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Lecsaptak a nyomozók

Elismerik a múltat 

Szépséges vihar

Kitüntetések, 
emléktáblák

Egyebek mellett önkormányzati kitüntetések ado-
mányozásáról is döntött legutóbbi ülésén városunk 
képviselő-testülete. 

Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetésben 4 személy része-
sült, melyet a következő ülésen adnak át a nyugállományba vo-
nult dolgozóknak.
A város érdekében végzett magas színvonalú munkájuk elisme-
réseképpen 2 fő kap Pro Urbe Életműdíjat, Szent István Emlé-
kérmet 8, Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakettet 4 személy, illet-
ve közösség vehet át az augusztus 20-ai városi ünnepségen. 
Tiszaszederkény 750. évfordulója alkalmából 6 személy vehe-
ti át Józsa Lajos szobrászművész Lorántffy Zsuzsannát ábrázo-
ló kisplasztikáját. 
Az évforduló alkalmából 3 emléktáblát is avatnak Szederkény-
ben. Az egyik egy „általános” emlékezés az évfordulóra, a má-
sodik azon személyeknek, közösségeknek állít emléket, akik a 
városrészért végzett munkájukért kitüntetésben részesültek. A 
harmadikon azok nevét tüntetik fel, akik munkájukkal, tevé-
kenységükkel hozzájárultak a városrész fejlődéséhez. Az em-
léktáblákat a művelődési ház falán helyezik el.
Az évfordulóra egy emlékkő is készül, mely a tájház udvarán 
áll majd. 

Diákcsere, cserediák

Lengyel gyerekek Tiszaújvárosban
Csütörtöktől csütörtökig nya-
ral nálunk lengyel partnervá-
rosunk, Świętochłowice diák-
csoportja és felnőtt kísérőik. 
Ez már nem az első alkalom, 
hogy Tiszaújváros vendégül 
látja lengyel barátainkat. 

Legutóbb a szokásos, éves partnerváro-
si találkozón fogadtuk több másik hatá-
ron túli testvértelepülés lakóit, ám akkor 
a hivatalos delegáció érkezett és fellépő 
csoportjaik. Ezúttal középiskolás diákok 
szálltak buszra, hogy több mint 400 kilo-
méterre lévő magyarországi partnerváro-
sukban töltsenek el néhány napot. 
- Świętochłowice egy ipari város, sok bá-
nyával, kohászati gyárral a területén. A 
gyerekek még soha nem voltak itt, ez az 
első tiszaújvárosi útjuk - mondja az egyik 
kísérő pedagógus, Daria Goraus-Glowa-
nia. - 21 fiatal jött három felnőtt kísérő-
vel, a diákok 14-16 évesek, akik jutalom-
kirándulásként kapták ezt az utat. Mind-
annyian jó tanulmányi eredményükkel 
érdemelték ki a magyarországi kirándu-
lást, no és a közösségért végzett munká-
jukért. Tavalyelőtt egy másik csoportunk-
nak volt szerencséje ellátogatni önökhöz, 
ők is nagyon szép élményekkel tértek ha-
za. A múlt nyáron pedig mi fogadtunk egy 
tiszaújvárosi gyerekcsoportot, akiknek 
reményeink szerint legalább olyan szép 
programkínálattal tudtunk kedveskedni, 
mint önök nekünk. 
- Tartalmas napokat tölthettünk itt el, 
nagyon vendégszerető, kedves fogadta-

tásban részesültünk mindenhol. Minden 
napra jutott valami program, jó élmé-
nyekkel gazdagodva térünk majd haza. 
Bogácson van a szállásunk, de voltunk 
Lillafüreden, Szilvásváradon, Egerben, 
Egerszalókon, itt a termálfürdőben, a 
tájházban, és sétáltunk a városban, szó-
val volt rengeteg programunk. A face-
bukon is folyamatosan posztoltuk az itt 
készült fotóinkat, így a többiek is lát-
hatják, milyen klassz helyeken voltunk 
- meséli élményeit az egyik középisko-
lás lány.
- Ma túrakenuzásra vittük a diákokat a 
Tiszán, majd településünk múltjával is-
merkedhettek meg Tiszaszederkényben 
a Villa Scederkyn Tájházban, ahol az új 

időszaki kiállításunkat is megnézhették - 
mondja dr. Juhos Szabolcs, Tiszaújváros 
jegyzője. - A régi népi élet és múltunk is-
mertetése után mehettek a strandra, amit 
már nagyon vártak a gyerekek. Apró aján-
dékokkal is kedveskedtünk nekik és kí-
sérőiknek. Második alakommal vannak 
itt lengyel partnervárosunk diákjai, - bár 
a barátság régebb múltra tekint vissza-, 
de három évvel ezelőtt lépett magasabb 
szintre ez a testvérvárosi kapcsolat, ami-
nek haszonélvezői a gyerekek. Egyik év-
ben ők jönnek hozzánk, a másik évben mi 
megyünk egy-egy hétre hozzájuk, ilyen-
kor igyekszünk megmutatni nekik a kör-
nyék nevezetességeit és persze városun-
kat is.

Ezt jól kifőzték!

Szederkény vendége voltam

Tiszaújváros hetilapja      2018. július 19.      XXXVI. évfolyam, 29. szám

A rossz idő is magában hordozza a szépséget. Szilvási Klau-
dia felvétele bizonyítja, hogy szépséges is lehet egy vihar. 
Félelmetesen szép...

A tájház udvarán áll majd a 750. évforduló emlékköve. 

A 10. születésnapját ünneplő „Legyen Szederkény vendége!” rendezvényen tíz főzőcsapat 150 tagja versengett. / 4. oldal

Túrakenuzás a Tiszán. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, júliusban hét-
köznap nem lesznek szentmisék templomunkban. Szombaton 
18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesz a szentmise.
A plébániairoda nyitvatartása júliusban szünetel.
Református
Tiszaújváros 
2018. július 22-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az isten-
tisztelet.
Tiszaszederkény
2018. július 22-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az isten-
tisztelet.
Görögkatolikus
Július 19. 17.30 vecsernye. Július 20-án Szent Illés próféta 
emlékét ünnepeljük: 8.00 utrenye, 9.00 Szent Liturgia. Szom-
baton 8:00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye, utána utrenye. Va-
sárnap 11.00 Szent Liturgia.
Július 22-én zarándoklat indul Máriapócsra, melyet Dragos 
Tamás atya vezet. Jelentkezni a parókián, illetve Farkas Gá-
bornénál (Ica néni) lehet. Útiköltség 2.200 Ft.
Templomunk címünnepét augusztus 5-én tartjuk. Az ünnepi 
Szent Liturgiát Dr. Baán István atya, nyugalmazott egyetemi 
tanár, az MTA tagja vezeti. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a 
kedves testvéreket a 11 órakor kezdődő Szent Liturgiára.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot július 22-ig (vasárnapig) a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd jú-
lius 23-tól (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. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

„Öt éve már, hogy minket 
örökre itt hagytál,

Drága emlékeddel örökre
 szívünkben maradtál. 

Bármilyen csodás is a világi élet, 
pótolni nem tudna 
soha senki téged.”

Fájó szívvel emlékezünk 
Árvai Zsolt

halálának évfordulóján.
Szerető édesanyja

és két testvére, Beatrix és Anett

Indulás 
az állatparkba

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatja 
a Nyíregyházi Állatpark látogatására jelentkezetteket, hogy az 
indulás időpontja és helyszíne: 2018. július 21-e 8,30 óra, Tisza-
újváros, Rákóczi út 81. szám. 

Farkas Sándor
elnök

A plédszéf nem véd   

Rendőrjárőrök a strandon
A Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság munkatársai a nyá-
ri hónapokban rendszeresen 
járőröznek a városi gyógy- és 
strandfürdőben.

A járőrök visszatérően ellenőrzik a für-
dőt és környékét. A rendőrség felhív-
ja a figyelmet, hogy az értékek megóvá-
sa közös feladatunk, így a strandolók fo-
kozott figyelemmel védjék tulajdonaikat. 
A pléddel, törülközővel letakart iratok, 
pénz, telefonok nincsenek biztonságban, 
azaz a „plédszéf” nem elég.
A nyári fürdőzés, pihenés ideje alatt se fe-
ledkezzenek meg vagyontárgyaik meg-
óvásáról.
-  Lehetőség szerint vegyék igénybe az ér-
tékmegőrzőket.
-  Ha mégsem használnának értékmeg-
őrzőt, akkor ne hagyják szem előtt a ma-
gukkal vitt nagyobb értékű személyes tár-
gyaikat vagy készpénzt.

- Bűncselekmény esetén azonnal értesít-
sék a fürdőhely biztonsági személyze-
tét és tegyenek bejelentést a rendőrség-

re az ingyenesen hívható 112-es telefon-
számon.

  B-A-Z MRFK

Háztűz Nagycsécsen

Lángolt a konténer

Berendezési tárgyak égtek egy családi házban Nagycsécsen, a 
Szilva úton július 13-án éjszaka.
A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, melyek 
két helyiséget érintettek. A tűz miatt az ingatlan lakhatatlanná 
vált, az eset során senki sem sérült meg. A lakók elhelyezésében 
rokonaik segítettek.

Bútorok, ruhanemű és háztartási hulladék égett szombat éjsza-
ka egy tizenöt köbméteres konténerben a Perényi Péter utcában.
A tűzesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik két ví-
zsugárral eloltották a lángokat.

Új tűzoltók a megyében 

Pályakezdő lánglovagok

Nyolc új kollégát köszöntött a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóhelyettes Miskolcon hétfőn délelőtt.
Tóth Attila tűzoltó alezredes gratulált a frissen végzett tűzol-
tók eddigi helytállásához, egyben felhívta a pályakezdők figyel-
mét, hogy eljött az ideje az iskolapadban megszerzett tudás gya-
korlati alkalmazásának. A megye legfiatalabb tűzoltói Tiszaúj-
városban, Mezőkövesden, Szendrőn, Encsen és Miskolcon áll-
nak szolgálatba. Egy tematikus képzési program szerint folytat-
ják a szakmai felkészülésüket, amely kiegészíti az eddig elsajá-
tított ismereteket, továbbá segítséget nyújt a beilleszkedésben.

„Egy könnycsepp a szemünkben 
Érted él,

Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked, 
S egy út, mely elvitte az életed.

A bánat, a fájdalom örökre 
megmarad, 

Mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy is halad.”

Fájó szívvel emlékezünk  
vÁsÁri JóZsefre

4 éve, 2014.07.18-án elhunyt szerettünkre.
Felesége és gyermekei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

UrbÁn lÁsZlóné 
(sZül.: Ács Júlianna) 

84 éves korában hosszan tartó betegség után 
2018.07.14-én elhunyt. Temetése 2018.07.20-án (péntek) 

13 órakor lesz a mezőnyárádi temetőben. 
A gyászoló család

2. oldal 2018. július 19.Sokféle

Zuhanás
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júliu-

si 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.

Rendszeresen ellenőrzik a fürdőt és környékét. 



Közlekedés 
lakó-pihenő övezetben

Lakó-pihenő övezetbe - a ,,Lakó-pihenő övezet’’ jelzőtáblától a 
,,Lakó-pihenő övezet vége’’ jelzőtábláig terjedő területre - csak 
a következő járművek hajthatnak be:
a) kerékpár,
b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépko-
csi, a személygépkocsi kivételével a legfeljebb 3500 kg megen-
gedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a betegszállító gépjár-
mű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pót-
kocsi, segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézi-
kocsi, a kommunális szemét szállítására szolgáló jármű, továbbá 
az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg megengedett leg-
nagyobb össztömegű tehergépkocsi,
c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépko-
csi,
d) az oda látogatókat szállító autóbusz,
e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hoz-
zákapcsolt pótkocsi;
f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, 
rendvédelmi, betegszállítási, közegészségügyi feladat, illetőleg 
postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló jármű, 
ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen;
g) a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy az őt szállító 
jármű és annak vezetője.
(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra se-
bességgel szabad közlekedni.
(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie 
kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok 
biztonságára. Ha az úton járda nincs:
a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a jár-
művek forgalmát azonban szükségtelenül nem akadályozhatják,
b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.
A fenti szabályok betartását a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
folyamatosan ellenőrizni fogja! 

Augusztus 4.

Fesztivál előtt 
a sziget

Hamarosan újra benépesül a Tisza-sziget, a gaszt-
ronómiáé és a kultúráé lesz a főszerep augusztus 
4-én, a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztiválon. 

Már javában tartanak az előkészü-
leti munkálatok, hogy bő két hét 
múlva minden a helyén legyen, 
szépen, készen várja vendégeit a 
sziget. A Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. folyamatosan gon-
dozza a területet, füvet vágnak, sar-
jaznak, most pedig a viharban le-
tört száraz ágakat gyűjtik össze a 
cég dolgozói. A rendezvény előtt 

természetesen még levágják majd a 
füvet és az utat is leseprik. 

- Az ivóvíz ellátáshoz szükséges vezetéket is kiépítjük  - mond-
ta el Krajnyák László, a Városgazda Kft. műszaki vezetője -, és 
mint mindig, idén is lesz áramvételi lehetőség a szigeten. A Ti-
sza szigeten 12 mobil vécé lesz, illetve 15 darab biovécé, a fasor 
mentén pedig a biciklivel érkezőknek egy 200 férőhelyes kerék-
pártárolót helyezünk ki, parkolni pedig a szokott területeken le-
het majd. A jövő hét elején szállítjuk ki a stégeket a Tiszára, és 
töltjük fel zúzalékkal a stéghez vezető utat. A fesztivál előtt pe-
dig, ahogy minden évben, lesz még egy szúnyogirtás a szigeten 
- mondta a műszaki vezető. 

FP

Utak, parkolók, növények

Módosult a költségvetés

Megújul a Barcsay tér   

Van mire költeni a növekményt

Megkezdődött a Barcsay tér 
rekonstrukciójának első üte-
me, a tér dél-keleti részének 
felújítása, a Bethlen Gábor 
utcáról nyíló tervezett parko-
lók, a hozzájuk közvetlenül 
kapcsolódó zöldterületek és 
a közvilágítás kiépítése, kor-
szerűsítése.

A tér jelenlegi állapotában az utak és jár-
dák minősége változó, nagyobb rész-
ben rossz állagúak a burkolatok. Az asz-
falt mozaikosan repedezett és sok helyen 
megsüllyedt. A terület víznyelői több he-
lyen eltömődöttek.
A tervezett kialakításban összesen 80 db 
parkolóhely épül két fő blokkban. A ko-
rábbi „nagy” parkolóban, illetve a „dé-
li gödör” mentén 48 és 2 mozgáskorláto-
zott állás lesz. Az „északi gödörben”, il-
letve mellette 29 és 1  mozgáskorlátozott 
állás létesül.
A parkoló utakat zsákutcaként alakítják 
ki. Minden tervezett parkolóhely merőle-
ges beállású lesz. 
A kertészeti terv favizsgálata alapján az 
értékesnek minősített fákat döntő több-
ségében megtartják, a szegélyeket a 
burkolat széléhez eső nagy fáknál öb-
lösítik, vagy szigeteket hagynak körü-
löttük.
A tömb térburkolati rendszere és gyalog-
úthálózata teljesen újjáépül.

Az első ütem leglátványosabb eleme, 
hogy a két „gödröt” feltöltik, így közel 
egy síkban lesznek a központi térrésszel. 
A feltöltött területeken, mint említettük, 
parkolók létesülnek és a parkolókhoz 
csatlakozó járdahálózat épül ki. A parko-
ló utak egységesen 6,0 m szélesek lesz-
nek és kétirányú forgalommal működnek 
majd.
A parkolók mélységi mérete 4,5 és 5 m. 
A közbenső parkolóhelyek 2,4 m, a szél-
ső parkolóállások 2,6 m, a mozgáskorlá-
tozott helyek 3,5 m szélesek lesznek.

A parkoló utak hossza összesen 182 mé-
ter.
A déli süllyesztett tér helyén egy fitnesze-
lemmel gazdagított sport- és pihenőkert 
létesül. Az első ütemben 14 lombos fát - 
csörgőfát és díszkörtét - 6 oszlopos örök-
zöldet, 7 szoliter cserjét (babérmeggyet) 
és 683 sövény cserjét telepítenek.
A felújítás során új utcabútorokat helyez-
nek ki.
Az első ütem beruházási költsége bruttó 
81.069.788 forint.

                                            F.L.

A 2018. évi költségvetés elfo-
gadása óta a képviselő-testü-
let az önkormányzatot és in-
tézményeket érintően több 
pénzügyi hatással járó dön-
tést hozott - többek között a 
2017. évi maradvány felosz-
tását -, de készült több pol-
gármesteri rendelkezés is, 
melyek az előirányzatok mó-
dosítását eredményezték. 

A testület az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében a bevételek és kiadások 
előirányzatát 9.237.622.780 forintban ha-
tározta meg, a rendeletmódosítást követő-
en ez 9.629.476.118 forint lett. A főösz-
szeg tehát 391.853.338 forinttal növeke-
dett.
Bevételi oldalon az alábbiak szerint osz-
lik meg a növekmény.
Az önkormányzat működési támogatásai 
41.366.142 Ft, működési célú támogatá-
sok államháztartáson belülről 6.343.107 
Ft, felhalmozási célú támogatások állam-
háztartáson belülről 275.102.687 Ft, mű-

ködési bevételek 384.615 Ft, felhalmo-
zási bevételek 105.196 Ft, működési cé-
lú átvett pénzeszközök 1.350.000 Ft, ma-
radvány igénybevétele 67.201.591 Ft.
A pénzügyi terv kiadási oldalán a mű-

ködési kiadások 32.329.173 forinttal, a 
felhalmozási kiadások 364.093.438 fo-
rinttal nőttek, míg a belföldi finanszí-
rozás kiadásai 4.569.273 forinttal csök-
kentek.

3. oldal2018. július 19. Aktuális

A főzők utcája most még néptelen...

„Lakó-pihenő övezet”                   „Lakó-pihenő övezet vége” 

Az „északi gödör” helyén (balra fent) sport- és pihenőkert létesül. 

A „nagy parkolót” 50 állásúra bővítik. 

A növekmény nagy részét felújításokra kívánja fordítani a testület. 

Lesz áramvételi lehetőség 
is.



Ezt jól kifőzték!
Szederkény vendége voltam

Szeretünk enni, inni, főzni, együtt 
lenni. Így vigad a magyar, de nem 
csak mi, más népek is, talán ezért 
is van az, hogy a napi politikai és 
gazdasági hírek mellett egyre több 
főzőműsor ömlik ránk a tévéből. 
Vetélkednek amatőrök és profik, 
celebek adnak ki szakácskönyve-
ket különleges receptekkel, refor-
mkonyhás, egészséges életmódos 
riport nélkül talán már nincs is te-
levíziós összeállítás, főzőcsatorná-
kat indítanak külföldön és itthon, 
mi pedig csak beülünk az illat és 
ízáradat elé, s a távirányítót nyom-
kodva faljuk a világ mindenségét.

Így voltam ezzel én is mindaddig, amíg bicik-
lire nem pattantam, és egy kis finomságért, jó 
hangulatra és társaságra vágyva kitekertem Ti-
szaszederkénybe, ahová mindenkit így hívtak: 
Legyen Szederkény vendége! Hát kaptam ma-
gam és lettem!

Terülj, terülj!

A rendezvénytéren sátrak, asztalok, padok, 
bográcsok, tűz, mindenhol családi, baráti társa-
ságok telepedtek le. Éppen a főzés rajtját kap-
tam el, no és a hivatalos megnyitót, melyen 
Mátyás Edina művelődésszervező köszöntötte 
a vendégeket.
- A 10. születésnapját ünneplő Legyen szeder-
kény vendége! rendezvényen tíz csapat több 
mint 150 fővel indult el. Az étkeket egy három-
tagú zsűri fogja elbírálni, Bognár Imre a Der-
kovits Kulturális Központ szakmai igazgatóhe-
lyettese, Zsipi Imréné, a Kazinczy református 
iskola élelmezésvezetője, aki egyben a zsűri el-
nöke is, és Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaúj-
városi Napközi Otthonos Óvoda vezetője. Nem 
csak a főzés folyamatát fogják figyelni, hanem 
az esztétikus megjelenést és persze az ízeket is. 
Hogy ne maradjon éhen senki - bár ez itt ma 
senkit nem fenyeget, - mi, szervezők tarhonyás 
hússal várjuk a vendégeket - mondta Mátyás 
Edina, majd Bráz György polgármester nyitotta 
meg a jubiláló rendezvényt.
 - Több évforduló is van ebben az évben, töb-
bek között a Legyen Szederkény vendége, amit 
immár tizedszer ünnepelhetünk, de idén ünne-
peljük Szederkény 750. évfordulóját is. Az írott 
emlékek ugyanis 750 évvel ezelőtt említették 
először Villa Sederkyn néven a települést. En-
nek jegyében egész évben zajlanak az esemé-
nyek, és talán mindannyian tudják, hogy min-
den városrészben vannak olyan események, 
amikor jól érezzük magunkat, együtt vigadunk. 
Legyen ez ma is így - mondta a polgármester.

Gasztromániákus

Az illatok csábításának nem tudtam ellenáll-
ni, hátraarcot vezényeltem magamnak és kör-
bejártam a csapatokat. Kóstolni még nem na-
gyon tudtam, hiszen épp hogy elkezdték főzni a 
fő fogásokat, előételként viszont bőségesen ju-
tott az apró sós és édes süteményekből, köret-
nek készülő különlegességekből. 
Marcell betyárok. Ezt a csapatnevet választotta 
egy néhány fős társaság, akikhez odalépve, ki 
mást, ha nem a háziasszonynak tűnő édesanyát 
kérdeztem, aki kísérői és megfigyelői státuszá-
ra hivatkozva a csapat főszakácsához, fiához, 
Marcihoz irányított.
Palacsinta különlegességekkel rukkolt elő a 
verseny legfiatalabb séfje, a 14 éves Toka-
ji Marcell, aki a Halászléfőző Fesztiválon már 
kétszer nyerte el a szakmai zsűri különdíját. 
Nem nyerni, hanem sütni-főzni jött, és meg-
kóstoltatni a vendégekkel az ő különleges íz-
világát.
 - Már 8-éves korában sütött-főzött velem a 
konyhában, akarom mondani mellettem, ké-
sőbb meg helyettem. Mindig mondta, hogy 
ez így nem jó, valami még hiányzik belőle. Ő 
mindig másképp csinált volna mindent, mint 
én, teljesen más ízekben gondolkodott már 
kisfiúként - mondja Marcell édesanyja, Tokaji-
né Anett, majd Marcihoz fordulok.
 - Nagyon szeretem ezt csinálni, talán még a 

szakmám is ez lesz, mert Tokajba járok a ven-
déglátóipari középiskolába - csatlakozik hoz-
zánk Marci, miközben elkezdi sütni a színes 
palacsintatésztákat.
- Ezek mind saját receptek, én találtam ki őket, 
én kísérleteztem ki az ízeket és a töltelékeket. 
Nem szoktam szakácskönyvet használni, az in-
ternetet sem, saját recept alapján dolgozom - 
mondja meglepően felnőttesen. - Sajtos, cso-

kis, chilis, mézeskalácsos tésztákat készítet-
tem, bele töltelékeket, mentás-túrósat, fahéja-
sat, csokisat a chilishez, a sóshoz pedig paradi-
csomosat - sorolja.
Nehezen állok odébb, hiszen a fiúnak minden 
gondolata újabb kérdésre nyitja a számat, töb-
bek között a szabadtéri palacsintasütője is.
 - Ez egy királyi szakácsé volt, az interneten ta-
lálta a fiam, nagyon szerette volna, hogy meg-
vegyük, ragaszkodott hozzá, bicikli helyett ezt 
kérte bérmálkozására ajándékba - mondja az 
anyukája.

Az orrom után 

Egyenpólóban, pirosban áll a bográcsok körül 
a Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület teljes 
apparátusa. 
- Vaddisznó pörköltet főzünk, különleges köret-
tel, amit még nem mondok meg, hogy mi lesz, 
a másik versenyételünk pedig tárkonyos vad-
nyúl lesz. Mindig jövünk, itt a helyünk, együtt 
vagyunk, jól érezzük, magunkat, holnap reggel 
pedig megyünk fellépni Szlovákiába, ám előt-
te azért jóllakunk - nyilatkozta lapunknak Kiss 
Dezső, az egyesület elnöke.
Odébb egy tisztes korú, bajszos, öltönyös em-
ber ül műanyag kerti székben, a bográcsban 
piruló hagymát felügyeli. Jól tűri a forróságot, 
ami fentről jön, és a tűz adta meleget is, ami hű-
vösebb, szelesebb időben áldásos lenne. Csat-
lakozom hozzá, nyelem a füstöt és a nyálamat, 
ami egy-kettőre összefut a számban. 
- Mi tiszaszederkényiek vagyunk mindannyi-
an, én 1972 óta itt lakom, gyakran főzök ott-

hon, a konyhában, az udvaron is, és természete-
sen itt a versenyen is mindig elindulok. Ma len-
csegulyást fogunk főzni, errefelé ezt nem na-
gyon ismerik. Korábban babgulyást, pörköltet, 
a frász tudja mi mindent főztem, most újdon-
ságot akartam, így esett a választás a lencseg-
ulyásra, azt a faluban úgyse evett még senki, 
úgy hogy ma mindenki az én vendégem -mond-
ja Sánta József.
Ismerős az egyik sátron lógó TIK felirat, hát ar-
ra veszem az irányt. Kémlelem a bográcsukat, 
amiben jókora adag aprókáposzta pihen, alatta 
legalább száz töltelékkel. Úgy látom, ma sem 
fogok csalódni, hiszen ők hivatásszerűen űzik a 
mesterséget, évek óta, városszerte. Ebédeltem 
már konyhájukon, kóstoltam már pásztor tarho-
nyájukat, kapros-túrós bélesüket, meg kit tud-
ja még mi mindent, most viszont úgy látom, a 
kedvencemnek gyújtanak alá.
- Felmelegített töltött káposztát csinálunk, több 
mint 80 tölteléket raktunk a bográcsba, bőven 
jut mindenkinek, aki a sátrunkhoz jön - mond-
ják. 

Szederkény legjava

Szederkény legjava táblát fújdogál a szél a 
szemben lévő sátor tetején. A névválasztást 
mormolom és próbálom kibogozni, vajon a tár-
saságra vagy a főztjükre utalhat. Lecsós alap-
juk már a bográcsban rotyog, még nem tudni 
mi lesz, de a Szederkény legjava névre keresz-
telt csapat biztos nem aprózza el. Kiss Norbit 
hívták főszakácsul, aki a hét öt napján sültek-
kel telik el, hiszen saját kis városi kifőzdéjében 
árulja a fiatalok kedvenceit, gyrost, tortillát és 
gyorsbüfés társait.
 - Erdei gombás szürke marharagu lesz a menü 
polentával - mondja. - Hogy mivel?- kérdezem 
cseppet sem palástolva hiányos reformkony-
hás tudásomat. - Hát kukoricakásával - jön a 
válasz, de a mondat másik fele már rokonának, 
Szabó Zsókának jut, aki barátságról, együvé 
tartozásról, közösségről, szeretetről áradozik, 
úgy igazán, szívből. 
- Mindannyian barátok vagyunk, mondhatni 

őskövület már ez a banda. Sok-sok éve így sze-
retjük és így csináljuk, ezt nem lehet kihagy-
ni, és nem is akarjuk kihagyni. Nem fontos a 
verseny, tavaly sem volt fontos, mégis meg-
nyertük, pedig csak kóstolgattuk, és minden-
ki mondta közben a magáét, hogy mit tegyünk 
még bele, s végül ez az egyveleg a bográcsban 
elvitte a fődíjat. Az unokaöcsém a séfünk, van 
most is reményünk - mondja mosollyal az ar-
cán Zsóka.
Tovább visz az orrom a régi Akzo-sok törzs-
gárda csapatához. Vacak dolog a nyers krump-
li reszelése, különösen nagy tételben, állapítom 
meg ezzel szembesülve, de mindent a lepcsán-
káért. Így vagyok ezzel én is, amikor otthon a 
konyhában nekiveselkedek a krumpli reszelés-
nek, amit persze, ha lehet rátestálok erősebb 
férfi kezekre. Jó, hogy ma csak néző vagyok, 
de együttérzek a főreszelővel. 
- Ha hiszi, ha nem, én szeretem ezt csinálni, 
megy ez gyorsan - mondja Varga Csaba. - Jó 
kis lepcsánka lesz belőle, meg hozzá Borza-fé-
le körömpörkölt. Én csak besegítek a fősza-
kácsnak, pedig az eredeti szakmám szakács. Itt 
a helyünk mindig, hiszen szeretjük egymást, 
persze enni és inni is szeretünk, minden bulin 
ott vagyunk, sőt külön is szoktunk tartani ma-
gunknak a művelődési házban.

Fuss el véle!

A sort az időseknél zárom, akik egy kupac-
ban, az árnyékba húzódva kortyolgatnak frissí-
tőt. Konyhai munkának semmi nyoma, ők elő-
re dolgoztak. Amolyan helyi házigazdák, min-
denhol ott vannak, mindenben benne vannak, 
mert élvezik. Most is inkább mulatni és fellép-
ni jöttek, hiszen a színpadra humort és dalcsok-
rot is hoztak. 
- A Tiszaszederkényi Idősek Klubja több, mint 
40 fővel érkezett, csülökpörkölttel készültünk, 
amit már megfőztünk előre versenyen kívül. Jó 
a hangulat, gyönyörű idő van. Mehettünk volna 
strandra is, de ez itt egy közösség, akikkel jól 
érezzük magunkat, ezért itt maradunk - mondja 
Váradi Józsefné, Magdika, klubvezető.
Ízekből, illatokból, barátságból, jókedvből és 
összetartozásból töltekeztem a délután alatt. 
Mert Szederkény ilyen. Vendégváró, szívesen 
látó, befogadó. Én már tudom. Aki nem, az leg-
közelebb Legyen Szederkény vendége!

                                            berta

A főzőverseny helyezettjei
1. Szederkény legjava: Erdei gombás szür-
ke marharagu
2. Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület: 
Vaddisznó pörkölt
3. Szőnyi család: Legényfogó leves cipóban
Különdíjasok:
- Pilipár család: Lecsós-káposztás csirke
- Bográcsbetyárok: Lassú füstöléssel készült 
marhalábszár, házi bbq szósszal
- Marcell betyár: Palacsinta különlegessé-
gek

Kiss Norbi (képünkön) marharaguja bizonyult Szederkény legjavának. 

A Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület vaddisznó pörköltjét a második helyre „sodor-
ta” a zsűri. 

Tokaji Marcell palacsintái különdíjat érde-
meltek ki. 

4. oldal 2018. július 19.Kulináris
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A Tisza TV műsora
Július 19., csütörtök

9:00 Best of Egészségmagazin: Lógunk az okostelefonon! - 
Autistaként az élet - Idősebbek is elkezdhetik! - Varrott tes-
tek - Életmentés mindenkinek!
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Július 25., szerda
18:00 Nyári válogatás: Dalol a város a Dal napján - A sör-
gyártás titkai - A viszkis rabló sztori  - Jobb agyféltekés raj-
zolás - Kultúrházak éjjel-nappal - Paneltörténet - Utazzunk 
hibrid és elektromos autóval - Bowlingozók - Versenyző at-
léták

„Szederkényi évforduló”

Új időszaki kiállítás a tájházban
Kilencedik időszaki kiállítá-
sát nyitotta meg a hétvégén 
a Villa Scederkyn Tájház. A 
gyűjtemény a Szederkényi 
évforduló címet kapta, nem 
véletlenül, hiszen idén 750 
éves Tiszaszederkény.

„A 750 éves évforduló alkalmából meg-
rendezett kiállításon emléket állítunk a 
Tiszaszederkény történelmében jelentős 
szerepet játszó eseményeknek, valamint 
olyan érdekességek is megtekinthetők, 
melyeket a közönség eddig még nem lát-
hatott. A tárlat fotók, okiratok, térképek 
és tervek segítségével igyekszik bemutat-
ni azt a történetet, amely elvezet minket 
Villa Scederkyntől Tiszaújváros-Tisza-
szederkény városrészig.” - áll azon a szó-
rólapon, mely a tájház új időszaki kiállí-
tásának megnyitóját hirdeti. Egy több ol-
dalas kiadvány is készült a jubileum évé-
ben, melyben a település és a tájház törté-
netéről olvashatunk, valamint a 2010 óta 
megrendezett időszaki kiállításokról is.
- A len és a kender népi feldolgozása, A 
tiszai halászat, Gyermekélet a 20. szá-
zad első felében, Lorántffy Zsuzsanna és 
a hajdúk, Tiszaszederkényből a nagy há-
borúba, Te engemet én tégedet, Tiszasze-
derkény akkor és most, Népi kerámiák a 
helytörténeti gyűjtemény anyagából. Cím 
szerint, időrendi sorrendben ezeket a ki-
állításokat láthatták az érdeklődők az el-
múlt nyolc évben, most a jubileumi esz-

tendőben a Szederkényi évforduló ne-
vű tárlatot rendeztük be, ez a legújabb 
időszaki kiállításunk, melyet egy éven 
át nézhetnek meg a látogatók - kalauzol 
minket Urbán Anett muzeológus a hiva-
talos megnyitó előtt. 
Közben érkeznek a helyiek, a szakmabe-
liek, a városiak, a Szederkényből elszár-
mazottak. Nézik az ereklyéket, a régi do-
kumentumok másolatait és a falon lógó 
képeket. Néhányan magukra ismernek, 
mások ismerősöket keresnek. Közben a 
muzeológust kérdezem a kiállítás előké-
születeiről és a kutatómunkáról.
 - Maga az elkészítés egy-két hónapot vett 
igénybe. 750 évet nem volt egyszerű ösz-
szeszedni, de meg volt a fejemben a kon-
cepció, úgyhogy pörgött gyorsan minden, 
a kipakolás és a berendezés két nap alatt 
megvolt. A történelmi eseményeket pró-
báltuk a táblákkal, tervekkel, fotókkal be-
mutatni, ez utóbbiak nagy kedvenceim, 
sokat elárulnak a régmúltról, azokat a ré-
szeket is láthatják a vendégek, ahová nem 
mindig jutnak el a Szederkénybe látoga-
tók, például a gát környékét. Ehhez a kiál-
lításhoz nem kellet külön gyűjtést szervez-
ni, hiszen korábban volt olyan kiállításunk, 
amihez kértük a lakosság segítségét, de ez 
leginkább most a mi kutatómunkánk gyü-
mölcse. Néhány hónapja a rendezési tervre 
és a Tisza szabályozásának dokumentuma-
ira bukkantunk dr. Kákóczki Balázs törté-
nész kollégámmal egy budapesti levéltár-
ban, abban lehetett többek között olvas-
ni, hogy annak idején a parókia helyén egy 
klub-könyvtárat akartak létrehozni, de ez 
csak egy terv maradt - meséli Anett.

Nézelődünk, beszélgetünk, elmerülünk a 
múltban néhány percre, aztán vissza a je-
lenbe, hiszen kezdődik az időszaki kiál-
lítás hivatalos megnyitója, melyen első-
ként Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturá-
lis Központ igazgatója ajánlotta az érdek-
lődők figyelmébe a gyűjteményt.
 - Különleges alkalom a mai, hiszen ez az 
első olyan központi rendezvény, ami az 
évforduló jegyében zajlik. Az augusztus 
20-ai rendezvényen folytatódnak majd az 
ünnepi események, istentisztelettel, em-
léktáblák átadásával, illetve itt a tájház-
ban egy emlékkő átadásával. - mondta az 
igazgató, majd Jézsó Gábor, a település-

rész önkormányzati képviselője az ünne-
pek jelentőségéről beszélt köszöntőjében. 
- Az ünnepek mindig fontosak voltak 
az embereknek, kiemelkedők közü-
lük is a születésnapok, amik jelzik az 
idő múlását és azt is, hogy mennyire 
fontos nekünk az a személy, az a kö-
zösség, amelyiknek éppen a szülinap-
ját ünnepeljük. Ez a mai ünnep is azt 
jelzi, hogy itt mindig voltak olyan la-
kosok, közösségek, akik fontosnak tar-
tották, hogy megőrizzék a születési he-
lyük, lakóhelyük emlékét, az épülete-
ket, a tárgyi emlékeket, mindent, ami 
fennmaradt ebből a 750 évből - mondta 
a képviselő, majd Urbán Anett muzeo-

lógus rövid tárlatvezetéssel egybekö-
tött megnyitója következett. 
- Az ünneplés mellet összegzést is je-
lent egy évforduló, mint ez is, ezért eb-
ben a kiállításban 750 évet próbáltunk 
összegezni. Reményeink szerint minden 
olyan esemény bekerült a gyűjteménybe, 
ami mérföldkő volt a település életében. 
Szándékosan nem a 750 éves Szederkény 
címet kapta a kiállítás, hiszen korábbra 
mentünk vissza az időben, ugyanis hiába 
750 évvel ezelőtt említették először írá-
sos emlékek a Scederkyn nevet, de itt már 
az új kőkortól kezdve éltek emberek. Ré-
gészeti leletek is bizonyítják ezt, eredeti-
ben a Hermann Ottó Múzeumban látha-
tók azok a 3500 éves tárgyak, melyeknek 
most a másolata került a falakra. A régé-
szeti leletek mellett kiállítottuk azt a 750 
éves oklevelet, mely először tesz emlí-
tést a településről. Ez a dokumentum már 
csak egy másolat, mert az eredeti elégett, 
de itt van a Lorántffy Zsuzsanna hajdúte-
lepítéséről szóló négyoldalas okiratmá-
solata is, melynek egy oldalát kiemeltük, 
kinyomtattuk latin és magyar fordításban, 
korhű papíron, ezt haza is vihetik a láto-
gatók emlékbe. Rákóczi Ferenc oltalom-
levelét is itt láthatják, ez egy színes má-
solat, amit korábban mindenhol csak fe-
kete-fehérben állítottak ki, és itt van az 
Urbárium, az összeírás, ami Mária Te-
rézia nevéhez köthető, ennek első olda-
lát mutatjuk be. A Tisza- szabályozás he-
lyi vonatkozásairól egy leírás is bekerült 
a gyűjteménybe, és térképeken Szeder-
kény ábrázolása különböző korszakok-
ból. Kuriózum, azoknak is, akik itt laknak 
az 1978-as rendezési terv, melyből kide-
rül, hogyan akarták átalakítani ezt a tele-
pülésrészt, szemben a bejárattal pedig a 
fotók kerültek egy csokorba. Mindegyik-
nek megvan a maga története, iskolai bal-
lagások, élet a faluban, épületek, táblák, 
olyanok, amelyek mind használatban vol-
tak anno, intézmények homlokzatára vol-
tak kirakva, mint például ez a Vásárhe-
lyi Pál ÁMK tábla, ami már nincs, most 
azonban jól látni ezekből is a történelem 
változásait.

                berta

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Kertstílusok – kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás szeptember 7-ig látható.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Július 27. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok felnőtteknek.

7. oldal2018. július 19. Kultúra/História

Lorántffy Zsuzsanna okirata a hajdútelepítésről. 

Fényképek, térképek, táblák Szederkényből, Szederkényről. 

Múlt századbeli szederkényi szoba. 

NYÁRI KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS:

A Derkovits Kulturális Központ
Hamvas Béla Városi Könyvtár  

JÚLIUS 1-től AUGUSZTUS 31-ig 
SZOMBATI  NAPOKON ZÁRVA TART!

 
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.) 

JÚLIUS 23 -tól AUGUSZTUS 6-ig ZÁRVA tart.
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban     

a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban
(Tiszaújváros, Bocskai út 33.)

vehetők igénybe.

A Várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében 
AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS 

NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig!
A belépés díjtalan.

(BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

NYÁRI NYITVATARTÁS

A Derkovits Kulturális Központ

Tiszaszederkényi Művelődési Háza 

JÚLIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-ig 

SZOMBATI  NAPOKON ZÁRVA TART!



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

kok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
a 30. héten, 2018. július 26-án (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 29. héten 2018. 
július 19-én (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2018. július 25-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Lakossági 
gombavizsgálat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközponti pi-
ac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat újra 
igénybe vehető.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
  üzemeltető

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot-

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon 
lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás 

ingyenes.  A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 
órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján 

a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

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. 

Határozatlan idejű 
óvodapedagógus munkakör

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályáza-
tot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan ideig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés országos Alapprog-
ramjára épített Helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda 
éves Munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint 
önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013. (VIII. 
30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a sza-
bad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándo-
rolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 03. napjától tölthe-
tő be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 05.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Ti-
szaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni 
a pályázat azonosítószámát (297/2018.), valamint a munkakör 
megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
vagy 
• elektronikus úton Micskiné Bodó Erzsébet részére a szivar-
vany@tujvaros.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyít-
vány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.
hu e-mail címen lehet.

Micskiné Bodó Erzsébet
         óvodavezető

Határozott idejű 
óvodapedagógus munkakör

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályáza-
tot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2018. 09. 03 - 2019. 08. 31-ig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés országos Alapprog-
ramjára épített Helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda 
éves Munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint, 
önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013. (VIII. 
30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a sza-
bad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándo-
rolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 03. napjától tölthe-
tő be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 05.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Ti-
szaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni 
a pályázat azonosítószámát (297-2/2018.), valamint a munkakör 
megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
vagy 
• elektronikus úton Micskiné Bodó Erzsébet részére a szivar-
vany@tujvaros.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyít-
vány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivar-
vany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.   

Micskiné Bodó Erzsébet
         óvodavezető

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.

Pénztáros munkakör
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
felvételre keres munkavállalót az alábbi 
munkakör betöltésére:

PÉNZTÁROS
(teljes munkaidőben, határozatlan időre 
történő foglalkoztatásban 3 hónapos pró-
baidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges felté-
telek:
- regisztrált mérlegképes könyvelő vég-
zettség                                                                           
- büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- mérlegképes könyvelői végzettség ál-
lamháztartási szakirány
- költségvetési intézményben szerzett 
szakmai tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másola-
ta
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti
Egyéb információk:

- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő: 2018. július 20.
- az elbírálás határideje: 2018. július 24.
- az állás betölthető: 2018. augusztus 1.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tisza-
újváros Városi Rendelőintézet Tiszaújvá-
ros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati azonosító számát: 50197/2018, vala-
mint a munkakör megnevezését: „pénztá-
ros”.

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató 

 Fogászati ügyeleti ellátás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2018. július 1-jétől a tiszaújvárosi lakó-
hellyel rendelkező betegek számára térí-
tésmentesen elérhető a fogászati ügyelet 
az alábbiak szerint:
Az ügyelet helye: Miskolc, Kazinczy u. 1.
Rendelési idő: 
szombati napokon 16:00-20:00
vasárnapi napokon: 15:00-19:00
A rendelést vezeti: Dr. Daher Paul fogor-
vos
Kérjük, hogy mielőtt igénybe vennék a 
rendelést, szíveskedjenek szándékukat je-
lezni az alábbi telefonszámok valamelyi-
kén:
06-20-355-2593
06-20-928-0925
A térítésmentes fogászati ügyeleti ellátás 
körébe a következő kezelések tartoznak:
• a fogak friss baleseti sérüléseinek elsőd-
leges ellátása (visszahelyezés, sínezés, 

gyógyszeres kötés, foghúzás),
• a fogból kiinduló gyulladások ellátása 
(fog üregének megnyitása, foghúzás),
• a fogmeder-gyulladás, bölcsességfog 
körüli gyulladt lágyrész-szövetek konzer-
vatív kezelése,
• a szájüregen belüli tályog megnyitása,
• a nyelést vagy/és légzést akadályozó 
idegen test eltávolítása,
• a szájnyálkahártya és az ajak akut gyul-
ladásos megbetegedéseinek gyógyszeres 
ellátása,
• állkapocs-ficam visszahelyezése,
• a frissen tört állcsont nyugalomba he-
lyezése.
• a háromosztatú ideg által kiváltott ro-
ham helyi érzéstelenítéssel történő csilla-
pítása, valamint
• bármilyen eredetű szájüregi vagy szájü-
reg környéki vérzés csillapítása (tampon, 
fedőkötés, véralvadást fokozó gyógysze-

rek helyi alkalmazása, varrat).
A fentieken kívüli kezelésekért a fogor-
vos térítési díjat kérhet.

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató

8. oldal 2018. július 19.Közlemények



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

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

Pályázati felhívás

Pályázat

Pénzügyi munkatárs 
munkakör

Takarító munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hir-
det a Polgármesteri Hivatalban 1 fő pénzügyi munkatárs mun-
kakör betöltésére, határozatlan időre szóló kinevezéssel, 6 hó-
nap próbaidő kikötéssel.
Főbb munkaköri feladatok:
Közreműködés az önkormányzat költségvetési javaslatának, év 
végi beszámolójának elkészítésében. Havi és negyedéves adat-
szolgáltatások készítése.
Önkormányzati intézmények költségvetésének, éves beszámo-
lójának, havi, negyedéves adatszolgáltatásainak ellenőrzése, ér-
tékelése, elemzése. 
Állami támogatás igénylésével, módosításával, elszámolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása.
Vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása.
Képviselő-testületi anyagok előkészítése.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási alap-, illetve szakvizsga, 
- ASP program felhasználói szintű ismerete,
- mérlegképes könyvelői szakképesítés.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt 
a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.
Az állás 2018. augusztus 21-től tölthető be. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyző-
jéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet. 
Tel: 49-548-085.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályáza-
tot hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére határozatlan időtar-
tamra szóló munkaviszonnyal.
Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolnia kell:
• szakmai önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat
Feladatok:
• a kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, fer-
tőtlenítése
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. szék-
helyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapo-
kon 8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alat-
ti címre
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

Tájékoztatás

Tájékoztatás

Tájékoztatás

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények

Alkalmazotti étkeztetés

Diétás étkeztetés

A 2018/2019-es tanítási/nevelési évre 
igénybe vehető normatív kedvezmény 
(ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés ese-
tén ingyenes étkezésre jogosult a gyer-
mek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyerme-
ket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező leg-
kisebb munkabér (138.000 Ft) személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át 
(2018-ban 119.301 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés 
esetén az ingyenes étkezés megállapítása 
iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell 
benyújtania, amennyiben ugyanazon in-
tézménybe járó gyermekei után azo-
nos jogcímen igényli a normatív kedvez-
ményt.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű isko-
lai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:

• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű 
iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, 
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a 
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású közneve-
lési intézményben étkezést vesz igénybe, 
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső ha-
vi nettó jövedelme nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó kérelmet kell kitöltenie minden 
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes 
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2018/2019-es nevelési/tanítási évben 
étkezést igényel bölcsődében, óvodában, 
általános iskolában, középiskolai kollégi-
umban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-

szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. év-
folyamon felül nappali rendszerű isko-
lai oktatásban résztvevő tanulónak, törvé-
nyes képviselőjének az ingyenes/kedvez-
ményes étkezés, a szociális alapú gyer-
mekétkeztetési térítési díjkedvezmény, 
valamint a személyi térítési díj megál-
lapítása iránt kérelmet kell benyújtania, 
melyhez csatolni szükséges a kérelemben 
megjelölt igazolásokat. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 
7.20 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, 
pénteken 7.20 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.hu 
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan 
információ kérhető az alábbi telefonszá-
mokon:
49/548-305 illetve 49/548-328
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos, de amennyiben a 2018/2019-es 
nevelési/tanítási év szeptember hónapjá-
ban már igénybe kívánja venni az étke-
ző az ingyenes vagy kedvezményes étke-
zést, abban az esetben az étkezési kérel-
met 2018. augusztus 31-ig le kell adni.
A nyilatkozatokat/kérelmeket személye-
sen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 
3. I. em. 73/1. iroda) kell benyújtani.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont tájékoztatja az intézmények alkalmazot-
tait és a külsős étkezőket, hogy a 2018/2019-
es nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étke-
zési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkal-
mazottak és köztisztviselők, az önkor-
mányzati intézmények, az állami fenn-
tartású köznevelési intézmények, vala-
mint az önkormányzati tulajdonú gazda-

sági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi 
Intézményműködtető Központba benyúj-
tott kérelemre, az intézmény igazgatójá-
nak előzetes írásbeli engedélye alapján 
étkezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt 
intézmény éttermében vehető igénybe. 
Engedélyezés után a nyomtatvány leadá-
sával lehet az étkezést megrendelni az 
élelmezési ügyintézőknél. 

Az étkezési kérelmek formanyomtatvá-
nya 
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu 
• beszerezhető a térítési díjszedési napo-
kon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ élelmezési csoportjánál 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-
14.00)

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ tájékoztatja az érintett szülő-
ket, törvényes gondviselőket, hogy a 
2018/2019-es nevelési/tanítási évre vo-
natkozóan az eltérő táplálkozást igénylő 
étkezés biztosításához minden régi és új 
diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell 
benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazo-
lás csatolása szükséges. 

A kérelem benyújtásának címe: 
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont  
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Molnár Judit
Kazinczy Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 
73/2. iroda

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 5 fő részére iskolai szo-
ciális segítő munkakör betöltésére, a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai: 
- 15/1998. NM rendelet 25. § 
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- felsőfokú képesítés - 15/1998. NM ren-
delet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellá-
tások - 1/a. Család- és Gyermekjóléti köz-
pont - iskolai szociális segítőre vonatkozó 
képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások),
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 

- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § 
(8) a)-d), e) pontjai alapján,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi 
XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben 
meghatározott kizáró okok nem állnak 
fenn.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-

lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 2166/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: iskolai szociá-
lis segítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telennek nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje:
 2018. augusztus 10.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2018. augusztus 22.
A munkakör 2018. szeptember 01. napjá-
tól tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-es telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 2166/2018. azonosító számon 2018. 
július 13. napján jelenik meg.

Poropatich Péter
intézményvezető

Iskolai szociális segítő munkakörök
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Hegesztő, kőműves, nehézgépkezelő,
csőelőkészítő köszörűs szakmunka

 azonnali munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel. 

Munkavégzés helye: Magyarország. 
(A szállást, utazást a cég állja.)

Jelentkezés: a 0620/479-9542-es telefonszámon. 

Tiszaújváros, Táncsics M. úton 2 szobás csalá-
di ház rendezett udvarral + szoba-konyhás lakható 

melléképülettel eladó.
(víz, gáz, csatorna bekötve). 
Irányár: 13,5 millió forint

Érd.: 06-70/300-3901

A Tiszaújvárosi Krónikában  is megjelenik lakossági apróhir-
detése,  amennyiben azt a Tisza TV 

Képújságában legalább 
5 napra (2500 Ft) 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Változott 
az ügyfélszolgálati 
iroda nyitvatartása

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. ügyfél-
szolgálatainak nyitvatartása 2018. július 2-től megváltozott. 
A jelzett naptól az alábbi ügyfélfogadási időben állunk a ti-
szaújvárosi ügyfélszolgálati irodában ügyfeleink rendelkezé-
sére:

TISZAÚJVÁROS
3580 Tiszaújváros, Tisza utca 2/C.

hétfő: 8:00 – 16:00
kedd: 8:00 – 16:00

szerda: 8:00 – 20:00
csütörtök: 8:00 – 16:00

péntek: 8:00 – 12:00

További elérhetőség: 
TELEFONSZÁM: +36 21 3500 111
E-MAIL CÍM: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
LEVELEZÉSI CÍM: 3510 Miskolc, Pf. 583

További ügyfélszolgálati helyeink nyitvatartásáról bővebben 
honlapunkon, a www.bmhnonprofit.hu weboldalon tájéko-
zódhatnak.
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Labdarúgás

Labdarúgás

Még gombócból is sok

Búcsú a gólkirálytól

A Cigánd ellen játszotta 
újabb felkészülési mérkőzé-
sét a Tiszaújváros, és gólzá-
poros győzelmet aratott.

TFC Tiszaújváros - Cigánd    
9-0 (4-0)

TFCT: Herceg (Tóth), Molnár (Horváth), 
Nagy P (Kovács), Lippai, Illés (Lipusz), 
Burics (Pap), Hussein, Bussy, Orosz, 
Nagy D (Faggyas), Kertész,
Igazoltan távol: Dajka, Fodor, Balogh, 
Tóth S, Nagy G
Góllövők: Nagy D. (4), Faggyas (2), Li-
pusz, Kertész, Pap
Bár 9-0-ra sikerült felülmúlni a bodrog-
közieket, ne tévesszen meg senkit az 
eredmény, hiszen a formálódó ellenfél 
várhatóan ennél sokkal jobb lesz a baj-
nokság kezdetére, bár ez remélhetőleg 
igaz a Gerliczki-legénységre is 
A két csapat ezen a találkozón nem volt 
egy súlycsoportban, míg nálunk már ki-
alakult a keret, addig a Cigánd esetében 
jórészt próbajátékosok tesztelése volt a fő 

cél, és csak ezen a héten kezdték meg a 
felkészülést.
A nagy melegben nehéz dolguk volt a já-
tékosoknak, sok helyzet alakult ki mindkét 

oldalon, de míg mi berúgtuk azokat, addig 
a másik oldalon nem. Ehhez Tóth kiváló 
formája is kellett, de a védők, a középpá-
lyások és a csatárok is jól teljesítettek. 

1989 végén, vagyis közel har-
minc éve az Olefin SC serdü-
lő labdarúgó csapata is részt 
vett Miskolcon a Focifarsan-
got megelőző 8 csapatos Por-
celán Kupa teremtornán. A 
leninvárosi csapat a KBSC 
mögött a második helyet sze-
rezte meg, és a torna legjobb 
játékosa is leninvárosi volt.  

A jellemzően 14 éves gyerekek kö-
zött szerepelt egy nagyon kistermetű, de 
ügyes játékos, aki éppen csak betöltötte 
akkor a 13. életévét. Kovács Péter - mert 
róla van szó - most 41 évesen búcsúzik a 
tiszaújvárosi szurkolóktól. 
A búcsúmérkőzést lapzártánk után - szer-
dán - rendezték, így arról bővebben csak 
a jövő heti Krónikában tudunk majd be-
számolni, de a klub honlapjának segítsé-
gével egy rövid összegzést adunk pálya-
futásáról.
Péter a helyi sportiskolában nevelkedett, 
és tornászként is megállta a helyét. Ját-
szott NB I/B-ben és NB II-ben is (Bőcs, 
66 meccs/23 gól, DVTK, KBSC), volt 
strandlabdarúgó válogatott (játszott EB-n 
is), de a legtöbbet Tiszaújváros labdarú-
gásában tette le az asztalra.
Az 1960-2010 Futballkrónika szerint 
ezen időszakban 142 bajnoki meccsen 95 
gólt ért el (2009 őszi idényig), azt követő-

en - az MLSZ adatbank szerint - 2010 és 
2015 között további 136 bajnoki mérkő-
zésen 107 gólt szerzett (ebből egy szezon 
volt csak megyei I.), így összességében 
278 bajnoki mérkőzésen 202 gól, mely-
lyel a több szezonban elért bajnoki gól-
királyi cím megszerzése mellett a Tisza-
újváros Labdarúgásának Gólkirálya cí-
met is kiérdemli. (A korábbi gólcsúcstar-
tó Kiss József volt, aki 280 mérkőzésen 
124 gólt ért el.)
A mai gyorsan változó és rohanó világ-

ban el sem tudjuk képzelni, hogy lehet-e a 
jövőben még egy olyan játékos, aki több, 
mint 10 évig kitartson csapatunknál és 
mindemellett ennyire gólerős játékos le-
gyen.
Tekintettel Péter „munkásságára” az 
egyesület elnöksége felterjesztette őt a 
közgyűlés felé, hogy annak tiszteletbeli 
tagjává válasszák.
Köszönünk mindent, és további jó egész-
séget, sok sikert kívánunk!
 (forrás:fctiszaujvaros.hu)

Tömegsport

Forma 1-es forma

Egy futóverseny, ahol a helyszín teszi igazán kü-
lönleges élménnyé a futást! Egy olyan pályán pró-
bálhatták ki magukat a résztvevők, ami kifeje-
zetten versenyzésre lett kitalálva, csakhogy autók 
számára, a Hungaroringen. 

A Ring Run Race első alkalommal várta a futókat, hogy „ólom-
mentes” versenyen mérjék össze tudásukat.  4, 12 és 21 km-en 
zajlott a megmérettetés, ami 1-3-5 kört jelentett a Forma 1 ma-
gyarországi pályáján.
A versenyre több tiszaújvárosi futó is nevezett, köztük az a 
Pap-Csákvári Judit, aki már több hosszú, illetve ultra hosszú tá-
vú versenyen is remekül szerepelt már.
-  A férjem, Pap Zsolt (önkormányzati képviselő és maga is lel-
kes hosszútávfutó - a szerk.) kérdezte meg, hogy lenne-e ked-
vem a Hungaroringen futni, és természetesen rögtön igent 
mondtam - tudtuk meg Judittól indulásának körülményeit. - Mi-
vel esély volt a hőségre, úgy gondoltam elég lesz a 12,2 km a 
maga 6,2%-os emelkedőivel. 
Ez jó döntésnek bizonyult a végeredmény szempontjából, hi-
szen Judit nem csak teljesítette a távot, hanem a nők között a 
legjobb időt érte el, így a dobogó legfelső fokára állhatott.
- Lassú felvezetésű rajtunk volt, mint a Forma 1-es autóknak, ha 
a safety car után indul a mezőny - mesélt a versenyről Judit. - 
Majd egy dudaszó jelezte az igazi rajtot, 4 km-es körökből kel-
lett teljesíteni 3-at. A pályán pici autógumi darabokat lehetett 
látni, így többször eszembe jutott, hogy két hét múlva itt bizony 
300 km/h-val haladnak majd az autók.
A versenyben a pályán két helyen tudtak frissíteni a futók, és er-
re szükségi is volt, mert ahogy Judit már a verseny előtt sejtette, 
nagy melegben, 30,5 fokban rótták a köröket.
- Már az elején láttam, hogy nem sok női versenyző van előttem, 
viszont nem tudtam milyen távokon indultak - folytatta Judit. -  
Az első kör után már biztosnak éreztem a dobogót, ekkor ugyan-
is akik 4 km-t futottak már kiálltak. Tartanom kellett az iramot, 
de csak a célban tudtam meg, hogy első lettem. 
Az ólommentes verseny után hamarosan ismét a lóerőké lesz a 
főszerep a Hungaroringen, hiszen július 27. és 29. között ismét 
odalátogat a száguldó cirkusz.

Ultramaraton

Tókerülő futók

A hétvégén rendezték meg a UPC Mobil UTT 111 elnevezésű 
ultramaraton versenyt. A Tisza-tó kerülő megmérettetésen egyé-
niben és számos csapat formációban indultak sportemberek.
Ez utóbbiban, a négyfős alakulatok összecsapásában érdekelt 
volt egy tiszaújvárosi sportember, Kánai Roland is, az „Achil-
leus van még valaki?!” fantázianevű alakulat tagjaként. A né-
gyes alaposan kitett magáért, hiszen kategóriájukat toronyma-
gasan megnyerve 7 óra 27 perc 57 másodperces idővel futották 
le a 111 km-es távot. Ezzel a teljesítménnyel ráadásul nem csak 
kategóriájukban, de összetettben is kiválóan szerepeltek, a 349 
egység közül az abszolút 3. helyen értek célba, úgy, hogy előt-
tük csak két 5-10 főt számláló csapat ért be, és így is csak mint-
egy 18 perccel tudtak náluk gyorsabbak lenni.

11. oldal2018. július 19. Sport

A győztes csapat (a jobb szélen Kánai Roland).

Padlót fogtak a cigándiak, de a bajnoki rajtig biztos felállnak. 

A 278 bajnoki mérkőzésen 202 gólt szerzett Kovács Péter, Tiszaújváros labdarú-
gásának gólkirálya. 



12. oldal 2018. július 19.Rendezvény
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