rá. Az állatok világnapja közeled-
tével sokat beszélgettünk a gyerekekkel az 
állatvédelemről, plakátokkal is felhívtuk a 
figyelmüket erre, a szünetekben pedig vi-
deókat vetítettünk az állatmentő szerve-
zetek munkájáról. A behozott adomány 
mennyiségen is látszik, hogy megérintet-
te őket a téma, persze fokozta a lelkese-
dést az is, hogy díjakat ajánlottunk fel, a 
legtöbb adományt gyűjtő osztályoknak. A 
győztes alsós közösség játszóházi délutánt 
nyer, a felsősök pedig együtt bowlingoz-
hatnak és pizzázhatnak. Ezúton is szeret-
ném megköszönni a támogatást a Száraz 
Adidasnak, a Játékdzsungelnek, a Termál 
Pizzériának, a miskolci Minimanó Játszó-
háznak és az Angyal sportklubnak, hogy 
támogatták a jótékonysági akciónkat.   

berta

MegeMlékezés

Tar lászló
1952-2009

Már nyolc éve itt hagytál bennünket,
de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset. 

A múltba visszanézve valami fáj, 
valakit keresünk, aki nincs már.

Csillaggá változtál, barangolsz az égen, 
gyere felénk is úgy, mint réges-régen.

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk Rád: 
Feleséged és nevelt lányod, Klaudia

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték, szerették és tisztelték, 

hogy hosszan tartó betegség után 
86 éves korában elhunyt

Mikó Béláné

 (szül.: szaBó irén)
Temetése 2017. október 6-án (péntek) 14.30 órakor lesz 

Sajószögeden a Városi Temetőben.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot október 8-ig (vasárnapig) a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd ok-
tóber 9-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 
9-11., tel.: 49/340-052)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. 

2. oldal 2017. október 5.Sokféle

A Krónika elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Az öt nap alatt 675 kg élelem gyűlt össze. 

Villám
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik októbe-

ri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.



Kevés, ám annál fontosabb na-
pirendi pontot tárgyalt szep-
tember 28-án tartott ülésén Ti-
szaújváros képviselő-testülete. 
A városatyák módosították a 
költségvetést, ezzel összefüggés-
ben újabb támogatásokról ha-
tároztak, és a testület elfogad-
ta a minimálbéren és garantált 
bérminimumon foglalkoztatot-
tak bérkiegészítésére, illetve a 
kulcsfontosságú munkakörök-
ben dolgozók bérkorrekciójára 
vonatkozó javaslatot.

                                          

Költségvetés, 
támogatások

A képviselő-testület júniusban a költ-
ségvetési főösszeget 10.265.557.044 fo-
rintban állapította meg, melyet most 
11.313.711.503 forintra módosította. A 
több mint egymilliárdos növekmény ja-
va része a „szokásos módon” az értékpa-
pírok bevételeiből származik, ám ez a ki-
adási oldalon is megjelenik, így valójá-
ban mintegy 30 millió forint a bevételi 
többlet. Ennek döntő hányada működési 
támogatás, illetve működési bevétel.
A költségvetést érintő egyéb javaslatokról 
- döntően támogatásokról - is határozott a 
testület. Ezek közül kettőt emelünk ki, a 
támogatási elv okán.
A képviselő-testület a Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 
(TKKSE) eredményes szakmai felkészü-
lése, az egyesület zavartalan működése 
érdekében 3 millió Ft kiegészítő műkö-
dési célú támogatást nyújtott az egyesü-
let számára. Az önkormányzat kiemelten 
kezeli, és mindenkori költségvetési lehe-
tőségeihez mérten támogatja a sportszer-
vezetek tevékenységét, például a TKK-
SE az éves létesítményhasználati és mű-
ködési támogatási keretösszegen felül je-
lentős összegű kiegészítő támogatást ka-
pott. Most is, csakhogy a 2018. évi egye-
sületi működési támogatási keret terhére.
Ebben a „cipőben jár” a Tiszaújvárosi Re-
formátus Egyházközség is, amely 2017-
ben 20 millió Ft működési, illetve fel-
halmozási célú támogatást kapott. Most 
újabb 12 millió forintot kért, hogy a ter-
vezett beruházások, felújítások, karban-
tartások maradéktalanul megvalósulhas-
sanak. Tiszaújváros legrégebbi épületé-
ben, a szederkényi templomban a belső 
teret felújították (padozat teljes cseréje, 
korszerűbb fűtéshálózat kiépítése, karzat 
felújítása, hideg burkolat teljes cseréje), a 
városi templomban is felújították a pado-
kat, megújult a fűtésrendszer, a templom-
teret kifestették. A megnövekedett költsé-
gek miatt a testület indokoltnak tartotta a 
kiegészítést, de szintén a 2018. évi önkor-
mányzati támogatás terhére.
Mindkét esetben a jövő évi támogatás ter-
hére ítélte tehát meg a testület a kiegészí-
tést. S ez várhatóan így lesz az év hátralé-
vő részében is.

Egyszeri juttatás, 
bérkorrekció

A képviselő-testület a 2017. évi költség-
vetés elfogadásakor a szolidaritási hoz-
zájárulás fizetési kötelezettsége miatt az 
idei esztendőt az „újratervezés évének” 
nevezte el, és prioritásként fogalmazta 
meg az ágazatok közötti bérfeszültségek 
csökkentését, a minimálbéren és garan-
tált bérminimumon foglalkoztatott mun-
kavállalók helyzetének javítását.
A minimálbér 2017-ben 127.500 Ft-ra, a 
garantált bérminimum 161.000 Ft-ra nö-
vekedett, melyre a testület biztosította a 
fedezetet, ehhez az önkormányzat nem 
kapott központi forrást.
Az elmúlt időszakban a központi bérin-
tézkedések következtében az egyes ága-

zatok között torz bérarányok alakultak 
ki és vannak olyan munkavállalók, aki-
ket nem érintett a központi bérfejlesztés. 
Ezért a képviselő-testület felkérte az in-
tézmények vezetőit, hogy a közalkalma-
zottak illetményét úgy állapítsák meg, 
hogy az a 2016. december 31-i havi ösz-
szes járandóságának legalább 5%-kal, fi-
zetési fokozat emelkedése esetén annak 
összegével is emelt összegű legyen, a pe-
dagóguséletpálya-modellel érintett alkal-
mazottak kivételével. Az illetménykiegé-
szítés határozott időre, 2017. 1-től 2017. 
december 31-ig (a rendelőintézet ese-
tében október 31-ig) terjedő időtartam-
ra szól. A képviselő-testület 2017. január 
1-jétől jogszabályi felhatalmazás alapján 

megemelte a köztisztviselői illetményala-
pot is, és egyetértett azzal, hogy 2017. ja-
nuár 1-jétől az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok munkavállalói - fi-
gyelemmel a minimálbér és garantált bér-
minimum emelésre - összesen minimum 
5%-os béremelésben részesüljenek.
A központi intézkedések és a testületi 
döntések hatására valamelyest emelked-
tek ugyan az önkormányzati fenntartású 
intézmények, illetve az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói-
nak jövedelmei, azonban a versenyszférá-
ban tapasztalható bérszínvonalhoz képest 
ennek ellenére jelentős különbség mutat-
kozik. Ennek egyik - az önkormányzat-
ra nézve hátrányos - hatása a szakképzett, 
tapasztalt munkaerő elvándorlása, mely-
nek végső következménye az, hogy sérül-
het a kötelező, illetve önként vállalt fel-
adatok végrehajtásának színvonala.
Ezért a testület további javadalmazással 
kapcsolatos döntésekről határozott.
Egyszeri kiegészítő juttatásban részesül-
nek azok az önkormányzati fenntartású in-
tézményekben foglalkoztatott munkavál-
lalók, akiknek a havi munkabére minimál-
bér, vagyis 127.500 Ft, illetve azt kis mér-
tékben meghaladó, maximum 133.500 Ft, 
továbbá akiknek a havi munkabére garan-
tált bérminimum, vagyis 161.000 Ft, illet-
ve azt kis mértékben meghaladó összegű, 
legfeljebb 167.000 Ft.

A havi munkabérek kiegészítése 133.500 
Ft-ra, illetve 167.000 Ft-ra történhet 12 
hónappal számolva egyszeri juttatás for-
májában. A kiegészítő juttatásra az a 
munkavállaló jogosult, aki 2016. október 
1-jén az intézménynél már állományban 
volt. Aki az önkormányzat intézményei-
nél történő közfoglalkoztatás után került 
közalkalmazotti, vagy munkavállalói jog-
viszonyba, a közfoglalkoztatás időtarta-
ma is beszámítható a figyelembe vehető 
időtartamba.
A testület egyetértett azzal, hogy a gazda-
sági társaságok érintett munkavállalói is 
részesüljenek az egyszeri kiegészítő jut-
tatásban. 
A besorolási bérek kiegészítése az intéz-
ményeknél 130-140 főt érint, mely éves 
szinten járulékokkal együtt közel 9 millió 
Ft-ot jelent. A gazdasági társaságok eseté-
ben közel 6 millió Ft-ot igényelhet mint-
egy 80 dolgozó bérkorrekciója. 
A képviselő-testület a decemberi ülésen 
dönt a fedezet biztosításáról, amennyi-
ben az önkormányzati fenntartású intéz-
mények bérmegtakarítása, illetve költség-
vetésén belüli átcsoportosítása nem bizto-
sít fedezetet, továbbá ha a Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft. és a Tiszaúj-
városi Sport-Park Nonprofit Kft. részére 
a bérek kiegészítése likviditási problémát 
okoz.
A színvonalas önkormányzati feladatellá-
tás, a szakképzett, tapasztalt munkaválla-
lók megtartása érdekében az intézmény-
vezetők, valamint a gazdasági társaságok 
ügyvezetői indokolt esetben a polgármes-
terrel történt egyeztetést követően 2017. 
október 1-jétől bérkorrekciót hajthatnak 
végre. Az intézményeknél és a társasá-
goknál 15-15 főnél indokolt bérkorrek-
ció, melynek mértéke havi szinten mint-
egy 390, illetve 232 E Ft + járulék. A tes-
tület a decemberi ülésen dönt a bérkor-
rekció forrásáról.
Az önkormányzat által fenntartott intéz-
ményekben, a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatalban, az állami és egyházi köz-
nevelési intézményekben, továbbá az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társa-
ságoknál foglalkoztatott munkavállalók 
részére júliusban a 152.000 Ft-nál na-
gyobb, vagy azzal azonos összegű brut-
tó keresetű dolgozók esetében 76.000 Ft, 
a 152.000 Ft-nál kevesebbet kereső dol-
gozóknak a bruttó bérük 50%-ának meg-
felelő összegű nyári juttatást nyújtott a 
testület. Bráz György bejelentette, hogy 
a városért végzett munka elismeréseként 
az októberi ülésre újabb javaslatot terjeszt 
be a munkavállalók év végi jutalmazásá-
ra. 
A polgármester hozzátette, a minimál-
bér 2018. január 1-jétől 138.000 Ft, a ga-
rantált bérminimum 180.500 Ft lesz, és 
egyes ágazatokban újabb bérfejlesztés 
lesz, illetve várható, ezért a jövő évi költ-
ségvetés tervezésekor is kiemelt prioritást 
kap a munkavállalók jövedelmének, jut-
tatásainak biztosítása.

Ferenczi László

Ülésezett az önkormányzat

Egyszeri kiegészítő juttatások, bérkorrekciók
Elismerések

Tiszaújváros
szolgálatáért 

Újabb két személy, Bertók Jánosné ügyviteli mun-
katárs és Sipos Zoltán középiskolai tanár vette át 
nyugállományba vonulása alkalmából az önkor-
mányzat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitünteté-
sét.

Bertók Jánosné
1987-ben kezdett el dolgozni a Le-
ninvárosi Városi Tanács Hatósá-
gi Osztályán gépíróként, és 2017. 
évi nyugdíjba vonulásáig a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársa ma-
radt.
Aktívan részt vett a Leíró Iroda 
létrehozásában és magas színvo-
nalú működtetésében. 
A Leíró Iroda, majd csoport vég-
zi a Polgármesteri Hivatal ügy-
viteli tevékenységét. Az új dol-
gok iránti fogékonysága és pozi-
tív hozzáállása nagy szerepet ját-
szott a modern leíró technikák és eszközök meghonosításában 
és továbbfejlesztésében.
Közreműködött a testületi és bizottsági anyagokkal kapcsolatos 
teendők koordinálásában és ellátásában, az anyagok összeállítá-
sában, leírásában, sokszorosításában, rendszerezésében. 
Az ő feladata volt a testületi ülések anyagainak az Önkormány-
zati Tájékoztató Rendszerbe történő folyamatos feltöltése, a 
bizottsági és testületi ülések rögzítése, a kivonatok elkészíté-
se. Aktívan közreműködött a választások, népszavazások, népi 
kezdeményezések lebonyolításával kapcsolatos adminisztrációs 
feladatok végrehajtásában is.
Munkáját nagy felkészültséggel és precizitással látta el. Rend-
szeretetének, pontosságának és lelkiismeretességének volt kö-
szönhető az ügyviteli feladatok zökkenőmentes ellátása. Fel-
adatköre szorosan összefüggött a hivatal valamennyi osztályá-
nak tevékenységével, melynek során jó és hatékony együttmű-
ködést alakított ki kollégáival. Emberi tulajdonságaira a meg-
bízhatóság, az önzetlenség, a türelem és a segítőkészség volt a 
jellemző.
Kiváló munkavégzése elismeréseként 2002-ben címzetes fő-
munkatársi címben részesült és Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete ugyanebben az évben „Tiszaújváro-
sért a Közszolgálatban” Évi díjat adományozott számára.
Tiszaújváros érdekében végzett három évtizedes kimagasló 
szakmai tevékenysége, példaértékű munkavégzése és embe-
ri helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj 
ki-tüntetésben részesült. 

Sipos Zoltán
Egyetemi tanulmányait a Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen vé-
gezte, ahol 1977-ben orosz nyelv 
és irodalom szakos tanári, majd 
1994-ben a Miskolci Egyetemen 
német szakos nyelvtanári diplomát 
szerzett.
1983 augusztusában helyezkedett 
el Leninvárosban a Kun Béla Gim-
názium és Ipari Szakközépiskola 
orosz nyelv és irodalom szakos ta-
náraként. 1990 és 1995 között az 
Apáczai Csere János Középisko-
lai Kollégium igazgatójaként tevé-

kenykedett. Az intézményt nagy odaadással, gyermekközpontú 
szemlélettel irányította. 1995-ben bekerült az Országos Szakér-
tői Névjegyzékbe „Kollégiumi nevelés és foglalkozás” szakte-
rületen. 
1995-től ismét tanári munkakört látott el korábbi intézményé-
ben, és tanított egészen a 2017. évi nyugállományba vonulásáig.
Tevékenységét a lelkiismeretes és magas színvonalú munkavég-
zés jellemezte. Szakmája iránti elhivatottsága kitartó következe-
tességgel párosult. A hagyományos pedagógiai módszerek mel-
lett fogékony és nyitott volt minden új formára, kezdeménye-
zésre. 
A diákok munkájával szemben igényes, igyekezett őket önálló-
ságra nevelni. A tehetséges tanulókat motiválta a magasabb cé-
lok elérésére, a lemaradók esetében egyéni differenciálást, fel-
zárkóztatást végzett. 
Nagyfokú szociális érzékenységének és segítőkészségének kö-
szönhetően a hátrányos helyzetű tanulók sorsának alakulására 
kiemelt figyelmet fordított. Példaértékűen támogatta a rászoruló 
tanulókat, biztosítva esélyegyenlőségüket, elősegítve iskolai si-
kerességüket, motivációjuk és önértékelésük erősítését. Önzet-
len tevékenységével kivívta a kollégák, a diákok és a szülők el-
ismerését, tiszteletét. 
Több évtizedes kimagasló, lelkiismeretes szakmai munkája, a 
pedagógia területén elért eredményei, szorgalma és elhivatott-
sága elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetés-
ben részesült. 
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Megújult a városi református templom 
belső tere is. 

A jelenlévő képviselők mindegyike támogatta a jövedelemnövelő intézkedéseket. 



Nőtt a befektetői érdeklődés

Húszéves az ipari park

Húsz éve, 1997-ben egy komplex városfejleszté-
si program keretében - ekkor épült a termálvizes 
Gyógy-  és Strandfürdő, valamint a Sportcentrum 
is - zöldmezős beruházással valósult meg a Tisza-
újvárosi Ipari Park, mely azóta is kedvező feltéte-
leket biztosít a versenyképes ipari és kereskedelmi 
vállalkozások letelepedéséhez. 

A 35. sz. főút mentén északra található ipari park fekvése és ki-
építettsége logisztikai szempontból igen kedvező, az M3-as au-
tópálya csomópontja 7 km-re található. Földrajzi helyzete révén 
meghatározó nemcsak a térség, hanem a határokon túlnyúló ré-
giók gazdasági életében is. Üzemeltetője a Tiszaújváros önkor-
mányzata tulajdonában lévő TiszaSzolg 2004 Kft. 
Az ipari parkban teljes mértékben közművesíthető ingatlanok 
várják a befektetőket, melyek az érvényes rendezési terv sze-
rint kereskedelmi, szolgáltató és ipari-gazdasági építési övezet-
be tartoznak. A betelepülő vállalkozások tevékenységéhez szük-
séges ingatlanok tekintetében elsősorban a tulajdonszerzést ré-
szesítik előnyben.
- Az önkormányzat gazdaságfejlesztési stratégiájának és adópo-
litikájának köszönhetően az utóbbi két évben jelentősen meg-
nőtt a befektetői érdeklődés a Tiszaújvárosi Ipari Park iránt - 
mondja Ódor Istvánné, a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezető igaz-
gatója. - 2016-ban 3,1 hektár, 2017-ben 9,6 hektár nagyságú te-
rület értékesítése valósult meg, és folyamatban van egy 20.000 
négyzetméter nagyságú terület adásvételének az előkészítése.
- Mire fordítják az értékesítésből származó bevételt?
- Mint ismeretes, társaságunk több lábon áll. Mi vagyunk a vá-
ros távhő-szolgáltatója, valamint a Gyógy- és Strandfürdő és a 
Termál Kemping üzemeltetője is. Az ipari parki ingatlanok érté-
kesítéséből származó bevételt beruházások megvalósítására for-
dítjuk. Például távhőrekonstrukcióra, az elavult vezetékrendszer 
cseréjére, de a fürdő fejlesztési projektjeinek, valamint a kem-
ping beruházásainak finanszírozását is ebből oldjuk meg.
- Mik a további tervek, elképzelések?
- Az ingatlanok további értékesítését korlátozza a közművesített és 
úttal is ellátott területek csökkenése, így feltétlenül bővíteni kelle-
ne az alapinfrastruktúrával ellátott területeket, azaz új utak, köz-
művek kiépítésére lenne szükség. Éppen ezért 2016 májusában pá-
lyázatot nyújtottunk be a Tiszaújvárosi Ipari Park infrastrukturális 
fejlesztésére a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Igazgatóságához. Idén augusztus 3-án kaptuk kézhez az érte-
sítést, melyben sajnálatos módon arról tájékoztatták társaságunkat, 
hogy támogatási kérelmünket elutasították. A bírálóbizottság állás-
pontja szerint az iparterület mérete, eredményessége és stabilitása 
nem indokolja támogatás igénybevételét.

                         F.L.

Ünnepelnek a szépkorúak

Idősek világnapja

Koszorúzás és kulturális kavalkád

Köszönet az elődöknek

Hétfőn a Nyugdíjasok park-
ban folytatódott az idősek 
heti program. A résztvevők 
megkoszorúzták a kopjafát, 
az emléktáblákat, majd kö-
zösen a Kazinczy ház étter-
mébe mentek az őszi kultu-
rális kavalkádra. 

A vendégeket Varjas Lászlóné, a Tiszaúj-
városi Nyugdíjasok Egyesületének elnö-
ke köszöntötte a parkban, aki szólt arról, 
hogy már nem csak a kopjafa állít emlé-
ket az időseknek, hiszen tavaly, Tiszaújvá-
ros várossá nyilvánításának 50. évforduló-
ján két személynek, Tomorszky Istvánné 
Csillának és Danhauser Sándornak állítot-
tak emléktáblát a nyugdíjasok parkjában. 
Bráz György polgármester köszöntőjé-
ben elmondta, városunkban a kezdetek-
től fogva törődtek az itt élő emberekkel.
- A kezdetek kezdetén volt már Ifjúsági park - 
mondta a polgármester -, miért ne lett volna, 
hiszen fiatalok költöztek ebbe a városba. Ma 
a város lakosságának a 25 %-a 60 éven felüli. 
Ezt azt is jelenti, hogy törődni kell, most már 
nem csak a fiatalokkal, hanem az idősekkel is, 
oda kell figyelni arra, hogy mire van szüksé-
ge, igénye ennek a korosztálynak. Az, hogy 
eljutottunk ide, hogy ilyen városban élhe-
tünk, köszönhető azoknak az elődöknek, akik 
itt mindenkor az adott korban tették a dolgu-
kat. Olyanok, mint Tomorszky Istvánné Csil-
la, vagy Danhauser Sanyi bácsi, és még na-
gyon sokan, akik most itt vannak, vagy akik 
már nem lehetnek itt - mondta a polgármester. 
A város vezetői, a szépkorúak, és testvér-
településeink képviselői is megkoszorúz-
ták a kopfaját és virágot helyeztek el az 
emléktábláknál. Idén Csíkszeredából és 
Polgárról érkeztek vendégek az idősek 
hetére. 

- Mi is részesei vagyunk a város építé-
sének - mondta Sánta József, a polgári 
TVK-s Nyugdíjas Klub vezetője -, hiszen 
a Tisza két partján lakunk, sokan dolgoz-
tunk a város építésén, vagy épp az üze-
mekben. Ezt nem szabad csak úgy elen-
gedni, össze kell tartanunk. 
A programok a Kazinczy házban foly-
tatódtak, az őszi kulturális kavalkáddal. 
Nem csak tiszaújvárosiak léptek fel, test-
vérvárosainkon kívül a környékről, Sajó-
szögedről és Hejőbábáról is érkeztek fel-
lépők. 
András Magdolna Csíkszereda mellett, 
Csíkszentgyörgyön lakik, a helyi nyugdí-
jas önsegélyező kört vezeti. Többször járt 
már városunkban, először 2004-ben. 
- Nagyon szép ez a város - mondta -, na-
gyon tiszta, az emberek kedvesek. Most 
népdalokat énekeltem, amikor közösség-
ben vagyunk gyakran énekelünk, akár ki-
rándulásokon is, amikor a buszon uta-

zunk. Hatvannyolc éves vagyok, 18 éves 
koromban már az egyházi kórusban éne-
keltem, nem áll távol tőlem a szereplés. 
Ha pedig izgulok, vagy félek, akkor el-
mondok egy viccet, ahogy most is, és at-
tól megnyugszom - mondta nevetve. 
Vidám, táncos produkcióból nem volt hi-
ány, a Kaffka Margit Nyugdíjas Pedagó-
gus Klub és a Tiszaújvárosi Nyugdíja-
sok Egyesületének közös „tánckara” há-
rom éve rendszeresen fellép a kavalká-
don, most szirtakit táncoltak és a Részeg 
tengerész dallamaira ropták. Nem csak 
ilyenkor mozognak, rendszeresen járnak 
örömtornázni, amit Prókainé Szilágyi 
Klára vezet. 
- Nagyon örültem, amikor először eljöt-
tem a nyugdíjas csapathoz - mondta Pró-
kainé Szilágyi Klára -, hogy mennyire 
szeretik és bírják is a táncokat. Én voltam 
a legjobban meglepődve, hogy mennyi-
re szeretnek táncolni. Fontosnak tartom, 
hogy mi nyugdíjasok is aktívak legyünk, 
mozogjunk, táncoljunk, kiránduljunk. 
- Ez az a korosztály, amely még úgy nőtt 
fel, hogy fiatalon is sok volt a közös prog-
ram - mondta Poropatich Péter, a Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ ve-
zetője -, így ma is igénylik a társaságot, a 
közös programokat, és ma is nagyon so-
kan részt vesznek az ilyen rendezvénye-
ken. Ilyenkor találkoznak a régi munka-
társakkal, ismerősökkel és közösen el 
tudnak tölteni egy-egy délutánt. 
A kavalkádra 130-an jelentkeztek, 19 
produkciót láthatott a közönség. A fellé-
pők mindegyike emléklapot és apró aján-
dékot kapott. 

          Fodor Petra

Az ENSZ közgyűlésének hatá-
rozata alapján 1991-ben ren-
dezték meg először az idősek 
világnapját. Tiszaújváros-
ban is régi hagyománya van 
a szépkorúak köszöntésének. 
Így volt ez az idén is.

A megnyitóünnepségen, a Derkovits Kul-
turális Központ színháztermében Bráz
György polgármester és Dr. Fülöp György
alpolgármester köszöntötte településünk 
nyugdíjasait. 
 - Nem csak ezen a napon, hanem az év 
többi napján is kötelességünk megkö-
szönni önöknek és elődeiknek, hogy öt 
évtizeddel ezelőtt felépítették ezt a vá-
rost. Ezt az áldozatos munkát, amit az 
utókorért is végeztek, köszönjük Önök-
nek - mondta az alpolgármester, majd 
Bráz György vette át a szót.
 -  Mindig is büszke voltam arra, hogy egy 
olyan városban élek, ahol mindig az volt 
a mérce, hogy gyarapodni, fejlődni tisz-
tességes, becsületes munkával lehet. Sze-
retném megköszönni, hogy a helyes úton 
tartották kezdetektől fogva a mindenkori 
városvezetést. A tisztességgel, becsület-
tel végezett munka eredményeképp gya-
rapodunk, s mindemellett képesek va-

gyunk arra, hogy azokat segítsük, akik rá-
szorulnak, ami egyben kötelességünk is. 
Jól működik a szociális ellátórendsze-
rünk, bővítettük az Ezüsthíd Gondozó-
házat és igyekszünk különböző támoga-
tásokkal is segíteni a nyugdíjasokat. A jö-
vőképünk biztató, hiszen az elkövetkező 
öt évben óriási gazdasági fejlődés várható 
Tiszaújvárosban. Mi, a képviselő testület 

tagjai továbbra is minden tőlünk telhetőt 
megteszünk minden korosztályért. Ezen 
a napon szeretném megköszönni a város 
nyugdíjas közösségeinek és a Tiszaújvá-
rosi Humászolgáltató Központnak, hogy 
szervezik a nyugdíjasok életét. Isten él-
tessen minden szépkorút az idősek világ-
napján is - mondta a polgármester.  

 berta
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Csaknem 13 hektárnyi terület kelt el másfél év alatt. 

Újabb bővülés: logisztikai központ épül. 

Bráz György és Dr. Fülöp György köszöntötte a megnyitóünnepség közönségét. 

Testvérvárosaink képviselői is megkoszorúzták a kopjafát. 

A tánckar a Részeg tengerész dallamára ropta. 

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2017. október 06-án, pénteken 2.500 kg 
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó:    600 kg
Csécsi tó:    600kg
Tolnai tó:    400 kg
Örösi tó:    300 kg
Nyugati fcs.:   300 kg
Kürti tó:    300 kg - Amennyiben 
az időjárás nem teszi lehetővé a Kürti tó megközelítését, ak-
kor ezt a mennyiséget az Erdészeti tóba telepítjük. Horgászni 
2017. október 07-én (szombaton) reggel 07.00 órától lehet.
A változtatás jogát fenntartjuk!

     Vezetőség



Hellyel kínáltam, a reflektor-
fénybe, egyenesen a kame-
ra elé. - Nem lehetne inkább 
állva? Ültem már eleget! Így 
kezdődött riport előtti beszél-
getésünk Ambrus Attilával az 
Ötórai tea sorozat aktuális 
vendégével, mialatt minden 
ötödik mondatra rátromfolt 
valami börtönsztorival, még 
mielőtt elhinném - ha akar-
nám -, hogy a rossz fiúból jó 
fiú lett. Derékszíját kioldotta, 
ingét kigombolta, s rutinosan 
felszerelte magára a mikro-
portot. Kezdhetünk!

- Megszoktad már, hogy megbámulnak, 
mint a celebeket, hogy kíváncsiak rád az 
emberek, hogy már elsétálhatsz nyugod-
tan a rendőrök mellett?
- Igen. Hálás vagyok a sorsnak, hogy nem 
bántanak, ugyanis nagyon súlyos bűncselek-
ményeket követettem el, amik tudom, hogy 
bicskanyitogatók. Azt gondolom, hogy meg-
bűnhődtem, leültem a büntetésemet és így a 
mérleg nyelve egyensúlyba került.  
- Mennyit is ültél pontosan?  
- 13 év 2 hét, de én olimpiában számol-
tam és így rövidebb volt. Fontos a humor, 
így könnyebb elviselni. Valamit kell kez-
deni magaddal egy olyan ingerszegény 
környezetben, mint a börtön, én például 
a könyvekbe menekültem. Míg másoknak 
a cigi és a kávé volt a börtönvaluta, ad-
dig nekem a könyvek. Nagyon szeretem a 
római kort, a japán és a koreai művésze-
tet, ezeket „szereztem be” a rács mögötti 
időkre. Annyit halmoztam fel, hogy ami-
kor szabadultam 24 banános doboznyi 
cuccal jöttem ki a sátoraljaújhelyi börtön-
ből. A szakemberek azt mondják, hogy 
8-10 évet lehet ép ésszel kibírni, a fölött 
torzul a személyiség. 
- Több börtönt is megjártál, sőt egy sike-
res szökés is a számládra írható, amit az 
Investigation Discovery csatorna is meg-
filmesített. Te és a sztorid volt az egyik 
epizódja a Szökésben című krimi-doku-
mentum sorozatnak, amelyben nem min-
dennapi börtönszökéseket mutatnak be.
- Igen. A Gyorskocsi utcából 7 perc alatt 
megléptem, 100 év alatt senkinek sem 
sikerült ez rajtam kívül. A rablásokért 
17 évet húztak rám, úgy, hogy senkihez 
egy ujjal hozzá sem nyúltam. Példát sta-
tuáltak ezzel az üggyel. A szökés után 
megkaptam egy év négy hónapra a hír-
hedt szerb sorozatgyilkos Magda Marin-
ko speciális zárkáját. Nevezzük csak in-
kább golyóálló terráriumnak, ebben őriz-
ték a legveszélyesebb, legelvetemültebb 
bűnözőket. Aki látta a Bárányok hallgat-
nak című filmet, az tudja miről van szó. A 
Hannibal Lectert alakító Antony Hopkins 
is egy ilyenbe volt bezárva. Csövön kap-
tam a levegőt is, minden golyóálló volt 
és nem lehetett mozdítani semmit. Ennek 
az üvegketrecnek, amit a nap 24 órájában 
őrök figyeltek, én voltam az utolsó lakója. 
- A lelkednek is sikerült kiszabadulnia ab-
ból, amiben több, mint tíz évet raboskodott?
- Azt hiszem nagy változáson mentem ke-
resztül az elmúlt években. Az idő múlásá-
val lenyugodtam, kevésbé vagyok fruszt-
rált, megtaláltam önmagam. A legnehe-
zebb az, hogy önmagad elfogadd. Ez ne-
kem sem volt könnyű, hiszen sokáig harc-
ban álltam a világgal. Nálam az volt a 
szabály, hogy nincs szabály. Kilenc éve-
sen kitiltottak a templomból, mert megit-
tam a pap miseborát és az ostyákat is 
megettem. Bármi probléma volt, mindig 
másokat hibáztattam, de mára eljutottam 
odáig, hogy mindennek magunk vagyunk 
az okai. Nem másban kell látnom a hiba 
gyökerét, és ezt kellet elfogadni. Próbá-
lok a többségi társadalom normái szerint 
élni, persze lázadok a mai napig, de el-
múltam már negyven, nem szívesen ugrá-
lok, és lettem annyira bölcs, hogy a dol-
gok pozitív oldalát próbálom nézni. 
- Szeretnek, nem szeretnek az emberek? 
Félnek tőled vagy nem?

- Azt hiszem, én megosztó személyiség 
vagyok. Az erkölcs szobrát nem rólam 
fogják mintázni, de megyek előre az úton, 
haladok. Amit tettem, azért már megbűn-
hődtem. Szeretek álmodozni, ami nem 
baj ebben a világban. Mondhatnám, ha 10 
év múlva az enyém lesz a Zsolnay-gyár, 
akkor realizálódnak az álmaim.
- A kézművességben megtaláltad magad 
vagy ettől sokkal többre vágysz?
- Dehogyis! Elástam a rabolt milliókat, 
onnan veszem elő a lóvém, ha kell. Na jó, 
csak vicc volt! Persze, hogy vannak ba-
kancslistás dolgaim, de összességében 
kiegyensúlyozott ember vagyok. Van, 
aki, utál, és van, aki szeret. Persze sokan 
mondják, hogy könnyű nekem, mert van 
egy médiafelületem, ők viszont nem lát-
ták, hogy hat évig egy ablak nélküli mű-
helyben, izolált körülmények között dol-
goztam és sajátítottam el a szakmát. Itt 
szereztem érettségit és diplomát is. Úgy 
érzem, elkezdtem megtalálni a helyem 

a szakmában és a társadalomban is, és 
nemcsak mint rabló, hanem, mint kerami-
kus is szeretnék nyomot hagyni a magyar 
kézművességben. 
- Azt mondtad elástad az összes lóvét. 
Van, aki ezt beveszi?
- Igen és erre van egy jó sztorim is. Har-
mincezer forinttal szabadultam ki a bör-
tönből. Egy barátom segített anyagilag, 
hogy műhelyt alakíthassak ki magamnak, 
hogy valamit kezdjek az életemmel ide-
kint. Amikor építettük a műhelyt, az ud-
varon egy hatalmas háromszor két mé-
teres nagy gödröt ástunk a kertben, mert 
a kerámiázáshoz szükséges egy nagy 
emésztőgödör is.  A szomszéd három na-
pon át nézte, hogy mit csinálunk, mert na-
pok óta csak ástunk - persze tudta, hogy 
a Viszkissel van dolga - aztán csak oda-
jött és megkérdezte, hogy baj van? Mond-
tam neki, igen baj van, nem emlékszem 
hol ástam el a pénzt! Elhitte, hogy itt van 
a lóvé, és azért ásunk egyre nagyobb terü-
leten, hogy megtaláljuk a pénzt, de aztán 
leesett neki, hogy szeretek viccelni.
- Hány millió van a számládon? Mármint 
a rovásodon. 
- Én egy precíz ember vagyok. Tudok 
mindent pontosan. Harminc bankban ra-
boltam, igaz az egyik csak kísérlet volt. 
194 és fél millió forintot zsákmányoltam, 
amit ebből eltapsoltam, az 100 millió fo-
rint volt. A mai világban ez már nem té-

tel, akkor viszont, a kilencvenes években 
még nagy tétel volt. 
- Miért raboltál?
- Mert éppen ráértem. 
- Én is ráérek most, mégis itt vagyok és 
nem a bankban.
- Valójában minden ügy mögött ott volt egy 
nő. Volt egy barátnőm, sokdiplomás, jólszi-
tuált családból. Én meg egy iskolázatlan, 
székely suttyó voltam. Amikor a vasárnapi 
ebédnél a mama megkérdezte, hogy milyen 
perspektívát tudok nyújtani a lányának, rá-
jöttem, hogy semmilyet. Sőt mi több, haza-
szaladtam és felütöttem az idegen szavak 
szótárát, hogy mi is az a perspektíva. Szó-
val nem volt iskolám, nem volt diplomám, 
így esélyem sem volt labdába rúgni. Ráadá-
sul a csempészútvonalamat is lezárták, hi-
szen akkoriban Erdélyből hozott medvebőr-
rel kereskedtem, ezzel az üzlettel szedtem 
meg magam sokáig. Tartozásaim is voltak, 
és így ez a három elég is volt ahhoz, hogy 
elinduljak lefelé a lejtőn.
- Most viszont felfelé lépkedsz. Megfilme-
sítették a viszkis sztoridat, megjelent a 
hatodik könyved, indul egy közös soroza-
tod Berkivel, az egyik kereskedelmi csa-
tornán.  Azért ügyesen élsz a lehetősége-
iddel, sikerült meglovagolnod a média 
keltette szelet!
- Igen, de megvan bennem az alázat, a 
magam főnöke vagyok, tudom hol a he-
lyem, mi a dolgom, nincs hiányérzetem, 
de mint bankrabló már nyugdíjba vonul-
tam. Nem mondhatnám, hogy békés em-
ber vagyok, de igyekszem jobb ember-
ré válni. A rendőrök, főleg a fiatalok nem 
tudják, hogy ki vagyok, ez nem is baj, 
mert legalább nem csesztetnek, persze 
tudom, hogy lehallgatnak, meg ilyenek.  
Igyekszem átlagemberként élni az élete-
met. A rablásaim történetét megfilmesí-
tették, a magyar állam másfél milliárd fo-
rintot adott erre, a premier most lesz no-
vember 23-án, és ekkor indul az indokínai 
sorozatunk - Berki Krisztiánnal forgattuk 
- amelyben napi egy dollárból próbálunk 
megélni és boldogulni. Tervezem, hogy 
majd ezt is könyvformába öntöm egyszer. 
No, meg itt van a legújabb kötetem, a Ha-
ramia, ami egyben az első regényem is, 
egy önéletrajzi ihletésű krimi.  
- Apropó, média. Szeret téged. Sőt az em-
berek is sokszor neked szurkoltak és nem 
a nyomodban lihegő rendőröknek.  
- Igen, lehet. Emlékszem egyszer egy 
bűnügyi műsorban Juszt László, - aki 
egyébként rám ragasztotta a Viszkis ne-
vet - kommentálta úgy az egyik rólam 
szóló televíziós összeállítást, hogy ne hét-
főn menjek legközelebb rabolni, hanem 
inkább kedden, mert akkor benne leszek 
másnap a tévében. Ráérzett a riporter, épp 
rabolni készültem a társammal hétfő reg-
gel, de hallgattam Jusztra, áttettük a rab-
lás idejét keddre.  
- Amióta szabadultál, voltál már bank-
ban?
- Ez érdekes. Összesen kétszer voltam, és 
ha hiszed, ha nem, mind a két alkalommal 
lefagyott a rendszer. Piszok rossz az au-
rám. Egyébként volt egy kis para az arco-
kon, amikor megláttak bent és felismertek.  

  berta

Rabló Úr, Művész Úr

Ötórai tea a Viszkissel
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Bizony, ez is  környezetszennyezés. Sokan voltak kíváncsiak Ambrus Attilára. 

Mindennek magunk vagyunk az okai - 
mondja a Viszkis. 

Az ősember óta mindenkinek van valamilyen környezeti ténye-
zője. A család, a szomszéd, a kerület, a város, az ország. Egyre 
bővülő tér és a térben közös elvek alapján elfogadott szabályok. 
Miért van szükség rájuk?
A protokoll ezeket a már kialakított előírásokat mutatja meg ne-
künk. Az alapvető együtt - egymás - mellett éléshez csupán né-
hány alaptételt kellene betartani. 
Ha az egyén szempontjából nézzük, viselkedését úgy alakítja, 
hogy a környezetében bárki számára elfogadható legyen, hiszen 
mindenkit jóérzéssel tölt el, ha kedvező megítélést alakítanak 
ki róla.
A tömegközlekedésnél átadjuk a helyünket az idősebbeknek, a 
kismamáknak és a gyermekével utazó anyukának. A boltban is 
előreengedjük őket. Megadjuk a tiszteletet az idősebbeknek. A 
munkahelyünkön tiszteljük a rangidősöket. Ezeknek az illem-
szabályoknak a követésével mindig konkrétan valaki(k)nek a 
tiszteletét mutatjuk ki.
Mi a helyzet az arctalan társadalom felé kimutatott tisztelet-
tel? Amikor az egész környezetünket tiszteljük meg azzal, hogy 
nem szemetelünk, nem rongáljuk meg az utcák, parkok tábláit, 
bútorait! Meglehet, amikor ezeket a „bátor” tetteket elköveti va-
laki, akkor nincs ott egy másik személy, aki jelezze: „Ez tiszte-
letlenség!” Az is lehet, hogy pont az a cél, hogy amikor meglát-
ják majd, megdöbbenjenek, felháborodjanak az emberek.
Elárulok valamit; akik ilyeneket tesznek önmaguk tiszteletével 
is hadilábon állnak. Nem tudják, vagy nem akarják figyelembe 
venni, hogy saját maguknak is ártanak azzal, hogy eldobják a 
szemetet, és most nem csak a környezetszennyezésre utalok, ha-
nem arra, hogy személyiségét nem építi, hanem rombolja.
Minden egyes eldobott cigarettacsikk, csokis papír, használt pa-
pírzsebkendő, kidobott ágybetét és ki tudja még micsoda mind-
mind arról árulkodik, hogy nem tiszteljük magunkat sem.
Kérem, változtassunk ezen! Keressük meg a legközelebbi sze-
metest és dobjuk bele, ami odavaló. A park bútorait pedig ren-
deltetésszerűen használjuk, ne pedig öncélúan romboljuk.

Medina

A hétvégén hivatalosan is átadták az Alapítvány Tiszaújváros 
Gyermekeinek Egészségéért által megálmodott és létrehozott 
mezítlábas sétányt. A Sportcentrumban kialakított ösvényen ti-
zenkétféle felület masszírozza a talpat, serkenti a keringést, és 
nem utolsó sorban, nyújt élményt minden rajta sétálónak. 

Tegyél többet 
az egészségedért!

A helyi Remény Klub szervezésében sétával csatlakozunk az 
országos Egészség hídja rendezvényhez, ami a mellrák elleni 
szűrésekre hívja fel a figyelmet. A séta 2017. október 12-én, 
csütörtökön 16 órakor indul a Városháztérről. Minden kedves 
érdeklődőt, segíteni akarót szeretettel várunk. 

        Remény Klub

Tizenkét felületen

Mezítláb a parkban

Illemtan, protokoll

Környezetünk
szabályai



Gondolatok a bicentenárium alkalmából

Kétszáz éve született Tompa Mihály
Tompa Mihály papköltőnk kétszáz éve, 
1817. szeptember 28-án született Rima-
szombaton. A jeles évforduló hazánkban 
nem keltett túl nagy visszhangot. 
Arany Jánossal és Petőfi Sándorral együtt 
a 19. századi nagy költői triász tagjaként 
emlegetett költőnk életműve a huszadik 
században méltatlanul háttérbe szorult, 
csaknem feledésbe merült, és ez a mai 
napig alig változott. Kivétel talán ez alól 
szűkebb hazája Gömör, ahol a magyar 
anyanyelvű lakosság, akiknek túlnyomó 
többsége ma már Szlovákia területén él, 
ma is tisztelettel őrzi és ápolja emlékét. 
Nem volt könnyű élete. Szüleivel mély-
szegénységben éltek. Ötévesen maradt 
félárván, amikor édesanyját, Bárdos Zsu-
zsannát elveszítette. Bohém lelkű, italt 
kedvelő édesapja egyedül nem tudta fel-
nevelni, ezért a városunkhoz közeli Igri-
cibe került apai nagyszüleihez. Elemi is-
koláit is ott végezte, majd Sárospatakon 
tanult tovább, amihez a szükséges anya-
giakat, ha szűkösen is, házi tanítóságot 
vállalva teremtette elő. Felsőfokú tanul-
mányai alatt, 1838-tól 1844-ig két-két 
éves ciklusokban bölcsészetet, jogot és 
teológiát tanult. A szabadságharc előtt rö-
vid ideig Pesten élt, ahol írói munkássá-
gát elismerve 1847-ben a Kisfaludy Tár-
saság a tagjává választotta. A szabadság-
harcban tábori lelkészként vett részt, ver-
sei azonban csak annak fájó bukása után 
jelentek meg újra. Ekkor írta burkolt je-
lentésű, főleg kéziratban, országszer-
te terjesztett műveit (A gólyához, A ma-
dár fiaihoz, stb.), melyekbe a hatalom ke-
vésbé tudott belekötni, de a magyar szív 
megértette mondanivalójukat.
Első lelkipásztori állomása Beje község-
hez kötődik. Ma közigazgatásilag a fel-
vidéki Tornaljához tartozik. Két év után, 
1849-ben került Kelemérbe, az egyetlen 
ma is Magyarországon lévő olyan gömö-
ri faluba, melynek református gyülekeze-
te vezetőjéül választotta. Ez idő alatt Rém 
Elek álnéven írt, mely a község nevének 
visszafelé történő olvasata. Itt vette fele-
ségül Soldos Emíliát, akitől két fia szü-
letett. Életük tragédiája, hogy mindket-
tőt kora gyermekkorukban elveszítették. 
Egészsége is folyamatosan romlott, ami-
vel lelki és testi megpróbáltatásai még 
nem értek véget. 1852-ben - egyes for-
rások szerint a Gólyához című verse mi-
att - feljelentették, és két alkalommal is a 
kassai haditörvényszék elé állították, ahol 
előbb hat, majd egy évvel később nyolc 
hétig zaklatták, míg végül felmentették. A 

hanvai gyülekezet ez idő tájt választotta 
meg lelki vezetőjéül, ahol 16 éven át, egé-
szen haláláig viselte sorsát a község lako-
sai mellett Csíz és Lénártfalva reformá-
tus híveinek is.
Születésének kétszázadik évfordulóján, 
szeptember 28-án ünnepélyes keretek kö-
zött emlékeztek meg róla lelkészi állomás-
helyein, de a legkiemelkedőbb esemény 
hányatott sorsú, restaurált szobrának ere-
deti helyére történő felállítása és felavatá-
sa volt Rimaszombat róla elnevezett, meg-
újult közterén. Szülővárosában egy gim-
názium és a magyar anyanyelven taní-
tó alapiskola is őrzi nevét. Emlékét ápolja 
az elmúlt tanévben immár 25. alkalommal 
megrendezett Tompa Mihály Országos 
(értsd szlovákiai) Vers- és Prózamondó 
verseny is, melynek szintén testvárosunk 
adott otthont. Magyar anyanyelvű felvidé-
ki gyerekek és felnőttek adnak itt számot 
tudásukról már óvodás korúaktól kezdő-
dően. Az erőszakos asszimilációs törekvé-
sek miatt az elmúlt csaknem száz év alatt 
fokozatosan csökkent a felvidéki magyar 
nemzetiségű lakosság létszáma. Csak az 
anyanyelv megtartó ereje lehet identitásuk 
megőrzéséért küzdő határon túli testvére-
inknek a legfőbb reményük. Nem köny-
nyű együtt élni a kirekesztettség érzésével, 
legyen azoknak valós, vagy csak képzelt 
alapjuk. Lényeges ezért számukra, hogy 
az anyaországra büszkék lehessenek, az ott 
élőkkel kapcsolatot tarthassanak és onnan 
lelki, vagy anyagi támaszt kaphassanak. 
Ezért is olvastam szomorúan, hogy a rima-
szombati, idén 110 éves magyar alapiskola 

diákjai „az Erasmus+ pályázat keretében, 
az új tanévben francia, török, lengyel és er-
délyi iskolákkal működnek majd együtt.”  
(v. ö. Felvidék ma 2017. 09. 04. A rima-
szombati alapiskola 110 éves.) Hol van-
nak a magyarországi iskolák? Városunk, 
mint testvérváros iskoláinak diákjai és pe-
dagógusai, lehet, hogy néha meglátogatják 
őket, de mennyire működnek velük tényle-
gesen is együtt? Fontos, hogy szoros kap-
csolatot tartsunk az erdélyi magyarsággal, 
de úgy vélem ugyanannyi, vagy veszé-
lyeztetettségük miatt talán még nagyobb 
figyelemre és segítségre volna szükségük 
a felvidéki magyaroknak is.
A kirekesztettség érzése nem csak a szom-
szédos országok nemzeti kisebbségei ese-
tében van jelen.  Nehezen, vagy egyálta-
lán nem toleráljuk a másként gondolko-
dást a magyarság egészén belül sem. Tet-
ten érhető ez már Szent István és Kop-
pány híveinek küzdelménél is és tart más-
más érdekcsoportok szembenállása mel-
lett szinte mind a mai napig. Bizonyítja 
ezt Tompa Mihály 1846-ban írt Szuhay 
Mátyás című költői elbeszélése is, mely a 
Kisfaludy Társaság emlékezetes pályáza-
tán, melyen Arany János Toldija nyerte a 
pályadíjat, dicséretben és külön jutalom-
ban részesült. Íme a mű első versszaka:
„’Beh szomorú idő fordult a magyarra!
Egyik fél erre húz, a másik meg arra;
Nem érti meg egymást, nem érti meg se-
hogy;
S a huzakodásban erejéből kifogy!”
Jó lenne, ha egyszer vége szakadna a ki-
rekesztő viselkedésnek, és elfogadnánk, 
hogy ugyanarról a dologról lehet más-
képp is vélekedni, mint ahogy mi gondol-
juk! Gazdagodnánk azáltal, hogy indula-
tok nélkül is képesek lennénk meghall-
gatni másokat, és az eltérő véleményeket 
ötvözve mindannyian egy jóval kiforrot-
tabb gondolatsorhoz juthatnánk. Szinte 
hallom, hogy „Igen, ezzel egyetértünk, de 
ezt kezdjék először azok, akik miatt kire-
kesztve érezzük magunkat!” Így azonban 
a helyzet nem fog változni. Mindenkinek 
magának kellene átalakítani gondolkodá-
sát, függetlenül attól, hogy a „szakadék” 
melyik oldalán áll. Nem holnap, még ma. 
Rövidtávon ugyanis másokat nem, csak 
önmagunkat tudjuk megváltoztatni. Hogy 
ez utópia? Össztársadalmi szinten a törté-
nelem azt bizonyítja, hogy valóban az. Az 
egyén szintjén azonban ez egy lehetséges 
- ha nem az egyetlen - megoldás.

 Szrogh Károly

kronika@tiszatv.hu

Bűvösvölgytől elbűvölve
Egy csodálatos és élménydús napot töl-
töttünk el szeptember 11-én, hétfőn a deb-
receni Bűvösvölgy Médiaértés és Oktató 
Központban.
Nekünk, diákoknak nem került sem-
mibe, mivel iskolánk pályázott a prog-
ramra. Amint az első órára hívó csen-
gő megszólalt, a 9.H osztály tanulói el-
hagyták a várost új ismeretek szerzésé-
nek reményében. Nem hiába! A válto-
zatos programok sokasága egyszer sem 
untatott bennünket, mindannyian aktí-
van részt vettünk valamennyi érdekes 
és tanulságos bemutatón. Négy csoport-
ra osztva töltöttük napunkat, és minden 
órában csoportonként más-más szobá-
ba, stúdióba vezényeltek minket a ha-
tékonyabb „munkavégzés” érdekében. 
Többek között rövidfilmet forgattunk, 
hírlapot szerkesztettünk, reklámot és 
rádióműsort készítettünk, mellyel bő-
vült a médiával kapcsolatos tudásunk 
és immár egészen más szemmel tekin-
tünk például a híradók és talkshow-k 
mögött álló emberekre. Tanultunk az 
internet veszélyeiről, a filmstúdiók ap-

ró trükkjeiről és a jó hír ismertetőjegye-
iről. A programok végén pedig hatalmas 
nevetések közepette nézhettük végig az 
egyes csapatok munkáit.
Rengeteg emlékkel gazdagodott az osz-
tály. Személy szerint én annyira élveztem, 
hogy még az elmaradt McDonald’s-os ét-

kezést sem sajnáltam annyira. Remélem, 
más osztályok is olyan jól fogják érezni 
magukat, ahogyan mi ebben az elbűvölő 
intézményben.

Tóth Réka 9.H
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium

Bakos Irina és Bakos Tibor. Házaspár. Mindketten 
a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneis-
kolájának tanárai. Irina zongorázni, Tibor harso-
názni és furulyázni tanítja a gyerekeket. Közös úton 
járnak, mindkettőjük életét a zene határozza meg. 

Lembergi Zeneakadémia, Kassa, Miskolc, Tiszaújváros. Együtt 
járták be életük eddigi nagy állomásait. Most pedig egy közös 
koncertet adtak a zene világnapja alkalmából. 
- Nekem mindig a zene volt a nagy szerelmem - mondja Irina 
- Hatéves korom óta zongorázom. A Lembergi Zeneakadémia 
után Kassára kerültünk, ahol négy évig dolgoztunk, én tanár-
ként és korrepetitorként, Tibor pedig szólamvezető volt az ottani 
zenekarban. Négy év után hagytuk ott a szlovákiai várost, mert 
a Miskolci Nemzeti Színházba kerestek harsonást. A gyerekek 
születése után, 2000-től Tibor már itt tanított Tiszaújvárosban. 
2006-tól pedig én is itt dolgozom zongoratanárként.  
- Zenészházaspárok esetében elkerülhetetlen, hogy a gyerekek 
is zenéljenek.
- Bár a lányunk most a biológia iránt érdeklődik - folytatja Iri-
na - ő is hatéves kora óta zongorázik. Ma már versenyekre jár. 
Jelentkezett a Virtuózok című műsorba is, ahol egészen sokáig 
menetelt. A kisfiam is elkezdett zongorázni, majd kedvet kapott 
a fuvolához. Most második éve tanul ezen a hangszeren.
- Van családi közös zenélés?
- Egy zenészcsaládban természetesen elkerülhetetlen, hogy ami-
kor együtt vagyunk, hangszert fogunk és együtt zenélünk. Na-
gyon jó az, hogy a család minden tagja játszik valamilyen hang-
szeren. Volt olyan közös koncertünk, hogy mind a négyen szín-
padon voltunk. Ez egy fantasztikus érzés.
- Szabadidőben milyen zene szól?
- Én imádok operát hallgatni. Kertészkedéskor pedig modern zené-
ket hallgatok, és természetesen nagyon szeretem a zongorazenét. 
Attól függ, hogy milyen a kedvem, mindenféle zenét meghallgatok.
- Ugyan kevés a szabadidőm, viszont sokat ülök kocsiban, ilyen-
kor a Bartók Rádiót hallgatom - veszi át a szót a férj, Bakos Ti-
bor harsonaművész. -  Ha mégis van egy kis időm, amikor ki-
kapcsolódhatok, akkor horgászni megyek és olyankor a csen-
det szeretem.
- Hogyan kezdődött a zenével való szoros kapcsolata?
- Az én első emlékem a zenével kapcsolatban négy-ötéves ko-
romra tehető. Édesanyámmal és édesapámmal bementünk egy 
boltba, ahol mindenfélét lehetett kapni, többek között hangsze-
reket is, és persze már akkor nagyon vonzódtam hozzájuk. Meg-
láttam egy hegedűt és némi hiszti után szüleim megvették ne-
kem. Nagyon örültem neki. Hazamentem kimentem az udvar-
ra és kinek másnak mutattam volna meg új szerzeményemet, 
mint hű barátomnak, Bobinak, a kutyának. Meghúztam a vo-
nót a hangszeren, ami a kutyának nagyon nem tetszett. Rám ug-
rott, elestem, a hegedű összetört. Lehet, hogy ez volt az égi jel, 
hogy nem szabad hegedülnöm - meséli mosolyogva a harsonis-
ta. - Majd néhány év múlva a szüleimmel elmentünk egy prágai 
cirkusz előadására. Nagyon tetszett, viszont nem a porondot fi-
gyeltem, hanem a zenekart. Na, körülbelül innen datálódik a fú-
vós hangszerek iránti szerelmem. 
- Voltak/vannak példaképek, akiknek a zenéje megérinti, motiválja?
- Motiválásról nem igazán beszélnék. Nekem az a célom,hogy jó 
legyek abban, amit csinálok. Természetesen vannak olyan zené-
szek, akik hatással vannak rám. Nyáron például voltam egy na-
gyon jó koncerten. Bootcamp harsonatábort szerveztek Budapes-
ten és elmentem egy koncertre. Egy japán basszus harsonás ját-
szott a színpadon. Őt úgy kell elképzelni, hogy  152 cm de olyat 
fújt, hogy utána elájultunk. Mindenki szeretne úgy játszani, ahogy 
ő játszik. Ő egyébként a tokiói zeneakadémia professzora.
- Október 1-je a zene világnapja. Ez alkalomból állt színpadra 
a zeneiskola nagytermében, ahol felesége kísérte zongorán. Mi-
lyen szempontok alapján válogatott műveket a koncertre?
- Egy kis orosz kötődés van a műsorban, ami nem véletlen. Je-
lenleg a Pécsi Tudományegyetemre járok, ahol a doktori cím 
megszerzése a cél. Az orosz-ukrán harsonaiskola keletkezésével 
foglalkozom. Úgy gondolom, hogy a választott művek ugyan 
nehezek, ugyanakkor érdekességek és ezért gondoltam úgy, 
hogy a kutatási területemet egy kicsit becsempészem a színpad-
ra, a magyar közönség elé. 

-ema-
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A felújított rimaszombati Tompa Mi-
hály szobor. 

A Bakos házaspár életét a zene határozza meg. 

Szemmel láthatóan jól érezte magát a 9.H.

Szabadidőben csend!

A zene (is) összeköt



Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Ál-

talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek 

térítési díjának befizetési határideje 2017. október 15-én le-
jár. A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 

óráig van lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében  
( Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.)

Kérjük, hogy a befizetést mindenki időben teljesítse!
     Hok Csaba

intézményvezető

7. oldal2017. október 5. Kultúra
A Derkovits Kulturális 

Központ programja
Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
O. Papp Gábor, festőművész emlékkiállítása. Helyszín: Bar-
csay tér 2-4. Látogatható: 2017. október 25-ig.
Óvárosi KULT Galéria
Selyemvarázs – Dr. Heiszman Gézáné Zarándi Katalin se-
lyemfestményeiből készült kiállítás.
Helyszín: Bocskai út 33. Látogatható: október 12-ig a Tisza-
szederkényi Művelődési Ház nyitvatartási idejében.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Derűvel a gyárkémények árnyékában. Kiállítás Hamvas Béla 
születésének 120. évfordulója tiszteletére. Helyszín: a könyv-
tár földszintje. A kiállítás október 8-ig látogatható.
Október 5. (csütörtök) 17.00 óra: ÖKOKALAUZ ismeret-
terjesztő előadássorozat.
Vegyi anyagokkal a háztartásban – alternatívák. Előadó: F. 
Nagy Zsuzsanna, az Ökológiai Intézet munkatársa. Helyszín: 
a könyvtár előadóterme.

Október 8. (vasárnap) 13.00 - 20.00 - 
KÖNYVES VASÁRNAP

Rendkívüli nyitvatartás, ingyenes beiratkozási lehetőség.
A könyvtári szolgáltatások 13.00-17.30-ig vehetőek igénybe.
15.00 Lim-Lom Mese. A Mese Batyu Társulat környezetóvó 
bábos előadása gyerekeknek
Helyszín: a könyvtár aulája.
16.00 ÖKO Játszóház mindenkinek. Kézműves foglalko-
zás újrahasznosított anyagok felhasználásával. Helyszín: a 
könyvtár földszintje.
17.30 Vasárnapi Sütiparti
- az Örökös könyvtári tag díj átadása
- a Hamvas Vándorserleg átadása az év dolgozójának
- a környezetvédelmi ajánló bibliográfia bemutatása
- a Pöttyözzön! olvasói akció eredményhirdetése
- az ÖKO DETEKTÍV pályázat eredményhirdetése
- a Reformsütemény verseny eredményhirdetése és kóstolás
Helyszín: a könyvtár aulája
18.30 Karinthy Örök. A Szabad Ötletek Színháza pódiummű-
sora. Helyszín: a könyvtár aulája.
A könyvtári napok rendezvényeire a belépés díjtalan.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Október 10. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszkö-
zöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bár-
ki, bármikor bekapcsolódhat!

A Tisza TV műsora
Október 5., szerda

9:00 Héthatár: Ülés után - Idősek hete - Országos könyvtári 
napok - Mezítláb a parkban - Galambcsapdák - Állati gyűj-

tés
9:15 Hétről-Hétre: A zene világnapja - Egészségnap - Visz-

kis rabló a városban - Közelmúlt - Sport
9:50 Egészség(L)esen, benne: Sótlanul vagy sósan?- Szuper 

élelmiszerek - A gyógyító talpmasszázs
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Október 9., hétfő
18:00 Sporthétfő: A TFC Tiszaújváros – ESMTK NB III-as  

labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről 

Október 11., szerda
18:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Vértanúk napja - Szü-

reti mulatságok 
18:15 Hétről-Hétre: Könyves vasárnap - Közelmúlt - Ván-

dorina - Spártai hős

 Október 12., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla 
Városi Könyvtár  az Országos Könyvtári Napok keretében 

SÜTIVERSENYT hirdet.
Az idei rendezvénysorozat szlogenje: „Csak tiszta forrásból!”.
Ennek apropóján várjuk azok jelentkezését, akik szeretnék 
próbára tenni cukrász tehetségüket, és megmutatni, hogy édes 
vagy sós süteményt készíteni természetes alapanyagokból, 
egészséges módon is lehet.
Mit NEM tartalmazhat az egészséges desszert?
- finomított (fehér) cukrot,
- nagyobb részt finomított (fehér) lisztet,
- mesterséges édesítőt (aszpartám, szacharin, stb.)
- mesterséges színezéket (ételfesték)

- mesterséges aromát, ízfokozót.
Nem feltétel, de előnyt jelent, ha az elkészült édesség részben 
vagy egészben allergénektől mentes!
Jelentkezni október 6-ig lehet a könyvtárban átvehető vagy a 
honlapunkról letölthető jelentkezési lap leadásával.
Az elkészült finomságokat a receptekkel együtt 
október 8-án, a Könyves Vasárnapon 11-14 óráig kell behozni, 
melyeket a Vasárnapi Sütiparti keretében szakértő zsűri fog el-
bírálni.
A recept leadása feltétele a versenyen való részvételnek!
Eredményhirdetés: október 8-án, 17.30 órától.
További információ: 49-542-006, Ujjné Tellér Gabriella

DERKÓ 50 JÁTÉK!
A Derkovits Kulturális Központ játékra invitál az intézmény 
átadásának 50. évfordulója alkalmából.
A Tiszaújvárosi Krónika hasábjain október és november hó-
napban olvasható heti 2-2 kérdés a Derkovits Kulturális Köz-
ponttal kapcsolatban. 
A válaszok leadására a következő kérdés megjelenéséig van le-
hetőség.
A játékos kedvű olvasók páros belépőjegyeket nyernek a Ti-
szaújvárosi Tavaszi Fesztivál tetszőlegesen kiválasztott ren-
dezvényeire!
A válaszokat a szervezok@tujvaros.hu e-mail címre, vagy sze-
mélyesen a Derkovits Kulturális Központ művelődésszerve-

zőjének, Borza Károlynak lehet leadni, névvel, elérhetőséggel 
együtt.
A kérdések megválaszolásában segítséget találnak Csesznák 
Ildikó: A tiszaújvárosi közművelődés krónikája című könyvé-
ben, melyet megtalálhatnak a városi könyvtárban.
Egyéb információ:
Borza Károly művelődésszervező (Derkovits Kulturális Köz-
pont,3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.),
+36-49/542-005-ös telefonszámon.
1. kérdés:
Mikor adták át ünnepélyes keretek között a kulturális közpon-
tot?
2. kérdés:
Mi a kulturális központ városlakók által használt neve?
Leadási határidő: 2017. október 11.

Felhívás koszorúzásra
Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából városunk 
ünnepséget rendez. Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil 
szervezeteket, melyek a megemlékezés virágait, koszorúit kí-
vánják elhelyezni 2017. október 23-án (hétfő) 11.00 órától az 
’56-os emlékhelynél, a Nagy Imre szobornál, az ünnep mél-

tó előkészítése érdekében jelezzék részvételi szándékukat írás-
ban október 18-án 12.00 óráig a Derkovits Kulturális Központ 
igazgatójánál.

 Mátyás Zoltán
 igazgató

A koszorúkat az ’56-os emlékhelynél 2017. október 23-án 9.00 
órától 10.30 óráig lehet leadni. A koszorúzás sorrendjét az in-
tézmény a protokoll szabályai szerint állítja össze.

Érdekli a környezetvédelem? 
Szeretné nyomozóként kipróbálni magát?

A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyv-
tár  ÖKODETEKTÍV címmel játékos környezetvédelmi pályá-
zatot hirdet. 
A feladatlapok elérhetők személyesen a Városi Könyvtárban 

(Széchenyi u. 37.), elektronikusan honlapunkon és Facebook 
oldalunkon. 
A feladatlap leadási határideje: 2017. október 7. (szombat) 13 
óra. 
A helyes megfejtők nyereménysorsoláson vesznek részt. Az 
eredményhirdetés október 8-án, a Könyves Vasárnapon 17.30-
kor  a Sütipartin lesz. 

Könyvtáros munkakör
A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő könyv-
táros munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, hatá-
rozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: a Hamvas Béla Városi Könyvtárban tá-
jékoztató könyvtárosi feladatok ellátása, továbbá könyvtári pá-
lyázatok figyelése, írása, lebonyolítása.
Pályázati feltételek: 
- könyvtáros / informatikus könyvtáros felsőfokú végzettség                                                
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- pályázatírói képzettség / gyakorlat
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Office progra-
mok)
- társalgási szintű angol nyelvismeret

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény rendel-
kezései  az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- motivációs levél
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 8.
Az állás 2017. november 13. napjától tölthető be.
Érdeklődni Tompáné Mészáros Hedvig általános igazgató-
helyettestől lehet a 70/383-26-53-as telefonszámon, illetve a 
konyvtar@tujvaros.hu e-mail címen.
A pályázatot az alábbi postacímre kérjük benyújtani: 
Derkovits Kulturális Központ 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megnevezését feltüntetni.

               Mátyás Zoltán igazgató

A zene világnapja

Harmonikával és orgonával ünnepeltek

Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész kezdeményezésére 1975 óta október 1-je a zene világnapja. Ebből az alkalom-
ból két koncertet is rendeztek városunkban. Szombaton a kulturális központban Orosz Zoltán harmonikaművész koncer-
tezett zenésztársaival, György Mihállyal és Lattmann Bélával. Vasárnap a református templomban Sztahura Ágnes orgo-
naművész hangversenyét élvezhette a zenekedvelő közönség. A koncerten a Tiszaújvárosi Református Énekkar és a Mező-
keresztesi Kamarakórus működött közre. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Tokaji EdiT

a 4. sz. választókerület képviselője
2017. október 11-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester
2017. október 9-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

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. 

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 
2017/2018-as tanév első félévére a tiszaújvárosi állandó lakó-
hellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának tá-
mogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2017/2018-as 
tanév első félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati 
feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzés-
ben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag 
elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves 
alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2016/2017-es tanév 
második félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalo-
san igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a fel-
sőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja el-
fogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév 
eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmo-
zott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2017. november 06. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy 
 ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es szoba
Kötelezően beadandó, magyar nyelvű mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügy-
féltájékoztató, vagy letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; 
vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok 
menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2016/
2017-es tanév második félévi leckekönyv/elektronikus lecke-
könyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt,
• 2017/2018-as tanév első félévére szóló hallgatói jogviszony-
ról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támoga-
tás mértékéről és módjáról.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
kuratóriuma

Mecénás felhívás

Felsőoktatási 
ösztöndíj

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros Város önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve a 2018. évre kiírja a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók 
számára a 2017/2018. tanév második, és a 
2018/2019. tanév első félévére vonatkozó-
an. 
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatá-
si hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illet-
ve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szep-
temberében felsőoktatási tanulmánya-
ik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jog-
viszonya 2018 őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2017/2018. tanév második félévére a be-
iratkozott hallgató aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédel-
mi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban és/vagy vendéghall-
gatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati forduló-
ban újra kell pályázni.    
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követő tanulmányi félév: a 
2017/2018. tanév második (tavaszi), illet-
ve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése:  
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be. Amennyiben jelszavukat elfelejtet-
ték, az Elfelejtett jelszó funkcióval kér-
hetnek új jelszót. A pályázói regisztráci-
ót vagy a belépést követően lehetséges a 
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A pá-
lyázati űrlapot minden évben újra ki kell 
tölteni! A személyes és pályázati adatok 

ellenőrzését, rögzítését követően a pályá-
zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a tele-
pülési önkormányzatnál kell benyújtani-
uk a pályázóknak. A pályázat csak a pá-
lyázati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együtt érvényes. A pá-
lyázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 
2017. november 7.
A pályázók a döntésről 2017. december 
11. napjáig írásban értesülnek. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesteri hivatalá-
nál (I. em. 114. iroda) kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
- kitöltött és aláírt adatlap (Az adatlap 
nem azonos a pályázati űrlappal!),
- eredeti hallgatói jogviszony igazolás, 
ösztöndíj igazolás,
- a szociális rászorultság igazolására vo-
natkozó dokumentumok (pl. a pályázó 
krónikus betegségének igazolása, testvér 
iskolalátogatási igazolása stb.),
- igazolás a pályázó és a pályázóval közös 
háztartásban élők jövedelméről. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu webol-
dalon.
 „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve 2018. évre kiírja a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára. 
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fia-
talok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes ide-
jű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
feladatot ellátó szervek hivatásos és szer-
ződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban és/vagy vendéghall-
gatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvé-
teli eljárásban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, és tanulmá-
nyaikat a 2018/2019. tanévben ténylege-
sen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, az-
az hat egymást követő tanulmányi félév: 
a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és 
a 2020/2021. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 
2018/2019. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályá-
zói regisztráció szükséges, melynek el-
érése: https://bursa.emet.hu/paly/palybe-
lep.aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, 
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek 
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges a pályáza-
ti adatok rögzítése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A személyes 
és pályázati adatok ellenőrzését, rögzíté-
sét követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települési önkormányzat-
nál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes! A pályázati kiírásban meghatáro-
zott valamely melléklet hiányában a pályá-
zat formai hibásnak minősül. A benyújtott 
pályázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben iga-
zolni. A nem befogadott pályázatok a bírá-
latban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 
2017. november 7.
A pályázók a döntésről 2017. december 
11. napjáig írásban értesülnek. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva a lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesteri hivatalá-
nál (I. em. 114. iroda) kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
- kitöltött és aláírt adatlap (Az adatlap 
nem azonos a pályázati űrlappal!),
- eredeti hallgatói jogviszony igazolás, 
ösztöndíj igazolás,
- a szociális rászorultság igazolására vo-
natkozó dokumentumok (pl. a pályázó 
krónikus betegségének igazolása, testvér 
iskolalátogatási igazolása stb.),
- igazolás a pályázó és a pályázóval közös 
háztartásban élők jövedelméről. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu webol-
dalon.

Bráz György polgármester

Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
Felhívás

Felhívás

Gyermekes családok év végi támogatása
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli el-
látásokról, valamint a természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) 
önkormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti 
jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőző-
en egyszeri támogatásban részesíthetők azok 
a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol 
az egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 250%-át (71.250 Ft-ot), 
és a kérelem benyújtását megelőzően lega-
lább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakó-

hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen je-
lenleg is lakóhelyükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2017. október 1. - 2017. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határ-
idő pontos betartására!
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támo-
gatás csak egy jogcímen állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen 

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

Bráz György polgármester

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 41. héten 2017. 
október 11-én (szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2017. október 5.Önkormányzat



Új temetői díjak
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
a temetőkről és a temetkezésről szóló 
(38/2015. (XII.23.) önkormányzati ren-
delete alapján a Tiszaújváros Városi Köz-
temető és a Tiszaszederkényi Református 
Temető díjtételei 2017. október 01-től az 
alábbiak szerint módosulnak:
1. Köztemető sírhelymegváltási díjak: 
1.1. egyes sírhely nettó 6.929 Ft + ÁFA= 
bruttó 8.800 Ft 25 év 
1.2. kettes sírhely nettó 11.496 Ft + ÁFA= 
bruttó 14.600 Ft 25 év 
1.3. urnasírhely nettó 5.748 Ft + ÁFA= 
bruttó 7.300 Ft 25 év 

1.4. urnafülke (kolombárium) nettó 6.000 
Ft + ÁFA= bruttó 7.620 Ft 25 év 
1.5. gyermek sírhely nettó 3.000 Ft + 
ÁFA= bruttó 3.810 Ft 25 év 
1.6. sírbolthely nettó 5.748 Ft/m2 + ÁFA= 
bruttó 7.300 Ft/m2 60 év 
2. Köztemető fenntartási hozzájárulás: 
nettó 2.362 Ft + ÁFA= bruttó 3.000 Ft al-
kalmanként 
3. Az elhunytak hűtési díja 1.575.-Ft/nap 
+ ÁFA= bruttó 2.000 Ft/nap. 
3.1. Minden megkezdett nap teljes nap-
nak számít.
4. A ravatalozó igénybevételére jogosult-
sággal rendelkező temetkezési szolgálta-

tók által fizetendő díj: nettó 15.748 Ft/szer-
tartás + ÁFA= bruttó 20.000 Ft/szertartás
5. Sírhelynyitási és visszahantolási díjak: 
5.1. Felnőtt sírhely nettó 22.660 Ft/sír-
hely + ÁFA= bruttó 28.778 Ft/sírhely 
5.2. Gyermek sírhely nettó 8.240 Ft/sír-
hely + ÁFA= bruttó 10.465 Ft/sírhely 
5.3. Urnasírhely nettó 4.120 Ft/sírhely + 
ÁFA= bruttó 5.232 Ft/sírhely 
6. Munkavégzés céljából az üzemeltető ál-
tal kiadott gépjármű behajtási engedéllyel 
rendelkező járművek behajtási díja: nettó 
1.000 Ft/nap + ÁFA= bruttó 1.270 Ft/nap
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

 üzemeltető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár kö-
vetkező időpontja 2017. október 13. (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a reumatológia szak-
rendelést betegség miatt átmenetileg helyettesítéssel látjuk el. 
Az aktuális rendelési időt a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
honlapján, az alábbi linken tudják megtekinteni: 
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/index.php/fizi-
ko-es-balneoterapia#reumatologia
Időpontot továbbra is a megszokott rendben személyesen a Fizi-
ko- és balneoterápiás részleg betegirányítójában, vagy a 49/548-
416-os telefonszámon kérhetnek. 

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

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. 

Egyszeri év végi támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli el-
látásokról, valamint a természetben nyúj-
tott szociális ellátásokról szóló 5/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a 
alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünne-
peket megelőzően egyszeri év végi támo-
gatásban részesülhetnek azok a szociálisan 
rászorult személyek, akik a kérelem be-
nyújtását megelőzően legalább egy év fo-
lyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendel-
keznek és életvitelszerűen jelenleg is lakó-
helyükön élnek, valamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. nap-
jáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantsági ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy

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

 2017. október 1. - 2017. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 
Tiszaújváros, Bocskai u. 33.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros hon-
lapjáról is: http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határ-
idő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iro-
da), valamint postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György polgármester 

Közmeghallgatások
Tiszaújváros képviselő-testülete közmeghallgatásokat 
tart az alábbiak szerint:
Tisza-part városrészben 2017. október 10-én (kedden) 
16,30 órakor a Tisza-parti Szabadidőház Ifjúsági Klub-
jában (Neumann János u. 1.).
Tiszaújváros Városházán 2017. október 11-én (szerdán) 
16,30 órakor (Bethlen G. út 7., III. emeleti tanácskozó 
terem).
Tiszaszederkény városrészben 2017. október 12-én (csü-
törtökön) 16,30 órakor A Derkovits Kulturális Köz-
pont Tiszaszederkényi Művelődési Ház nagytermében 
(Bocskai út 33.).

Fenyőfák 
kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2017. évi adven-
ti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágás-
ra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes 
habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között a 
városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő felál-
lítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a 
méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvé-
gezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tisza úti vásár

Reumatológia szakrendelés

A városközponti piac és vásárcsarnok, 
valamint a Tisza úti vásár díjtételei

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti vásár díjtételei 2017. októ-
ber 01. napjától az alábbiakra módosulnak.

Városközponti piac és vásárcsarnok díjtételei
Megnevezés Ft/m2/nap Ft/m2/hó Ft/nap

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó
Külső helyhasználat 150 191 2 279 2894   
Külső fedetlen asztal 173 220 2 656 3373   
Külső fedett asztal 201 255 3 425 4350   
Belső elárusító asztal   3 449 4380   
Belső elárusító asztal közüzem   568 721   
Belső elárusító asztal összesen 500 635 4 017 5102   
Belső elárusító pavilon   2 322 2949   
Belső elárusító pavilon közüzem   568 721   
Belső elárusító pavilon összesen   2 890 3670   
Pavilon asztala (Ft/nap/asztal)     1 968 2499
Raktárhelyiség bérleti díja   2 323 2950   

Tisza úti vásár díjtétele
Megnevezés Ft/fm/nap

Nettó díj Bruttó díj
Területhasználat 157 200

A napi díjtételek tartalmazzák a közös közüzemi díjakat is.
A Tisza úti vásár területén elfoglalt terület szélessége legfeljebb 2,5 méter lehet.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltető

9. oldal2017. október 5. Hirdetmények

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. október 08-án 
rendezzük meg a hagyományos római katolikus búcsú rendez-
vényt és kirakodóvásárt.
A vásár helyszíne: 
- Kazinczy út (Tisza út - Bartók Béla úti szakasza)
- Széchenyi út (Kazinczy út - Béke úti szakasza)
- Ifjúsági park, Bartók Béla úti garázssor mögötti terület
Kérjük, hogy 2017. október 07-én az esti óráktól ezeken az út-
szakaszokon ne parkoljanak. Továbbá értesítjük az utazókat, 
hogy október 08-án az autóbusz-közlekedés az alábbiak szerint 
történik.
A rendezvény időtartama alatt a Széchenyi út 26. sz. alatti meg-
állóhely le lesz zárva. 
Helyközi járatok: 
Mezőcsát - Polgár irányába, illetve irányából:
Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Szederkényi úti körforgalom 
útvonalon közlekednek. A járatok a Széchenyi úti (Üzletsor) Ti-
szaújváros, Művelődési ház elnevezésű megállóhelyet nem érin-
tik. 
MOL aut. vt. irányába, illetve irányából:
Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Tűzoltó utca útvonalon közle-
kednek. A járatok a Széchenyi úti (Üzletsor) Tiszaújváros, Mű-
velődési ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik. 
Helyi járatok:
1-es és 1A jelzésű járatok odafelé és visszafelé irányban:
Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen G út - Rózsa út - 
Szederkényi út - Tiszaszederkény útvonalon közlekednek. 
Az autóbuszjáratok visszafelé irányban a Kazinczy u. elnevezé-
sű megállóhelyet nem érintik, helyette a Bethlen Gábor úti helyi 
járati megállóhellyel szemben, az ideiglenesen kiépített megál-
lóhelyen történik a le- és a felszállás.
2-es jelzésű járatok odafelé és visszafelé irányban:
Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Szederkényi úti körforgalom 
útvonalon közlekednek. A járatok a Széchenyi úti (Üzletsor) Ti-
szaújváros, Művelődési ház elnevezésű megállóhelyet nem érin-
tik.
3-as jelzésű járatok odafelé és visszafelé irányban:
Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen G út -Rózsa út - 
Szederkényi út - Tisza út - Jabil útvonalon közlekednek.
A járatok a Széchenyi úti (Üzletsor) Tiszaújváros, Művelődési 
ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik.

                                              A rendezők

Psychiátria Hétfő Kedd Szerda Csütör-
tök Péntek

Dr. Juhász 
Julianna 13-18 13-17  8-13 12-16 8-12

Dr. Bogár 
Erzsébet - 8-18 8-18 8-18 -

Vásár és közlekedés

Pszichiátriai rendelések
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. október 01-től 
Dr. Juhász Julianna pszichiáter főorvos rendelésével egyidejű-
leg Dr. Bogár Erzsébet pszichiáter főorvos is megkezdte rende-
lését a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben. Mindketten 
közfinanszírozott feladatokat látnak el.
A pszichiátriai rendelések az alábbiak szerint alakulnak

Nagyné Kántor Judit  főigazgató



Műanyagipari vállalkozás 
polgári telephelyére 
az alábbi pozíciókba 
munkatársakat keres: 

 

• GÉPKEZELŐ
• KÉZI ANYAGMOZGATÓ
• VILLANYSZERELŐ
- teljes munkaidő
- hosszú távú, stabil munkalehetőség
- versenyképes fizetés
- munkába járás támogatása
- azonnali munkakezdés

Munkavégzés helye: Polgár Ipari Park

Jelentkezni lehet:
Személyesen: 4090 Polgár, Hajdú út 40. (Ipari Park)
E-mail:  info@remtrade.hu
Telefon:  06-30/919-0990

Tiszaújvárosban 55 nm-es 2 szo-
bás, gardróbos, erkélyes, földszinti 
lakás berendezve, számlaképesen 
cégek részére kiadó. Szükség sze-
rint lakás alatti garázs is bérelhető. 
Azonnali költözéssel.
Érd: 06-70/362-7112 

Villamosmérnök vállalja matema-
tika, fizika korrepetálását, felvéte-
lire való felkészítést középiskolá-
sok részére. 
Tel.: 06-70-884-9375

10. oldal 2017. október 5.Hirdetés/Rendezvények

Kőműves és nehézgépkezelő szakmunka 

azonnali munkakezdéssel, 

versenyképes fizetéssel.  

(A szállást, utazást a cég állja.)

Nem helybeliek jelentkezését is várjuk.

 Jelentkezés: 06204799542-es 

telefonszámon, majd személyesen 

Törökbálinton központi irodánkban.



Labdarúgás

Nehezen emészthető vereség
A bajnokság 8. fordulójában 
idegenben szenvedett veresé-
get csapatunk a Debreceni 
EAC otthonában.

Debreceni EAC - TFC Tiszaújváros 
3-2 (1-1)

Debrecen, 150 néző. Vezette: Bana (Gráf, 
Török).
Debreceni EAC: Csúri-Vekei (Sütő), Ba-
logh, Kincsek, Katona, Karikás, Ménes, 
Kovács (Mócsán), Simonka (Csörgő), 
Nagy, Barabás.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Márton, Dajka, Turcsik, Nagy D. 
(Kapacina), Hussein, Orosz, Illés, Nagy 
R. (Nagy P.), Lipusz (Balogh).
5. perc: A bal oldalon az ötös magasságá-
ban végeztek el bedobást a hazaiak. A kö-
zépen megcsúszó labdára Karikás csapott 
le és magabiztosan lőtt a hálóba. (1-0)
26. perc: A jobb oldalon a középpályá-
ról végzett el szabadrúgást Lipusz. A be-
lőtt labdára Nagy Dávid érkezett és fejjel 
a hálóba juttatta a játékszert. (1-1)
72. perc: Szép támadás végén egy Husse-
in - Nagy Dávid összjátékot követően Nagy 
lőtt kapufát, a labdára Hussein csapott le és 

a kapu közepébe lőtt. (1-2)
82. perc: Lerántásért kapott tizenegyest a 
hazai csapat, melyet a debreceniek Nagy 
Dávidja értékesített. (2-2)
87. perc: Mintegy 20 méterről középen 
Kincses szánta el magát lövésre. A labda 
egy védőn megpattanva védhetetlenül vá-
gódott a jobb felső sarokba. (3-2) 
Korán hátrányba került a TFCT, ám a 26. 
percre kiegyenlítettek a fiúk. Bár helyzetek 
voltak mindkét oldalon, egészen az utolsó 
20 percig kellett várni az újabb gólra, me-
lyet szerencsére mi rúgtunk. Örülni sem 
volt ideje azonban a csapatnak, mert azon-
nal létszámhátrányba került, Fodor máso-
dik sárga lapja után. Érdekes módon a ha-
zai csapatot zavarta meg a kiállítás, és sor-
ra vezethették a kontrákat a Debrecen ka-
pujára, sajnos azonban eredmény nélkül. 
Ahogy ilyenkor az lenni szokott, előbb egy 
11-esből egyenlítettek, majd a hajrában a 
vezetést is megszerezték a hazaiak.
Sáfár László: Mindkét csapat a győze-
lemre törekedett, de így is döntetlen sza-
gú volt a mérkőzés. A végén az embe-
relőnyünket sikerült kihasználni, és ezzel 
megnyerni a meccset.

Gerliczki Máté: Szénné nyert mérkőzé-
sen a kiállítás és egy 11-es döntően be-
folyásolta a végeredményt. Sajnálom a 
játékosaimat, mert az első 15 perc kivé-
telével hihetetlenül sokat tettek a győ-
zelem érdekében, ami már a kezünkben 
volt. Ez egy nagyon nehezen emészthe-
tő vereség.

További eredmények
Tiszafüred - Füzesgyarmat 0-1

Gyöngyös – Salgótarján 1-2 
MTK II. - Monor 1-3

ESMTK - Balassagyarmat 3-0
Tállya - Cigánd 3-3

DVTK II. – Putnok 0-1
Jászberény - Nyírbátor 1-1

Következik a 9. forduló
2017.10.08., vasárnap 15:00

Tiszaújváros - ESMTK
Cigánd - Debrecen 

Balassagyarmat - Gyöngyös 
Salgótarján - Tiszafüred 

Monor - Jászberény 
Nyírbátor - DVTK II.

Putnok - Tállya 
Füzesgyarmat - MTK II.

Kosárlabda

Labdarúgás

Kettőből kettő, ez megnyerő

A legkisebb nagypályások

Egy hét alatt két bajnokit is 
játszott a Tiszaújvárosi Phoe-
nix KK kosárlabdacsapata az 
NB I/B Zöld csoportjában. A 
fiúk előbb az Egert fogadták 
hazai körülmények között és 
megszerezték első győzelmü-
ket, majd a Bajai Bácska skal-
pját gyűjtötték be idegenben.

Tiszaújvárosi Phoenix KK - 
EKE Eger KOK  

77-74 (27-12, 15-25, 20-22, 15-15)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Sallai, Ger-
gely, Bács.
Phoenix KK: Piukovics (23/12), Jackson 
(13), Gáspár (7), Orosz (2), Endrész (6), Kiss 
B. (4), Pöstényi (5), Katlan (10), Kovács Z. 
(3/3), Brugós (-), Szabó N. (4), Pongrácz (-).
EKE Eger KOK: Mészáros (16/9), Csák-
vári (13/3), Pomázi (2), Megyes (-), Illés 
(6), Szicsák (9), Szabó (17/3), Ungi (2), 
Pálinkás T. (-), Pálinkás A. (-), Veres (5), 
Kiss (4).

11-0-nál kevés tiszaújvárosi drukker gon-
dolta volna, hogy a végén még lesz izgul-
ni való, de az Eger szívós küzdéssel le-
dolgozta hátrányát, sőt a harmadik ne-
gyed elején már ők jártak előrébb. A Pho-
enix azonban ismét előnyt kovácsolt, és 
ha nem is könnyen, de a mérkőzés végéig 
megtartotta a vezetést.
Szendrey Zsombor: Elégedetlen vagyok a 
végeredménnyel. Tudtuk, hogy nem lesz 
könnyű ez a meccs, nagy elánnal lépett 
pályára az Eger, mert egyik emberük ko-
rábban megsérült, és nagy volt bennük a 
bizonyítási vágy. Jó első negyed után saj-
nos visszaestünk, de a győzelmet nem 
szokták megmagyarázni. Gyakoroljuk to-
vább azt, amit elkezdtünk.
A szerdai mérkőzést követően szombaton 
Bajára látogatott a Phoenix, és behúzta az 
idény második győzelmét is.

Bajai Bácska FKE - Tiszaújvárosi 
Phoenix KK  

61-66 (13-18, 17-15, 16-20, 15-13)

Baja, 150 néző. V.: Maár, Reisz, Bálind.
Bajai Bácska FKE: Nagy (14/6), Délity 
(6/3), Schubert (-), Mándity (23), Vukice-
vic (3/3), Kovács (3/3), Golding (6), For-
gács (2), Ugrinic (4), Ágfalvi (-)
Phoenix KK: Piukovics (19/12), Jackson 
(15), Gáspár (10/3), Szilasi (5), Endrész 
(4), Pöstényi (11/9), Orosz (-), Katlan (-), 
Szabó N. (2).
Már az első negyedben 5 pontos előnyt 
épített ki a Phoenix, amit csak faragni tu-
dott a Baja, de el nem fogyott. A csapat-
ból négyen is 10 pont felett teljesítettek, 
így teljesen megérdemelten nyerte a talál-
kozót a csapat. Jelenleg a hetedik a tabel-
lán a Phoenix.
Szendrey Zsombor: Hatvan pont környé-
kén tartani a hazai csapatot saját pályáján, 
mindenképpen jó. Emellett azonban ren-
geteg dobást, büntetőt hibáztunk, ziccere-
ket hagytunk ki, és sok játékvezetői téve-
dés is volt a kárunkra. A mai sikert jó vé-
dekezésünknek köszönhetjük.

Ha a nagypályás focistákat 
nézzük, a legkisebbek az U14 
és U15-ös csapatok. Tisza-
újvárosban mindkét alaku-
lat meggyőző munkát végez, 
ennek egyik jele, hogy több 
gyereket is eligazoltak a kör-
nyékbeli akadémiák.

 A bajnokság negyedik fordulójában láto-
gattuk meg a csapatokat.
Tehetséges, jó képességű gyerekek alkot-
ják az U14-es gárdát. Egyetlen hátrányuk, 
hogy korosztályukon belül nagyon fiatal-
nak számítanak, sokan mindössze 2005-
ös születésűek, így veszik fel a versenyt 
az akár két évvel idősebbekkel is.
- A  kezdőcsapatban hat 2005-ös születésű 
gyerek van - mondta a csapat edzője, Csá-
szár Zoltán. - Úgy gondolom, hogy jók a 
gyerekek, képzettek, ügyesek. Lemaradás 
csak az összjátékban van. Ahogy én látom, 
egy jó félév és összeérik a csapat. Tavaly is 
így volt, egy gyengébb ősz után nagyon jó 
tavaszt tudtunk produkálni, és tíz csapat-
ból ötödikek lettünk. Most is ez a célunk, 
az ötödik-hatodik hely megszerzése.
Hogy az edző méltán dicséri a játéko-
sok képességét, jelzi az is, hogy több, a 
környéken működő akadémia is csábított 
már el játékost ebből a korosztályból. Ed-
dig négyet.
- Nyilván ennek örülünk - mondta az edző 
-, csak hát így a mérkőzések végeredmé-
nye nem mindig úgy alakul, ahogy szeret-

nénk, és a srácokat utána nagyon nehéz 
felpörgetni, megnyugtatni, hogy jó úton 
járunk, jól csináljuk.
Az U 14-ben a csapat magja jövőre is 
együtt marad, és ez bizakodásra ad okot, 
no meg az is, hogy 22-23 játékos alkot-
ja a keretet, ami igencsak imponáló lét-
szám. Az egyel nagyobb korosztályban 
már érezhetően kisebb a merítés.
- Az U15-ös csapat 18 főből áll, de az 
edzéseken csak 10-12-en szoktak részt 
venni - tudom meg Rémiás Róbert edző-
től. - A bajnokságban gyengébben kezd-
tünk, de ehhez hozzátartozik az, hogy fo-
lyamatosan 5-6 sérültünk, hiányzónk van 

meccsről-meccsre, és talán az ötödik for-
dulóra lesz teljes a keretünk, ha minden 
sérültünk visszatér. A helyezést illető-
en nincs meghatározva számszerű ered-
mény, játékban szeretnénk előrelépni.
A korosztályt zömében a 2003-as gyerekek 
alkotják, néhány 2004-es játékossal kiegé-
szülve. Így talán érthető, hogy az első négy 
fordulót követően még nincs győzelem a 
csapat mögött, de mint azt edzőjük elmond-
ta nem is ez az elsődleges számukra.
A negyedik fordulóban az U14 és az U15 
is a Balmazújvárost fogadta, és bár bíz-
tató játékot mutattak be, mindkét esetben 
vendéggyőzelem született.

Súlyemelés

Kézilabda

Lucz európai negyedik

Hazai menetrend

Szeptember 22-30. között tartották a 15 és 17 éves súlyemelők 
Európa-bajnokságát  a koszovói Prishtinában. Az U15-ös kor-
csoportban tiszaújvárosi érdekeltség is volt Lucz Levente révén. 
Levente kitűnően szerepelt a +94 kg-os súlycsoportban, eddigi 
legjobb teljesítményével (100 kg szakítás, 125 kg lökés) össze-
tettben 225 kg-ot ért el, ezzel az előkelő 4. helyet szerezte meg, 
5 kg-mal elmaradva a bronzéremtől.

A Tiszaújvárosi SC kézilabda szakosztály női felnőtt csapatának 
a 2017-18. évi bajnoki idényben négy idegenbeli mérkőzés mel-
lett hét hazai találkozója lesz ősszel a Szabolcs- Szatmár-Bereg 
megyei bajnokságban. A hazai meccsek:
Október 7. (szombat) 16:00 TSC-Túrterebes (Románia), októ-
ber 14. (szombat) 14:00 TSC - Ibrány, november  04. (szom-
bat) 11:00 TSC - Kállósemjén, november 10. (péntek) 18:00 
TSC - Nyírbátor, november 14. (kedd) 15:30 TSC - Kisvárda 
II., november 18. (szombat) 11:00 TSC - Balkány, december 02. 
(szombat) 11:00 TSC - Csenger.

Tenisz

Kajak-Kenu

Fekve nyomás

Esély a bronzra

Feltöltődve

Bajnokság és kupa

Bepótolta elmaradt mérkőzését a Tiszaújvárosi Tenisz Klub. 
A kazincbarcikai székhelyű Gömörsport SE ellen 5/4-es győ-
zelmet arattak, ezzel várhatóan a dobogó harmadik helyén zár-
ják az OB III. F csoportjában a bajnokság őszi szezonját, szem-
ben a tavaszi 5. helyezéssel. Győzelmet szereztek: Gyuris Nor-
bert, Nemes Nándor, Tóth József, illetve a Gyuris-Nemes és a 
Tóth-Prókai Pál páros.

Keretfeltöltő Duna István Emlékversenyt szerveztek az elmúlt 
hétvégén Sukorón. Ez a verseny tulajdonképpen „kettő az egy-
ben”, ahogy a nevében is szerepel. Itt lehetett még bekerülni a 
korosztályos (kölyök, serdülő, ifjúsági) válogatottakba azoknak 
a versenyzőknek, akiknek ez nyáron nem sikerült. Az utánpótlás 
korosztály számára pedig Dunai István Emlékversenyként volt 
fajsúlyos a viadal, ez az erőpróba az ősz egyik legrangosabb ver-
senye. Az eseményen mindkét tiszaújvárosi egyesület képvisel-
tette magát, a TKKSE-ből Galgóczy Olivér, és Kőszegi Milán 
tudta kiharcolni a jogot a válogatott kerettagságra.

Kisbéren rendezték meg a fekve nyomó magyar bajnokságot, me-
lyen a TIFIT SC sportolói is részt vettek. Nagy Lívia Franciska az 
ifjúságiak között kategóriájában 32,5 kg-mal az első helyen vég-
zett, Nagy Róbert Masters I. kategóriában indult, ahol 160 kg-os 
teljesítménnyel a negyedik helyet szerezte meg, míg Firtelmeisz-
ter Erika szintén Masters I. kategóriában 50 kg-mal a második lett. 

*
Október 7-én, szombaton az Eötvös középiskolában rendezi 
meg a TIFIT SC az Őszi Tisza Kupát. A régió versenyzői fekve 
nyomás, erőemelés, testépítés és fitness kategóriákban mérettet-
nek majd meg. A verseny 10 órakor kezdődik, kísérők és nézők 
részére a belépés díjtalan. 

A Sportcentrum eseményei 
Október 6. (péntek)

Labdarúgás
16.30 Bozsik torna
  U7  Füves pálya
  U9  Műfüves pálya

Október 7. (szombat)
Kosárlabda
10.00 U14 serdülő bajnokság Edzőterem
Labdarúgás
10.00 TFCT- KBSC U15 bajnoki mérkőzés   
    Füves pálya
10.00 TFCT- Kisvárda U19 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
12.00 TFCT- KBSC U14 bajnoki mérkőzés   
    Füves pálya
12.00 TFCT- Kisvárda U17 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
Kézilabda
16.00 TSC - Túrterebes bajnoki mérkőzés   
    Játékcsarnok

Október 8. (vasárnap)
Labdarúgás
09.00 Bozsik torna
 U11   Füves pálya
 U13   Műfüves pálya
15.00 TFCT- ESMTK bajnoki mérkőzés   
    Centerpálya

11. oldal2017. október 5. Sport

Mintegy negyven fős a két korosztály kerete. 



12. oldal 2017. október 5.Rendezvények

Fotók a Derkóról
A Derkovits Kulturális Központ kéri Tiszaújváros lakossá-
gát, hogy az intézmény átadásának 50. évfordulója alkalmá-
ból nyíló, a Derkó 50 éve című fotókiállítás megrendezéséhez 
a tulajdonukban lévő bármilyen, a kulturális központhoz kap-
csolódó fotót számunkra kölcsönözni szíveskedjen!
A fotókat október 20-ig várjuk beszkennelve a szervezok@
tujvaros.hu e-mail címre, illetve személyesen is eljuttathatják 
azokat intézményünkbe.
A fotó mellett kérjük feltüntetni:
- a tulajdonos nevét, címét, 
- a fotó készítésének körülményeit (évszám, milyen rendez-
vényen készült/készülhetett),
- kik szerepelnek rajta (amennyiben ismert).
A kiállítás 2017. október 27-én (péntek) 17.00 órakor nyílik.
A fotók benyújtásának helye és egyéb információ:
Derkovits Kulturális Központ
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.
Tel.:+36-49/542-005
Tóth Ferenc és Borza Károly művelődésszervezők
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