
Egy jó félidő
és egy mégjobb

Hogy a darázs
csípje meg!
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Lecsaptak a nyomozók

Közösen a hazáért, Tiszaújvárosért
Szent István napi ünnepségek

Lengyelhonban

Új vezetés, 
változatlan célok

Zawircie Járási Hivatal meghívására, Bráz György polgármes-
ter vezetésével négyfős delegáció képviselte városunkat lengyel 
testvérvárosunkban. 
A vendéglátók tartalmas programokkal fogadták a tiszaújváro-
siakat, melynek keretében kirándulást szerveztek a közeli Czes-
tochowába, ahol ellátogattak a város fő látványosságának szá-
mító Jasna Góra-i kolostorba.
A kolostor legfőbb nevezetességeinek megtekintésén túl, dele-
gációnk részese lehetett a Szűz Mária mennybemenetele alkal-
mából érkező több ezer zarándokcsoport áradatának.
 A testvérvárosi látogatás legfontosabb programja természetesen 
a hagyományosan évente megtartott aratófesztivál volt, melyet 
az idén a járáshoz tartozó Goleniowy községben rendeztek meg. 
Zawericie járás élére a közelmúltban megtartott helyi választá-
sokat követően új vezetés került, de a járási hivatal új elnöke, 
Gabriel Dors arról biztosította polgármesterünket, hogy az im-
már 15 éves múltra visszatekintő kapcsolatunkat ők is tovább kí-
vánják ápolni, és ha lehetséges még szorosabbra kívánják fűzni 
a két település között fennálló baráti és partneri viszonyt.

Tisztelt 
Tiszaújvárosiak!

Tájékoztatom szeretett városom minden lakóját, hogy a 2019. 
október 13-ai választáson nem indulok a polgármesteri tisztsé-
gért, nyugdíjba vonulok. Remélem, megértik döntésemet.
1968-ban, középiskolai tanulóként érkeztem a városba. 1980-tól 
a város alkalmazottjaként dolgoztam felelős munkakörökben. 
Baloldali meggyőződésemet soha nem adtam fel, miközben ke-
resztény és lokálpatrióta emberré is váltam.
Vállalt feladataimat mindenkor szolgálatnak tekintettem, tisztel-
ve minden embert, támogatva a segítségre szorulókat. Különbö-
ző pozíciókban olyan embereket támogattam, akik képesek vol-
tak tisztességgel, becsülettel, hozzáértően végezni vállalt felada-
taikat. Volt, akiben csalódtam, de a város érdekében nem haboz-
tam, azonnal változtattam.
Köszönöm a közös munkánkhoz nyújtott támogatásukat.
Köszönöm minden közszférában dolgozó volt és jelenlegi mun-
katársam tisztességgel végzett, hozzáértő munkáját.
Köszönöm az önkormányzati képviselők konstruktív, egymást 
tiszteletben tartó, a városért végzett munkáját, különösen az 
egyéni választókerületben dolgozókét. Dr. Fülöp György alpol-
gármester úrnak pedig a vezetőtársként tanúsított harmonikus, 
baráti együttműködését.
Köszönöm a városban működő gazdasági, egyházi és civil szer-
vezetek partneri együttműködését.
Köszönöm a feleségem, a gyermekeim segítő, megértő, gondos-
kodó támogatását minden vállat feladatom végzéséhez.
Polgármesterként nem, de felelősen gondolkodó lokálpatrióta-
ként folytatom az életem. 
Döntsenek a lelkiismeretük szerint október 13-án!
Tiszaújváros, 2019. augusztus 22.

Bráz György
polgármester 
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A legfontosabb program az aratófesztivál volt.

Verőfényes napsütésben ünnepelt augusztus 20-án Tiszaújváros lakossága. Szent István királyunk és az új kenyér ünne-
pén a tiszaújvárosiakkal együtt emlékeztek testvérvárosaink világi és egyházi küldöttségei is. A Lorántffy szobornál és a 
Szent István szobornál tartott ünnepségek mellett számos program várta az ünneplőket a városközpontban. A városi ün-
nepségen tizenhárom személy és három közösség vehette át a képviselő-testület által adományozott önkormányzati ki-
tüntetését. Az ünnepi programot a Duna Művészegyüttes előadása, illetve tűzijáték zárta. Ünnepi cikkeink, tudósítása-
ink, képriportunk a 3-9. oldalakon.
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Egyházi hírek
Római katolikus
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban 
csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, vasárnap (au-
gusztus 25-én) 11.00 órakor kezdődik a Szentmise. Kedden és 
szerdán a szentmise elmarad.
Szeptember 1-jén, vasárnap 16.00 órakor tanévnyitó szentmi-
se a templomban (Veni Sancte). Szeretettel hívjuk és várjuk a 
hittanos gyermekeket és szüleiket templomunkban. Ez egyben 
az első vasárnapi gyermekmise is.
Keresztelők minden hónap 3. vasárnapján. 
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van au-
gusztusban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a hó-

nap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától 
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig. 

Református
Tiszaújváros
2019. augusztus 18-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet 
lesz. 
Tiszaszederkény
2019. augusztus 18-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az is-
tentisztelet.

Görögkatolikus
Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 
Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Beke Imréné
(született Fekete Ágnes)

életének 90. évében elhunyt.
Temetése 2019. augusztus 23-án, pénteken 15 órától lesz 

Sajószögeden a Városi Temetőben.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 
TóTh LászLó 

temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.
 A gyászoló család”

Szomorúan tudatjuk, hogy 
Farkas TIvadarné

(Irmuska) 
2019. augusztus 13-án életének 80. évében elhunyt. 

A tiszapalkonyai temetőben helyezzük örök nyugalomra 
augusztus 23-án, 13 órakor. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

FerencsIk andrásné 
(szül.: Csohány Margit)

életének 66. évében elhunyt. 
Felejthetetlen halottunk földi hamvait 

szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család 

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 25-ig (vasárnapig) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) , majd 
augusztus 26-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 8-15

Helyesbítés
Múlt heti „Közösen Tiszaújvárosért” című tudósításunkban több 
hibát is elkövettünk a Közösen Tiszaújvárosért Szövetség ön-
kormányzati választásokon induló jelöltjeinek közlésekor.
A teljes helyes lista:
 1. vk.: Hajdu Hajnalka
 2. vk.: Setinerné Vasvári Éva
 3. vk.: Buséter Béla
 4. vk.: Dr. Kébel Zsolt
 5. vk.: Dr. Iszlai Zoltán
 6. vk.: Markovicsné Szabó Enikő
 7. vk.: Farkas Tivadarné
 8. vk., egyben polgármesterjelölt: Csikász Gábor
Az érintettektől és olvasóinktól elnézést kérünk!

A szerkesztőség

Halálos késelés 
Polgáron

A rendőrök elfogták, és őrizetbe vették azt a férfit, aki megkésel-
te ismerősét Polgáron, írja a Police.hu.
A főtéren szórakozott egy férfi augusztus 19-én, hétfő este, ami-
kor a haragosa odalépett hozzá és késsel többször megszúrta. A 
rendőrök a helyszínen elfogták a támadót.
A megkéselt férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba 
szállítás közben életét vesztette.
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást 
indított a 38 éves késelővel szemben, emberölés gyanúja miatt.

Polgármesteri 
közlemény

Az államalapítás és az új kenyér ünnepét tragédia árnyékol-
ta be Polgáron.
Mint minden évben, ez alkalommal is ünnepelni jöttünk ösz-
sze a város főterére, hogy jelenlétünkkel is kifejezzük ma-
gyarságunkat, összetartozásunkat, hogy hitet tegyünk a szü-
lőföld és a lakóhelyünk megóvására, hogy felhívjuk honfitár-
saink figyelmét egymás tiszteletére, elfogadására, hogy hang-
súlyozzuk a megbékélés, a megértés és a szeretet fontosságát 
a hétköznapokban.
Sajnálatos, fájdalmas és a polgáriakat sokkoló eseményként 
éltük meg, hogy a rendezvényen, két fiatalember között meg-
lévő személyes konfliktus ilyen módon tragédiába torkollott.
Szomorú vagyok, hogy ez megtörtént.
Együttérzésemet fejezem ki, részvétem a családnak.

Tóth József
polgármester

Köszönet 
a támogatásért

A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub ezúton szeretné 
megköszönni a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány Kuratóri-
umának, Tiszaújváros önkormányzatának, és a Tiszaújvárosi 
Nyugdíjasok Egyesületének, hogy anyagi támogatást nyújtot-
tak az augusztus végi háromnapos autóbuszos kirándulásunk-
hoz, melynek során Pécs nevezetességeit, és a Mohácsi Tör-
ténelmi Emlékhelyet fogjuk megtekinteni.

Várkonyi Ilona
klubvezető

Lokálpatrióta jelöltek
A Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület a 2019. október 13-ára 
kiírt polgármester és önkormányzati képviselőválasztáson a kö-
vetkező jelölteket indítja.
 Polgármesterjelölt: Dr. Fülöp György
 1. vk. Jézsó Gábor
 2. vk. Dr. Fülöp György
 3. vk. Kiss Zoltán
 4. vk. Tokaji Edit
 5. vk. Vendlerné Polyák Ilona 
 6. vk. Pap Zsolt
 7. vk. Hok Csaba
 8. vk. Molnár István 
A Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület jelöltjei sikeresek, ed-
digi közéleti munkájukkal és magánéletükkel bizonyították, 
hogy alkalmasak a bizalomra. Valamennyien elfogadták a Ti-
szaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület jelölését. 

    Bráz György           Petrovicsné Nyitrai Borbála
 tag, polgármester   elnök

Közlemény
Az MSZP Tiszaújvárosi Szervezete abban hisz, hogy egy várost 
szélesebb körű társadalmi összefogással lehet a legjobban ve-
zetni. Ezért úgy döntött, hogy támogatni kívánja a Tiszaújváro-
si Lokálpatrióta Egyesület képviselőjelöltjeit és polgármester-
jelöltjét. Ők azok az emberek, akik már bizonyítottak, feddhe-
tetlenek, tisztességesen végezték eddigi munkájukat, és jó szív-
vel ajánlhatják a szocialisták minden tiszaújvárosi választópol-
gárnak őket.

Pap Zsolt elnök
MSZP Tiszaújvárosi Szervezete

Közlemény

2. oldal 2019. augusztus 22.Sokféle

Nehéz
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik augusz-

tusi sorozatunk. A megfejtéseket egy-

ben várjuk e-mailben a kronika@ti-

szatv.hu címre, vagy postai úton a 3580 

Tiszaújváros, Szent István út 16. cím-

re.



Hét város 
küldöttsége

A Szent István napi ünnepségre testvérvárosaink-
ból érkező küldötteket Tiszaújváros képviselő-tes-
tülete augusztus 19-én, délután 4 órakor fogadta a 
Városházán. 

Kilenc testvérvárosunkból heten fogadták el a meghívásunkat 
- kínai testvérvárosunkból, Dexingből már tíz éve, a megálla-
podás aláírása óta nem jártak nálunk, és most német testvérvá-
rosunkból, Ludwigshafenből sem tudtak eljönni. Bráz György 
polgármester üdvözölte a vendégeket, köszöntőjében elmond-
ta, hogy fontosnak tartja, hogy az európai népek barátkozzanak, 
mert csak mi, emberek tehetünk azért, hogy megoldjuk a körü-
löttünk felmerülő problémákat. Bráz György kitért arra is, hogy 
városunkban egymilliárd euró értékben kezdett fejlesztésbe a 
MOL, ami számos új munkahelyet fog teremteni, és ami hosszú 
évtizedekre megalapozza a város jövőjét.
Szőke Domokos, Csíkszereda alpolgármestere bemutatkozó be-
szédében kiemelte az elmúlt év két legfontosabb csíkszeredai 
eseményét - az egyik a pápa vendégül látása, majd tréfásan hoz-
zátette, a másik pedig Bráz György látogatása volt.
Neuhofen an der Krems két éve testvérvárosunk. Günter En-
gertsberger polgármester üdvözölte, hogy az Európai Unió tag-
jaiként határokon átívelő kapcsolatokat alakítunk ki. Elmond-
ta, hogy Magyarországnak köszönhető, hogy 30 évvel ezelőtt 
lehullott a vasfüggöny - ezt minden évben megünneplik, és na-
gyon várja, hogy kulturális, és gazdasági szinten is együttmű-
ködjünk.
Tóth József megköszönve Tiszaújváros képviselőinek, hogy 
elfogadták Polgár meghívását az augusztus 20-ai új kenyér 
megszegésére, a közelgő önkormányzati választásokról be-
szélt.
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere köszönetet mondott 
azért a jelentős anyagi támogatásáért, melyet Tiszaújváros nyújt 
a kulturális és sportrendezvényeikhez, illetve, hogy a beregszá-
szi gyerekeket vendégül látja Tiszaújváros. Reményét fejezte 
ki, hogy megtörik a jég Magyarország és Ukrajna vezetése kö-
zött, mint mondta, ez nagyon fontos lenne a kárpátaljai magya-
rok számára.
Rimaszombat polgármestere, Jozef Simko kilencedik alkalom-
mal jár városunkban, elmondása szerint Tiszaújváros a legked-
vesebb testvérvárosa, mintavárosként tekint rá. Rimaszombat 
szépen fejlődik, az utóbbi ciklusban 168 utcát leaszfaltoztak, 
több ezer négyzetméter térkövet raktak le, valamint rendbe rak-
ták a Tompa Mihály teret. A város lakosságának 29 százaléka 
magyar, a többi szlovák, német, és békésen megélnek egymás 
mellett. 
Az elhangzott beszédek után testvérvárosaink képviselői a Vá-
rosháza melletti Barátság kertjében városuk kopjafájára felkö-
tötték emlékszalagjaikat, majd közös fotó készült a székely ka-
puban.

SPB

Testvérlátogatás

A közvagyonnak a közjót kell szolgálnia
Polgármesteri köszöntő

A Szent István szobornál 
rendezett városi ünnepségen 
hosszabb lélegzetű köszöntőt 
mondott Bráz György pol-
gármester. Beszédében az ün-
nepi aktualitásokon túl kitért 
az elmúlt öt év értékelésére, 
és a közelgő önkormányzati 
választásokra is.

Tisztelt Ünneplő Tiszaújváros, Hölgyeim 
és Uraim, Kedves Testvérvárosi Küldött-
ségek, Tisztelt Kitüntetettek! 
Már alig vártam, hogy idejöjjek és kö-
szöntsem önöket. Rendkívül egyszerű oka 
van, hátulról sütött a nap és én is vágytam 
már egy kis árnyékra - kezdte tréfásan kö-
szöntőjét Bráz György, majd így folytat-
ta. - Nagyon örülök annak, hogy eljött ez 
az ünnepnap, és megélhettem azt is, hogy 
ünnepi istentisztelettel kezdődött a nap. 
Nem régen pedig együtt voltunk egy ün-
nepi szentmisén és azt gondolom, hogy ez 
így helyes. Így helyes, mert a város lelki 
fejlődéséből következik. 

Közös célok, 
közös érdekek

Azt gondolom, a Szent István-napi ün-
nepség alkalmas arra, megvizsgáljuk, 
hogy helyes úton járunk e? Helyes úton 
járunk-e, mint egyén, mint közösség, akár 
keresztényként, akár nem keresztényként 
éljük az életünket. Nyilvánvaló, arra min-
denki adjon választ, hogy egyéni életéről 
hogyan gondolkodik. De közös életünk-
ről, közösen kell, hogy véleményt mond-
junk. Lesz is erre alkalom, hiszen rövi-
desen választások lesznek. Megkezdődik 
a választási küzdelem, és nem ellenség-
ként, hanem ellenfélként fognak egymás-
sal vetélkedni azok a szervezetek, akik je-
löltet fognak állítani. Voltak választások 
öt évvel ezelőtt is. Kitűztünk bizonyos 

célokat a közös életünk érdekében, amit 
közösen fogalmaztunk meg, és közösen 
gondoztunk azóta is. Ezek világi és ke-
resztény célok szépen haladtunk előre, és 
mindenkinek el kell döntenie, hogy ezek 
hogyan valósultak meg. 
Mi azt mondtuk magunkról, hogy szeret-
nénk egy élhető várost. Szeretnénk egy 
olyan várost, amelyiknek fenntartható a 
működése és szeretnénk egy olyan várost, 
amely megőrzi a versenyképességét min-
denkor. Az én válaszom az, hogy igen. 
Sokat fejlődtünk, annak ellenére, hogy 
vannak még hiányosságok. És itt nem 
mehetek el szó nélkül amellett, hogy bi-
zony voltak olyan időszakok a város éle-
tében, és az elmúlt 5 éves időszakban is, 
amikor csak a saját erőnkből fejleszthet-
tünk. Csak a saját pénzeinkből gazdál-
kodhattunk. Miért mondom el ezt? Azért, 
mert olyan személy oktatott ki bennünket 
tisztességből és becsületből, aki megbu-
kott a tisztesség és a becsületesség próbá-
ján. Nem jutottunk uniós forrásokhoz, de 
ebben az elmúlt időszakban változás kö-
vetkezett be. Már kaptunk valamit. Nyil-
vánvaló, a poliol üzem építése nagyon 

fontos a város életében. Ez az üzem sok-
sok évtizedre meg fogja határozni a közös 
jövőnket. A tiszaújvárosiakét és azokét 
is, akik a városkörnyéken élnek. Köszö-
net illeti a magyar kormányt, hogy ehhez 
a fejlesztéshez minden segítséget mega-
dott. Köszönöm a MOL-nak is, a MOL 
Petrolkémia Zrt.-nek, hogy ezt a fejlesz-
tést itt fogja megvalósítani Tiszaújváros-
ban. 

Közvagyon a közjóért
Mindig úgy gondolkodtam a világról, 
hogy aki a közösség vezetésére vállalko-
zik, mindegy, hogy keresztény, vagy vi-
lági vezető, az legyen feddhetetlen. Le-
gyen feddhetetlen és a közvagyont a köz-
jó érdekében használja. Persze nyilván-
való, hogy vannak, akik kicsit átsiklanak 
ezen, nem tulajdonítanak neki óriási je-
lentőséget, de igenis ez rendkívül fontos. 
Azért fontos, mert nem mindegy, hogy 
milyen nemzedék fog felnőni ebben az 
országban. Olyan nemzedék, aki ezt el-
tűri, vagy olyan nemzedék, amelyik azt 
mondja nem, állj! Válasszunk olyan ve-
zetőket, akik tisztelik az embereket és a 
tiszteletük jele az is, hogy a közvagyon-
nak a közjót kell szolgálnia. Önök öt év-
vel ezelőtt olyan testületet választottak, 
akik ilyen emberek. Feddhetetlenek. Rá-
juk lehetett bízni a város vagyonát, és jól 
gazdálkodtak a város vagyonával. Itt nem 
voltak földmutyik, nem voltak egyéb dol-
gok. Ismerjük ezeket. Alkotmányos költ-
ségek… Itt a tisztesség és a becsület ha-
totta át minden egyes forintnak az elköl-
tését. Azt gondolom, a jövőben is így kell 
ennek lennie. Így kell ennek lennie, és 
ígérgethetünk egymásnak sok-sok min-
dent, de az a fontos - és egy ünnepet is 
az hitelesít, - hogy milyenek a hétköznap-
jaink. Remélem, hogy olyan választási 
kampány következik az elkövetkező idő-
szakban, amikor tiszteljük egymást, mint 
embert, és a programok fognak egymás-
sal vetélkedni. Meg a múltunk. Hogy mi-
lyen emberek voltunk, és hogyan viszo-
nyultunk a városhoz. 

Kitüntetettek, testvérek
Hölgyeim és Uraim! Nagyon büszke va-
gyok arra, hogy évről-évre kitüntetéseket 
adunk át. És ebben nincs különbség, hogy 
ki milyen világnézetű, ki hogyan gondol-
kodik a világról, keresztény vagy nem ke-
resztény. Az számít, hogy mit tesz a kö-
zös életünkért. Most is olyan személyek 
és közösségek kapnak kitüntetést, akik-
re büszkék lehetünk. Ahogy büszkék vol-
tunk azokra is, akik az elmúlt években 
kaptak elismerést Tiszaújváros képvise-
lő-testületétől. És, amit alpolgármester úr 
is mondott: igen, rendkívül fontos, hogy 
ezeket a kitüntetéseket hogyan tudjuk át-
adni. Ha egyhangú döntéssel, mert mind-
annyian úgy gondolkodunk, akkor jó ér-
zés átadni. Higgyék el, hogy ettől jobb ér-
zés nincsen. Mindenki, aki a testületben 
dolgozik, úgy gondolta, hogy önök érde-

mesek erre a kitüntetésre. 
Itt vannak velünk testvérvárosaink vilá-
gi és egyházi közösségei, küldöttségei. Jó 
érzés az, ahogy elhangzott az ünnepi be-
szédben is, hogy lelkileg egyesítettük Ti-
szaújvárosban a magyarságot. 
Elég zivataros időszakai voltak Magyar-
országnak - persze más európai népeknek 
is -, de kijutott nekünk bőven. Nem vé-
letlenül választottuk így a testvérvárosa-
inkat. Határon túli magyar városok, len-
gyelek - és ez is nagyon fontos - később 
olyan testvérvárosok is, akikkel a törté-
nelem összekötött bennünket. Ilyenek az 
osztrákok, a németek is. Fontos, hogy itt 
vannak velünk. És nem csak az a fontos, 
hogy itt vannak a világi küldöttségek, ha-
nem itt vannak a települések keresztény 
közösségeinek vezetői is. Nekem az a 
meggyőződésem, hogy az a normális vá-
ros, ahol utat engedünk a keresztény gon-
dolkodásnak, a keresztény cselekvésnek 
is. Persze a mi városunkban, önöknek 
köszönhetően, lehetőség volt arra, hogy 
ilyen intézmények is működhetnek Tisza-
újvárosban. 
Hölgyeim és Uraim! 
Néhány nap múlva megkezdődik az a bi-
zonyos választási küzdelem, egészen biz-
tos, hogy lesz nagyon sokféle csapat, so-
kan fognak indulni a választáson. Nyil-
vánvaló, az önök bölcsességére van bíz-
va, hogy hogyan tovább. Egy biztos, hogy 
ez a csapat aki itt van, készen áll a folyta-
tásra és az önök döntésén múlik, hogy kik 
haladhatnak tovább. Én azt kérem a leen-
dő képviselő-testület tagjaitól, mindenki-
től, hogy ne térjenek le a helyes útról. Ne 
engedjék, hogy a közvagyon ne a közjót 
szolgálja, és olyan képviselőket válassza-
nak, akik feddhetetlenek. Akiknek az éle-
tük bebizonyította, hogy szeretik, tiszte-
lik az itt élő embereket. Igazi lokálpatri-
óták. Ha baloldaliak, ha jobboldaliak, ha 
keresztények, ha nem keresztények, de 
szeretik a városukat. 
Végezetül szeretnék gratulálni a kitünte-
tetteknek. Örülök annak, hogy új kitünte-
téseket is át tudunk adni, ez nekünk rend-
kívül fontos. Fontos, hogy lesz egy olyan 
kitüntetésünk, amit a gazdság fejlesztésé-
ért adunk át, és egy olyan személyről ne-
veztük el, aki nagyon sokat jelent mind-
annyiunk számára, elsősorban azoknak, 
akik itt éltek nagyon rég óta, és itt mun-
kálkodtak. Huszár Andor vezérigazgató-
ról neveztük el. Itt van közöttünk a fia és 
a lánya, és az egyik unoka. Szeretettel kö-
szöntelek benneteket! Büszkék lehettek 
édesapátokra, nagyapádra. Lesz egy má-
sik új kitüntetésünk is. Egy ifjú tehetség-
nek. Mert ebben a városban úgy látszik, 
ez a levegő jó hatással van az ifjú tehet-
ségekre. Olyan eredményeket érnek el, 
amelyek öregbítik a város hírnevét. 
Köszönöm, hogy méltósággal együtt ün-
nepelünk, remélem, hogy az a békesség, 
az a nyugalom, ami áthatja városunk éle-
tét, az a továbbiakban is így lesz. 
Isten álld meg a magyart! Köszönöm szé-
pen. 

3. oldal2019. augusztus 22. Aktuális

A város vezetői, a képviselő-testület tagjai.

Bráz György polgármester

Hét testvérvárosunk küldöttei.

Neuhofen an der Krems küldöttsége városuk kopjafájánál. 



Szent István napi ünnepségek

Közösen dolgozni a hazáért, közösen dolgozni Tiszaújvárosért
Verőfényes napsütésben ünne-
pelt augusztus 20-án Tiszaújvá-
ros lakossága. Szent István kirá-
lyunk és az új kenyér ünnepén a 
tiszaújvárosiakkal együtt emlé-
keztek testvérvárosaink küldött-
ségei is.

A hagyományokat követve Tiszaszaderkény-
ben, református istentisztelettel kezdődtek az 
ünnepi események. Ezt követően Lorántffy 
Zsuzsanna szobránál Pap Zsolt önkormányza-
ti képviselő mondott ünnepi beszédet. 

Történelmi távlatok

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Tiszaszederkényiek, Tiszaújvárosiak!
Azért gyűltünk ma össze, hogy magyarságunk 
egyik kiemelkedő napját ünnepeljük meg. Hív-
tuk mi ezt Szent István király ünnepének, álla-
malapításunk napjának, alkotmány ünnepnek, 
sőt új kenyér ünnepének is. Ezek más-más meg-
közelítések, de a lényegük egy, s nem zárja ki 
egyik a másikat.
Engedjenek meg nekem egy rövid történelmi 
áttekintést arról, hogyan is lett ünnep ez a mai 
nap.
Szent László uralkodása alatt, 1083-ban a VII. 
Gergely pápa által kijelölt augusztus 20-ai na-
pon avatták szentté István királyt. László király 
1090-ben elrendelte, hogy „Szent István napja, 
mint szent ünnep megtartasson”.
A II. András által kiadott Aranybulla, amely 
a magyar alkotmányosság alapjait lerakta, a 
székesfehérvári törvénynapokról emígy szól: 
„Rendeljük, hogy évenként a szent király ün-

nepét, hacsak némi súlyos foglalkozás vagy be-
tegség által nem akadályoztatunk Székesfehér-
várott tartozunk megülni.”
Mária Terézia rendeletben nemzeti ünneppé 
nyilvánította augusztus 20-át, illetve a Szent 
jobb évente hatszori közszemlére tételét.
Augusztus 20., mint nemzeti ünnep, a Horthy 
korszakban és a Kádár-rendszerben is meg-ma-
radt, ha más-más tartalommal is. 
A rendszerváltozás utáni első parlament a há-
rom nemzeti ünnepünk közül augusztus 20-át 
tette hivatalos állami ünneppé. Talán azért, 
mert ennek vannak a legrégebbi, legmélyebb 
történelmi gyökerei. Ez áll a legközelebb a ma-
gyar szokásrendhez, a magyar szellemhez. De 
az is lehet, hogy sejtették, az új demokráciában 
ez osztja meg legkevésbé a nemzetünket.
Mindez miért is történhetett így, miért gondol-
ták oly sokan, hogy emlékeznünk kell?
Mert István király akkori döntéseit nem lehet 
kétségbe vonni, Ő volt, akinek sikerült népün-
ket tartósan a nyugat-európai fejlődéshez kap-
csolnia. Az akkor meghozott döntéseknek kö-
szönhető, hogy ma itt állunk Tiszaszederkény-
ben, hazánkban, Európa szívében, abban az or-
szágban amelynek alapjait ő rakta le.
Nem vagyok sem történész, sem történelemta-

nár, de azt leszögezhetjük, hogy a történelem 
soha nem olyan egyszerű és sablonos, mint 
ahogyan időnként szeretik leegyszerűsíteni.
Mindennek van előzménye. Ezért nem szabad 
megfeledkeznünk Géza fejedelem érdemeiről, 
aki elsőként látta be, hogy nincs más választá-
sunk, mint azt az utat járni, ami a kor színvo-
nalának megfelelő jólétet teremtett nyugaton.
Hatalmas feladatot vállaltak, hiszen mindent 
fel kellett forgatniuk, a társadalom szerkeze-
tét, a gazdasági alapokat. Egy egész társadal-
mat kellet áttéríteniük a pogány életmódról, a 
megszokott hitről egy ismeretlen új életformá-
ra.
De hittek benne, és lépésről-lépésre haladtak, 
mert mindketten tudták, ez az egyetlen út, ami 
járható, ami biztonságot és jólétet teremt.

Tisztelt Ünneplő Közösség!
Illyés Gyula ezt írta: „Ezer esztendőket még a 
népek is csodák révén élhetnek túl.”
 Persze csodák néha vannak, egy azonban biz-
tos, a becsületesen, kitartóan elvégzett mun-
kát semmi sem pótolhatja. Határozott döntése-
ket hoztak, amelyeket végrehajtottak. Kijelöl-
tek egy utat, amely határozott irányt mutatott 
a nyugati mintájú kereszténység és társadalmi 
berendezkedés követésére.
István király hitt a Géza fejedelem által lefek-
tetett alapokban. Nem ingadozott, nem táncolt 
kelet és nyugat között, nem folytatott kettős be-
szédet itthon és az európai udvarokban. Hanem 
őszintén vállalta döntése minden következmé-
nyét, mert meggyőződése volt, hogy csak így 
maradhat és emelkedhet fel az ország.
Szent István egy igazi keresztény uralkodó volt. 
Vaskövetkezetességgel hajtotta végre reformja-
it, de nem kegyetlenkedett öncélúan, nem akart 
mindenkit a sárba tiporni, ezt mutatja például 
az a tény, hogy amikor legyőzte ősi ellenségét, 
az erdélyi Gyulát, nem végeztette ki.

Istváni intelmek, tanácsok

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
István király fiához, Imre herceghez írt intel-
mei a mai napig hatnak. Mai szóhasználattal 
élve hitt a nyitott társadalomban. A következő-
ket írja: 
„A vendégek befogadásáról és gyámolításáról
Mert amiként különb-különb tájakról és tarto-
mányokból jönnek a vendégek, úgy különb-kü-
lönb nyelvet és szokást, különb-különb példát 
és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az or-
szágot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföl-
dieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy 
nyelvű és egy szokású ország gyenge és esen-
dő.”
Nem részegült meg sikereitől és a hatalomtól, 
tiszteletben tartotta tanácsadóit. Nézzük ho-
gyan írt róluk!
„ A tanács állít királyokat, dönti el az ország 
sorsát, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, 
győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, be-
hívja a barátokat, városokat ő rakat és ő ront le 
ellenséges várakat. Minthogy pedig a tanács-
nak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és 
középszerű emberekből összeállítani, én úgy 
vélem mit sem ér; hanem tekintélyesebbek és a 
jobbak, a bölcsebbek, és legmegbecsültebb vé-
nek ajkán formálódjék és csiszolódjék.”
Következőképpen írt a főemberek és vitézek 
tiszteletéről:
„Senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz 
szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, 
uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség 
nélkül, békésen, alázatosan szelíden; tartsd 
mindig eszedben, hogy minden ember azonos 
állapotban születik, és hogy semmi sem emel 
fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csak-
is a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, 
királynak és király fiának mondanak és minden 
vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyű-
lölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és 
főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal ho-
mályba borítja a királyi méltóságot, és mások-
ra száll királyságod. Ettől óvakodva az erényed 
szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, 
hogy vonzalmaddal felövezve a királyi méltó-

sághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, 
hogy uralkodásod minden tekintetben békés le-
gyen.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Miért is idéztem  István király Imre herceghez 
írt Intelmeiből ezeket a sorokat? Mert ezek a 
gondolatok bizony ténylegesen máig hatnak.
Szent István király kijelölt számunkra egy utat! 
Ez pedig nem más, mint Európa!
Az európai közösségben a helyünk, ahová oly 
sokáig vágytunk, majd megérkeztünk. Nem sza-
bad, hogy erről az útról letérjünk, mert egy 
erős Európa biztonságot ad mindnyájunk szá-
mára. Oly természetes mindenki számára a bé-
ke, hogy nincs háború, hogy szabadon mozog-
hatunk az Európai Unióban. Nem volt ez min-
dig így.
Sajnos azt is tudjuk, hogy a jólét ígéretéből 
csak egy szűk réteg számára lett valóság. Er-
ről bizony nem Európa tehet. Középszerű em-
berek a politikai hatalmat kiszolgálva, pilla-
natnyi érdekek mentén döntenek, mit sem tö-
rődve a jövővel. Hatalmi gőggel tesznek tönkre 
embereket, családokat. Alakítanak át rendsze-
reket. Verik szét az oktatási intézményeket, az 
egészségügyet és most nem oly rég a Magyar 
Tudományos Akadémiát. A Nemzeti Együttmű-
ködés Rendszerének nincs szüksége a gondol-
kodó emberekre, a kutatókra.
Állandó az ellenségkép keresése, a gyűlöletkel-
tés, a társadalom megosztása. A szó, hogy alá-
zat, számukra ismeretlen.
Úgy gondolom, Szent István tettei, papírra ve-
tett írása, sokkal-sokkal messzebb mutat, mint 
egyesek nagy szavai.

Mi vagyunk a haza

Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Tiszasze-
derkényiek!
Különös megtiszteltetés számomra, hogy itt, Ti-
szaszederkényben, Lorántffy Zsuzsanna szobra 
előtt én mondhatok ünnepi beszédet.
Ide születtem, itt éltem 30 évig, itt él édes-
apám, itt nyugszik édesanyám és nagyma-
mám. Ezer szállal kötődöm a településhez, és 
nagyon büszke vagyok a csupa nagybetűs fa-
lumra.
Emlékszem az óvodámra, az iskolámra, em-
lékszem azokra a pedagógusokra, akik meg-
tanítottak bennünket a becsületes munkára és 
megtanították nekünk, hogy tisztelni kell má-
sokat. 
Az itt élő emberek mindig becsületesen, tisztes-
séggel végezték dolgukat, látszott, látszik is a 
településen. Emlékszem a poros utakra, ame-
lyeknek mára nyoma sincs és jelenlévők közül 
talán sokan nem is láthatták. Akkor is voltak 
esők, állt a víz az út alapja miatt kiásott terü-
leten, mégsem szidtak az emberek senkit. Per-
sze nem is volt közösségi média. Voltak viszont 
személyes kapcsolatok, az emberek beszélget-
tek egymással és bizony, ha szükség volt rá ak-
kor segítettek a rászorulón.  Akkor is esett a hó, 
sőt sokkal nagyobb hó, mint amelyeket mosta-

nában látunk. De az itt élők tették a dolgukat, 
nem egymást heccelték, hogy mi miért rossz, 
hanem eltakarították.
Tiszaszederkénybeen az emberek igazi közössé-
get alkottak már akkor is!
És most képzeljük virtuálisan szemünk elé az 
akkori Szederkény képeit. Csukják be a szemü-
ket! Képzeljük el a régi házakat, az aszfalt nél-
küli utcákat, a  gazdálkodó, állatokkal foglako-
zó  szorgos embereket. Ez a falu akkor is szép 
volt!
És most nyissák, ki a szemüket nézzék meg a 
mai valóságot. Egy tiszta, rendezett, virágos, 
települést látunk magunk előtt. Minden úton 
szilárd burkolat, kiépített esővíz- és szennyví-
zelvezető rendszer. Ahol az állattartást felvál-
totta a turizmus.
Mindez minek köszönhető?
Az ipar fejlődése egy új város születését ered-
ményezte. Ahogy épültek a gyárak úgy nőttek 
ki gombamód a házak és született meg Lenin-
város. Az akkori Tiszaszederkénybe a szélrózsa 
minden irányából érkeztek a fiatalok, hogy fel-
építsék nekünk ezt a várost. Felépítették, szépí-
tették, fejlesztették. A megszülető város sok-
színű, különböző emberekből vált közösséggé.
A dinamikus fejlődés Szederkényt sem kerülte 
el, az itt élők pedig alkalmazkodva a kor köve-
telményeihez, váltottak. Megmutatták vendég-
szeretetüket, ide csábítva Európa több országá-
ból a pihenni vágyókat, hogy aztán hírüket vi-
gyék Euróba, a világba, hogy milyen gyönyö-
rű a mi városunk, milyen csodálatos Tiszasze-
derkény. 
A fejlődés alapját azonban mindig az időben, 
szakértelemmel meghozott döntések adják, 
amelyeket aztán persze végre is kell hajtani. A 
mindenkori városvezetés hosszú távon, előre- 
tekintve, szakmai alapon dolgozta ki városfej-
lesztési terveit és a képviselő-testületek dönté-
seinek megfelelően hajtotta azokat végre. Ezért 
ilyen ez a város! Ezért szép ez a város! 
Miért is tekintettem egy picit vissza Szederkény 
közelmúltjába?
Mert így is lehet a hatalommal élni. Megbe-
csülve másokat, tiszteletben tartva vélemé-
nyüket, nem a mának élve, hanem hosszú táv-
ra tervezve, biztosítva ezzel a település jövő-
jét.
Mindez csak rajtunk múlik, embereken. Mert mi 
vagyunk a haza. Mert nincs jó magyar és rossz 
magyar, csak magyar!
Nekünk kell együtt élnünk, együtt dolgoznunk 
gyűlölködés és uszítás nélkül.
Így tehetjük szebbé, jobbá ezt az országot, ben-
ne lakóhelyünket, Tiszaújvárost.
Engedjék meg, hogy gondolataimat Márai Sán-
dor idézetével zárjam:
„Az életnek értemet csak a szolgálat adhat, 
amellyel az emberek ügye felé fordulunk.”
Isten éltesse Tiszaszederkényt, Isten éltesse 
mindnyájukat ezen a gyönyörű ünnepen.
Az ünnepségen a Bokréta Citerazenekar és a 
Mezei Virág Népdalkör adott műsort, majd a 
koszorúzás után a tájház udvarában folytatód-
tak a szederkényi ünnepi események.
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Pap Zsolt

Az ünneplők a református istentisztelet után vonultak a Lorántffy szoborhoz.



Jeles augusztusok

A városi, „központi” ünnepség is egyházi szer-
tartással kezdődött, a római katolikus temp-
lomban tartott misével. Innen a Szent István 
szoborhoz vonultak a résztvevők, ahol Fülöp 
György alpolgármester mondott beszédet.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Ünneplő Honfitársaim!
Tisztelt Kitüntetettek!
Kedves Tiszaújvárosiak!
Kedves Testvérvárosi Küldöttségek!

Örülök, hogy Bráz György polgármester úr, Ti-
szaújváros önkormányzatának képviselő-tes-
tülete és a magam nevében őszinte szívvel és 
tisztelettel köszönthetem Szent István napi ün-
nepségünk minden kedves résztvevőjét várossá 
nyilvánításunk 53. évében.
Azért gyűltünk ma össze, hogy magyarságunk 
egyik kiemelkedő napját ünnepeljük közösen 
Tiszaújváros polgáraival, keresztény közössé-
geink és testvérvárosaink képviselőivel.
A magyar néphit korábban is augusztus 
20-ához kötötte a gólyák útra kelését, a mál-
naszedés idejét, illetve e nap időjárásából kö-
vetkeztettek az őszi gyümölcstermésre. Ha szép 
idő volt, bő termést várhattak. István uralkodá-
sa alatt (1000-1038) augusztus közepe, Nagy-
boldogasszony napja a törvénylátó napok ide-
je volt Fejérváron, ahol ekkor ült össze a kirá-
lyi tanács is. A nap későbbi jelentőségét növel-
te, hogy 1038-ban István is épp augusztus köze-
pén halt meg. Sőt, 1083-ban pontosan augusz-
tus 20-án avatták szentté a fehérvári baziliká-
ban. István történelmi teljesítményét az egyház 
a szentté avatásával ismerte el, míg mi, a ma-
gyar nép, az emlékének megőrzésével tisztel-
günk előtte.

Városunkban is hagyomány, hogy augusztus 
20-án délelőtt Tiszaszederkényben az istentisz-
teletet követően a Lorántffy szobor előtt, dél-
után pedig itt, a Szent István szobor előtt ünne-
pelünk és köszöntjük kitüntetettjeinket, vissza-
emlékezve államalapító királyunkra, megszen-
telve és megszegve az új kenyeret, mely kenyér 
nélkül nincs élet.
A keresztények egyetemes imája is ezt mondja, 
hogy: (Panem nostrum quotidianum de nobis 
hodie) a mindennapi kenyerünket add meg! 

Kereszténység, 
magyarság, európaiság

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Több mint ezer évvel ezelőtt a magyarság iga-
zi válaszút elé érkezett, csatlakozni Európához, 
őszintén elfogadni a kor értékrendjét vagy vég-
leg felmorzsolódni és eltűnni a történelem süly-
lyesztőjében. Több mint ezer évvel ezelőtt vált 
véglegessé, hogy a magyaroknak sikerült az, 
ami az előttünk több hullámban érkező ván-
dorló népcsoportoknak nem. Mi nem olvadtunk 
be, nem morzsolódtunk fel az évszázadnyi harc 
során, és nem tűntünk el örökre a történelem 
színpadáról. Szilárdan megvetettük a lábunkat 
a Kárpát-medencében, és olyan erős államot 
hoztunk létre, amelyet kénytelenek voltak elis-
merni a környéken élők és az európai nagyha-
talmak is.

Meg kellett tapasztalnunk azt is, hogy a tőlünk 
nyugatra működő társadalmi rendszerek haté-
konyabbak és stabilabban biztosítják lakossá-
guk számára a megélhetést, mint a miénk.
Felismerni és elfogadni sem volt könnyű eze-
ket a tényeket, hát még a hétköznapi életbe át-
ültetni a változásokat. Gyakorlatilag alapjai-
ban kellett felforgatni mindent, a társadalmi és 
gazdasági viszonyokat, a viselkedést, a hitrend-
szert, a jogszabályokat. Mindenkinek újra kel-
lett tanulnia mindent. Ehhez egy olyan kariz-
matikus vezetőre volt szükség, aki egyszerre tu-
dott erős lenni, de egyúttal kész volt a komp-
romisszumokra is, aki képes volt keresztülvin-
ni ezt a rengeteg változást, úgy, hogy nem tette 
ellenségévé az egész társadalmat, vagyis csak 
a legszükségesebb konfliktusokat vívta meg, de 
azokat következetességgel.
A magyarság szerencséjére akadt ilyen vezető, 
Szent István személyében. Színrelépésétől kezd-
ve több évtizeden át folyt vezetésével az egyál-
talán nem öncélú átalakítás, amelynek sikeres-
ségéről nem kellett győzködni a társadalmat, 
hiszen fokozatosan a saját bőrén érezte min-
denki az eredményeket.

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Szent István államot alapított és minden intéz-
kedésével azt akarta elérni, hogy ez a magyar 
állam fennmaradjon. Világosan és nyíltan hir-
dette meg, hogy mi a szándéka, milyen  beren-
dezkedést kíván itt meghonosítani, milyen lé-
pések várhatók tőle. Mindenféle taktikázgatást 
félretéve egyértelműen dönteni kellett két vi-
lághatalom, Bizánc és Róma között. István eb-
ben is határozott volt, s a nyugati mintát követ-
te. E modellnek volt néhány sarkalatos pontja. 
Az ország területi egysége, az erős királyi hata-
lom, világos és egyértelmű viszonyokon alapu-
ló közigazgatási hierarchia, a kereszténység el-
fogadása, és ennek következményeként az egy-
házi szervezet kiépítése. 
Minden történelmi forrás azt bizonyítja, hogy 
Szent István őszintén és mélyen vallásos volt, 
de nem számításból, politikai haszonszerzési 
céllal használta a kereszténységet. Uralkodó-
ként vasszigorral és következetesen tette meg a 
szükséges lépéseket, de nagylelkűen gyakorolta 
az irgalmasságot. Tudta, hogy a keresztény val-
lás a szeretet vallása, amely nem eshet áldoza-
tául felkorbácsolt gyűlöletnek.
Meggyőződésem szerint Szent István műve egy-
fajta történeti egységként értelmezhető, hiszen 
szimbolizálja a kereszténységünket, szimboli-
zálja a magyarságunkat és szimbolizálja az eu-
rópaiságunkat.
 

Önkormányzatiság, 
lokálpatriotizmus

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szent István úgy hozott létre szilárd központi 
hatalmat, hogy meghagyta, illetve maga építet-
te ki a helyi autonómiákat, mint például az ezer 
éven át fennmaradó vármegyerendszert.
Tudta jól, hogy képtelenség egy központból 
egy ember által irányítani az országot. Ezt fel-
ismerve bátran adott szabad kezet a helyi ve-
zetőknek. Szent István pontosan tudta, hogy a 
végletekig fokozott centralizáció vagy bármi-
lyen központi parancsuralmi rendszer nem tud 

működni, szükség van helyi lokális autonómiá-
ra. Bátran mondhatjuk, hogy a helyi autonómia 
megjelenése a mai önkormányzatiság csíráit 
jelentették.
Az önkormányzatiság szavunkban szerepel az 
„ön” szó, amely a mi értelmezésünkben jelen-
ti a saját akaratot, a saját identitást és magát 
a szabadságot is. A Tiszaújvárosban élő embe-
rek számára a mi autonómiánkat maga a he-
lyi önkormányzat jelenti. A mi városunk Tisza-
újváros, amelyhez igazi lokálpatriótaként kell 
viszonyulnunk.
S, hogy mit jelent lokálpatriótaként élni? Ha 
szó szerint fordítjuk le a latin eredetű kifeje-
zést, akkor helyi érdekű hazafit, a város közös-
ségéért önzetlenül is tenni akaró állampolgárt 
értünk alatta. Persze másik oldalról jelenti azt 
is, hogy a lokálpatrióta számára Tiszaújváros 
fontosabb az ország bármely más városánál. 
Ahogy fontosnak tartjuk, hogy a magyaroknak 
legyen magyarságtudatuk, úgy mi, tiszaújváro-
si lokálpatrióták mindennél fontosabbnak tart-
juk, hogy legyen az itt élőknek Tiszaújváros tu-
datuk. 
Sokan itt születtünk, itt élünk, ez a szűkebb ha-
zánk, ebben a városban szeretnénk jól, bizton-
ságosan megélni a hétköznapjainkat, nevelni 
gyerekeinket.
Városunk neve, elődeink munkája egyfajta kül-
detést, iránymutatást is ad nekünk, mely 
Röviden így foglalható össze: nem elégedhe-
tünk meg mai önmagunkkal, főleg nem a tegna-
pival, hanem állandó megújulásra és dinami-
kus fejlődésre van szükségünk.
Városprojektünk célja egyértelmű: azt szeret-
nénk, ha Tiszaújváros barátságos hely lenne, 
ahol jól érzik magukat az emberek: családba-
rát, környezetbarát, gyermek- és fiatal-, idős-
barát, egy olyan hely, ahol minden generáció-
nak jó élni.
Meggyőződésünk szerint olyan önkormány-
zatra van szükség, amely minden városla-
kót egyenlőnek ismer el, amely valódi segítsé-
get képes és tud biztosítani a rászorulóknak. 
Olyan önkormányzatot kell működtetni, amely 
csak akkor kezd presztizsberuházásokba, ami-
kor már az alapfeladatát ellátta. Olyan önkor-
mányzatra van szükség, amely nem lép be oda, 
ahol nincs rá szükség, de nem tűnik el onnan, 
ahol feladata lenne.  Mindezek nem lehetetlen 
dolgok, ez elhatározás, becsület, szakmai tudás 
és elkötelezettség kérdése.

Így az önkormányzati ciklus vége felé fel kell 
tennünk magunknak is az őszinte kérdést: úgy 
irányítjuk, irányítottuk-e településünket, hogy a 
feni kritériumoknak megfeleljünk? A feltett kér-
désre határozott igennel tudunk válaszolni.
Céljainkat végig az elmúlt önkormányzati cik-
lusban közösen a városlakókkal, a helyben mű-
ködő civil szervezetekkel, intézményekkel, cé-
gekkel folyamatosan egyeztetve, érdekeiket 
méltányolva közösen tűztük ki és értük el.

Sikeres közösség

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Tiszaújváros a mi otthonunk, egy sikeres közös-
ség otthona. 
Büszkék vagyunk a közösen, a városlakókkal 
elért eredményekre, de ránk, a város vezetésé-
re is érvényes az István-i intelem, „hogy sem-

mi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem 
taszít el, csakis a gőg és a gyűlölség”. Tehát 
okosan, mértéktartóan, megfontolva kell halad-
nunk, irányítanunk.
Városunk gazdasági élete, köszönhetően az ön-
kormányzat által előkészített és elfogadott adó- 
és gazdasági stratégiai programnak, új kor-
szakába lépett. Itt épül meg Közép-Európa je-
lenlegi legnagyobb beruházásaként az Euró-
pai Unió, a Magyar Állam, a MOL Petrolké-
mia Zrt. és az önkormányzat közös támogatá-
sával 1,2 milliárd euróból a tiszaújvárosi po-
liol üzem.
Kijelenthetjük, hogy ettől nagyobb támogatást 
és fejlesztési lehetőséget, mely legalább az el-
következendő 50 évre biztosítja városunk si-
kerességét, jólétét, kevés magyar település ka-
pott. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki 
tett ezért és azt tudom ígérni, hogy mi, a város 
vezetői mindent megteszünk a beruházás sike-
rességéért.
Szűk két hónappal a következő önkormányza-
ti választások előtt büszkén mondhatjuk, hogy 
sikeres a város fejlesztése, működtetése. Gon-
doljunk csak arra, a „Látható Tiszaújváros” 
program keretében folyamatosan megújítjuk a 
közútjainkat, parkjainkat, járdáinkat, játszóte-
reinket (most van folyamatban a Munkácsy úti 
játszótér újjáépítése) folyamatosan gondozzuk 
és tisztán tartjuk közterületeinket. Elindítottuk 
a „Zöldülő Tiszaújváros”  programot, a „Ti-
szaújváros babát vár” programot, a „Biztonsá-
gos Tiszaújváros”  programot, okoszebrát épí-
tettünk, a XXI. század követelményeinek meg-
felelően újjáépítettük az Ifjúsági parkot, meg-
újult a Barcsay tér, folytatjuk a távhőrekonst-
rukciós programot. Benépesült a 20 éve létesí-
tett ipari parkunk. Megfelelve a XXI. század ki-
hívásainak, a 4.0-ás ipari forradalom és a dig-
italizáció kihívásainak, CityApp néven appliká-
ciót készítettünk, mely szolgálja az itt élők és az 
ide látogatók kényelmét egyaránt.
Azért fogunk dolgozni, hogy Tiszaújváros élhe-
tő, fejlődő település legyen, ahol jó élni, érde-
mes családot alapítani és tervezhető, nyugodt, 
békés jövőt kínál lakóinak.
Tisztelt Jelenlévők!
Tiszaújváros képviselő-testülete minden évben 
augusztus 20-án kitüntetésben részesíti azokat, 
akik kiemelkedő munkájukkal elősegítették Ti-
szaújváros fejlődését, öregbítették városunk jó 
hírnevét. Örülök, hogy Tiszaújváros képvise-
lő-testülete egyhangúlag, teljes egyetértésben 
döntött a kitüntetések adományozásáról!

Tisztelt Kitüntetettek!
Köszönjük mindnyájuknak az értünk, a váro-
sunkért végzett kiemelkedő munkájukat, kö-
szönjük, hogy példát mutattak nekünk tisz-
tességből, szorgalomból, emberségből. Bráz 
György polgármester úr, Tiszaújváros képvise-
lő-testülete és a magam nevében jó egészséget 
és sok boldogságot kívánok Önöknek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Örülök, hogy idén is - ugyanúgy, ahogy az el-
múlt években - a  testvérvárosainkkal  közösen, 
lelkiekben egyesítve a magyarságot tudtunk ün-
nepelni.
Augusztus 20-a különleges ünnep. Ilyenkor 
tényleg az kerül előtérbe, ami összeköt min-
ket és nem az, ami szétválaszt. Nem tudom felfi-
gyeltek-e rá, hogy talán ez az egyetlen olyan 
ünnepünk, amikor nem különböző tüntetésektől 
hangos az ország, amikor nem csak önmaguk-
ról és jelenkori ellenfeleikről beszélnek a po-
litikusok, hanem tényleg emlékezünk és tisztel-
günk is egy nagy előd előtt. 
Ilyenkor éljük át, hogy mit is jelent egy nemzet-
hez, egy szűkebb közösséghez tartozni. Legyen 
az a magyar nyelven beszélők köre, az ország 
vagy éppen egy város.
Azzal a meggyőződéssel köszönöm meg a fi-
gyelmüket, hogy mi, tiszaújvárosiak továbbra 
is békességben, egymást tisztelve fogunk tud-
ni élni, és közösen dolgozni a hazáért, a váro-
sunkért.
Adja az Isten, hogy így legyen!”

Az ünnepségen Bráz György polgármester ön-
kormányzati kitüntetéseket adott át (6. és 7. ol-
dal), a műsorban Csasztvan Zsuzsanna népdal-
énekes, valamint az Énekszó Baráti Kör és a 
Tiszaújvárosi Református Énekkar működött 
közre.

F. L.
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A történelmi egyházak képviselői által megszentelt, megáldott kenyeret Bráz György pol-
gármester szegte meg. 

Dr. Fülöp György alpolgármester



Augusztus 20-a alkalmából Tisza-
újváros képviselő-testülete 13 sze-
mélynek és 3 közösségnek adomá-
nyozott önkormányzati kitünte-
tést.

Pro Urbe Életműdíj

Sóvágó Gábor
TVK Nyugdíjasok Baráti Körének volt elnöke

1964-ben a Tiszai Vegyi Kombinátnál helyez-
kedett el. Fontosnak tartotta a folyamatos szak-
mai fejlődést, ezért elvégezte a villamosener-
gia-ipari technikumot, majd a sújtólég- és rob-
banásbiztos villamos berendezések szakterüle-
tén felsőfokú szakképesítést szerzett. Szakmai 
munkáját elismerve művezetői, majd üzemve-
zetői feladattal bízták meg, ezt a beosztást az 
1996-os nyugdíjba vonulásáig töltötte be. Fá-
radhatatlan közösségi ember, melyet számta-
lan elismeréssel jutalmaztak. 2009-ben társa-
ival együtt megalapította a TVK Nyugdíjasok 
Baráti Körét, melynek 2019 tavaszáig az elnö-
ki posztját töltötte be. Aktív résztvevője és tá-
mogatója a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesü-
letének, ahol 2015-ben és 2016-ban az elnöki 
feladatokat is ellátta. A települést szolgáló ki-
vételes munkásságát Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete 2012-ben 
Szent István Emlékérem kitüntetéssel jutal-
mazta. 

Tiszaújváros ipari területén végzett kiváló 
szakmai és vezetői tevékenysége, fáradhatatlan 
közösségi munkája, emberi helytállása elisme-
réseként a település megbecsüléseként Pro Ur-
be Életműdíj kitüntetésben részesült.

Rakusz Éva
világbajnok és olimpiai ezüstérmes  kajakozó

10 éves korában kezdett el kajakozni. Min-
dig nagyon tudatosan és keményen edzett, en-
nek eredményeként az elkövetkező években si-
kert sikerre halmozott. 1980. augusztus 1-jén a 
moszkvai olimpián kajak kettesben a harmadik 
helyet szerezték meg. Élete első világbajnoksá-
gán, Nottinghamben egyesben ezüstérmet szer-
zett. 1985-ben a XIX. Kajak-Kenu VB-n Me-
chelenben kajak kettesben ezüstérmes. A ’86-
os montreali VB-n négyesben aranyérmes. Egy 

évvel később Duisburgban az ezüstérmes ma-
gyar négyes tagja. 1988-ban a szöuli XXIV. 
Nyári Olimpiai Játékokon K-2 500 m-en ne-
gyedik, K-4 500 méteren a másodikként vég-
ző magyar csapat tagja. 1989-ben versenyezői 
pályafutását befejezve edzőként, pedagógus-
ként 2003-ban kezdett el dolgozni. Diákjaival 
úszó, atlétika és sárkányhajó versenyeken sze-
repel, ahol országos szintű eredményeket érnek 
el. Kiemelkedő sikerei, közvetlen, megnyerő 
egyénisége, sport és életmód szemlélete példa-
ként szolgál a város sportszerető ifjúsága szá-
mára. Kivételes sportpályafutást Tiszaújváros 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2004-ben Tiszaújváros Sportjáért Életműdíj ki-
tüntetéssel díjazta.
Tiszaújvárosi élsportolóként elért kimagasló 
eredményei, több mint három évtizedes sport- 
pályafutása, Tiszaújváros vízi sportjának fejlő-
désében, népszerűsítésében végzett kiemelke-
dő tevékenysége elismeréseként Pro Urbe Élet-
műdíj kitüntetésben részesült.

Szent István Emlékérem

Durucz Istvánné
okleveles  konduktor, tanító

1972-ben Budapesten szerzett okleveles kon-
duktori képesítést a Mozgássérültek Nevelő-
képző és Nevelőintézetében. Tanítói diplomá-
ját 1977-ben vehette át a Budapesti Tanítókép-
ző Főiskolán. A legendás Pető Intézetben kez-
dett el dolgozni, majd Leninvárosba költözé-
se után 1975-ben a sajószögedi általános isko-
lában helyezkedett el. Pedagógiai munkássá-
ga jelentős részét a tiszaújvárosi Hunyadi Má-
tyás Általános Iskolában töltötte, ahol 1979-től 
egészen nyugállományba vonulásáig, 2006-
ig tanított. Sokat tett a tanulási nehézségek-
kel vagy szociális hátránnyal küzdők felzár-
kóztatásáért, nem riadt meg a problémás ese-
tektől sem. Tanítási módszereivel a szülők és 
gyerekek is maximálisan elégedettek voltak. 
Munkáját 1993-ban főtanácsosi címmel jutal-
mazták. Nyugdíjba vonulása után sem hagy-
ta el teljesen a pályát. Konduktori végzettsé-
gét felhasználva lelkesen lát el olyan teendő-
ket, amellyel a mozgásukban korlátozottaknak 
nyújt lelki és testi segítséget. Azt teszi, amit 
addig: lelkesen segít gyerekeknek és felnőttek-
nek egyaránt. Tevékenységét minden területen 
a precizitás, az empátia és a lelkiismeretesség 
hatja át.
Tiszaújváros oktatási és nevelési területén, va-
lamint a sérült gyermekek és idősek mozgás-
fejlesztésében végzett kiemelkedő szakmai 
munkája, gyermekközpontú, áldozatos emberi 
helytállása elismeréseként Szent István Emlé-
kérem kitüntetésben részesült.

Nádasiné Szűcs Éva
a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének 

volt pénztárosa

Ápolónői oklevelét 1961-ben Debrecenben 
szerezte. Szegeden, a Sebészeti Klinikán kez-
dett el dolgozni, amely tevékenységet nagyon 
szerette. 1968-ban férjét Tiszaszederkénybe, a 
Tiszai Vegyi Kombinátba helyezték. Ő a vegy-
ipari gyár üzemorvosi rendelőjében helyez-
kedett el főnővérként. Munkájában rendkí-
vül pontos és következetes volt. Innen vonult 
nyugállományba 1992-ben. 2003-tól barátai ja-
vaslatára belépett a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok 
Egyesületébe és pénztárosi feladatokat látott el. 
12 évig végezte tisztességgel a rábízott pénz-
ügyi feladatokat társadalmi munkában. Mun-
káját nagy felkészültséggel, szorgalommal és 
pontosan végezte. Az ő érdeme is az egyesü-
let gazdasági ügyeinek magas színvonalú inté-
zése, pénzügyi helyzetének stabilitása, a kimu-
tatások naprakészsége. Tevékenységével nagy-
mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Tiszaúj-
városi Nyugdíjas Egyesület elnöksége jó szín-
vonalon, az egyesület tagságának elvárásait ki-
elégítve végezte munkáját. 
A város közéletében végzett, a Tiszaújvárosi 
Nyugdíjas Egyesülete elnökségi tagjaként ki-
fejtett áldozatkész, aktív munkájának elisme-
réseként Szent István Emlékérem kitüntetésben 
részesült.

Dr. Hártó Gábor
fogszakorvos

1987-ben szerzett fogorvosi diplomát a Deb-
receni Orvostudományi Egyetemen. 1987. 
augusztus 1-jén helyezkedett a Leninváro-
si Rendelőintézetben, ahol 1992. május 31-
ig volt alkalmazásban. 1992. június 1-jén ma-
gánpraxist létesített városunkban. Hivatástu-
data kiemelkedő, tevékenységét mindig át-
hatotta a betegek és a szakmája iránti sze-
retet. Feladatai ellátása során mind a felnőt-
tek, mind a gyermekek esetében nagy hang-
súlyt fektet a megelőzésre, a tanácsadásra. A 
konzerváló fogászat és a fogpótlások terüle-
tén elért eredményei elismerést váltottak ki a 
lakosság körében. A város érdekében végzett 
társadalmi szerepvállalása is jelentős. 2002-
ben alakult meg a Városért Egyesület  civil 
szervezet Tiszaújvárosban, melynek  Dr. Hár-
tó Gábor alapító tagja volt. Ő képviselte az 
egyesületet a város képviselő-testületében a 
2002-től 2006-ig tartó ciklusban. Az elnök-
ség tagjaként aktívan részt vett a különböző 
programok és rendezvények szervezésében és 
lebonyolításában. Szakmai elfoglaltsága mi-
att 2012-ben lemondott vezetőségi tisztségé-
ről, de továbbra is aktívan segíti az egyesü-
let munkáját.
Tiszaújváros fogászati ellátásában végzett több, 
mint három évtizedes lelkiismeretes és kiváló 
munkája, nagyfokú hivatástudata és a település 
érdekében végzett társadalmi tevékenysége el-
ismeréseként Szent István Emlékérem kitünte-
tésben részesült.

Mecsei József
a Tiszaújvárosi Tenisz Club elnöke

1971-ben végzett a miskolci gépipari techni-
kumban, azt követően a TVK Műanyaggyá-
rában kezdett dolgozni. Katonai szolgálata 
után újból a TVK Műanyaggyárában karban-
tartó művezetői, majd 1990-től főművezetői 
beosztásban dolgozott. Időközben a Miskol-
ci Nehézipari Egyetem Gépészmérnöki Ka-
rán folytatta tanulmányait. 1993-tól 2002-ig 
a Columbian Chemicals Company tiszaújvá-
rosi gyárában dolgozott, mint termelési főmű-
vezető. 2002-től 2004-ig Texasban dolgozott, 
majd hazatérte után a Radicifilm tiszaújváro-
si gyárában termelésvezetőként tevékenyke-
dett 2008-ig. A Radicifilm olasz és magyar 
gyárának évek óta termelési igazgatója. 2017-
ben a Tiszaújvárosi Tenisz Club elnökévé vá-
lasztották. Határozott, stratégiai terveinek, va-
lamint az elnökség tagjainak és Tiszaújváros 
önkormányzata támogatásának köszönhető-
en a Sportcentrum teniszcsarnoka megújult. A 
teniszklub elnökeként kiemelt célnak tekinti, 
hogy a klub minél több lehetőséget kínáljon a 
fiatalok számára a tenisz megismerésére, meg-
szerettetésére. 
A tiszaújvárosi tenisz sportág fejlesztése során 
kifejtett kimagasló teljesítménye, a teniszsport 
népszerűsítésében, az utánpótlás nevelésében 
szerzett elévülhetetlen érdemei, emberi helyt-
állása elismeréseként Szent István Emlékérem 
kitüntetésben részesült.

Bársony Katalin
védőnő

1987-ben végzett az Egészségügyi Főiskola vé-
dőnői szakán. Az első, és a mai napig az egyet-
len munkahelye a város rendelőintézete. A pró-
baidő letöltése után fogászati védőnőként al-
kalmazták. 1989 júliusában került jelenlegi fel-
adatkörébe és kezdte meg területi védőnői fel-
adatainak ellátását. A munka jellegéből adódó-
an a várandósság elejétől a felnőtté válás kapu-
jáig figyelemmel kísérte a gyermekek fejlődé-
sét. A házi gyermekorvosok szakmai felügye-
lete és folyamatos konzultációk mellett járta a 
kisgyermekes családok otthonait és segítette a 
kismamákat szakmai tanácsadásaival a gyer-
meknevelés mindennapi nehézségeinek leküz-
désében. Segített eligazodni a gyermeknevelés-
sel és táplálással kapcsolatos információáradat-
ban, megtalálni a helyes utat, mely a gyerme-
kek kiegyensúlyozott fejlődéséhez vezet. Fel-
adatait mindig lelkiismeretesen, legjobb szak-
mai tudása szerint végezte. Munkáját mindig 
áthatotta a gyermekek iránti szeretet, felelős-
ség, és a családok felé áramló segítő szándék.

Tiszaújváros érdekében végzett több mint há-
rom évtizedes kiemelkedő védőnői munkája, 
kimagasló, gyermekcentrikus szakmai tevé-
kenysége, a családok védelmében folytatott ál-
dozatos munkavállalása elismeréseként Szent 
István Emlékérem kitüntetésben részesült.

Béke László
a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu 

és Sárkányhajó Egyesület elnöke

1992-ben szerzett diplomát Szarvason, a DA-
TE Meliorációs, Víz-, és Környezetgazdálko-
dási főiskolai kar, meliorációs üzemmérnök 
szakán. 2013-ban a Nemzetközi Bankárkép-
ző Központban felsőfokú bankszakmai képe-
sítést szerzett. 2017-ben elvégezte a Testneve-
lési Egyetem sportszervező menedzser szakát. 
Főállásban a Polgári Bank Zrt. üzemeltetés és 
bankbiztonsági igazgatójaként dolgozik.
11 éves korában kezdett kajakozni Polgá-
ron, majd 1982-ben átkerült Tiszaújvárosba az 
Olefin SC-be. Az 1986-ig tartó időszakban sze-
rette meg egy életre a kajak-kenu sportot. Leg-
jobb eredményei a magyar bajnoki és a diáko-
limpiai győzelem. 2011-ben tíz egykori kaja-
kos társával megalapította a Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesületet, ahol a 
számtalan kiváló magyar bajnoki eredmény 
mellett nemzetközi szinten is öregbítik Tiszaúj-
város jó hírnevét. Az elmúlt években megvásá-
rolták és felújították az egykori erőmű strandot, 
ahol vízi sportcentrumot alakítottak ki. Büsz-
ke arra, hogy az elmúlt években sikerült ösz-
szekovácsolni a két helyi kajak-kenu egyesüle-
tet, melynek eredményeként folyamatban van 
az összeolvadásuk.
A tiszaújvárosi kajak-kenu sportág népszerűsí-
tésében, a Tiszaújvárosi Kajak- Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület, valamint a vízi sportcent-
rum létrehozásában, a kajak-kenu élsport és tö-
megsport támogatásában szerzett elévülhetet-
len érdemei elismeréseként Szent István Emlé-
kérem kitüntetésben részesült.

Önkormányzati kitüntetésben részesültek
6. oldal 2019. augusztus 22.Elismerések

Sóvágó Gábor

Rakusz Éva

Tizenhárom személy és három közösség részesült önkormányzati kitüntetésben. 



TiszaSzolg 2004 Kft. 
lakáskarbantartó csoportja

A TiszaSzolg 2004 Kft. lakáskarbantartó cso-
portja az elmúlt évek során több átalakuláson 
esett át. Jelenlegi formájában 2012 márciusától 
működik, azt megelőzően általános karbantar-
tási feladatokat végzett a TiszaSzolg 2004 Kft. 
és jogelőd gazdasági társaságai keretein belül. 
2012-ben egy tulajdonosi döntés során átszer-
vezték a csoportot, létszámának jelentős része 
átkerült a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft.-hez. A TiszaSzolg 2004 Kft.-nél maradó 
4 fő kolléga alkotta a lakáskarbantartó csopor-
tot azzal a céllal, hogy Tiszaújváros társashá-
zi övezetében ellássák a társasházak vízvezeték 
rendszerével kapcsolatos hibaelhárítási és fel-
újítási munkákat. Feladatkörük kibővült a mel-
lékvízmérők cseréjével is. A lakosság elfogad-
ta és bizalommal kezelte a csoport új felállását, 
egyre több, nagyobb volumenű munkával bíz-
ták meg a csoportot. A társasházak közös kép-
viselőivel jó kapcsolatot alakítottak ki, segítő-
kész, megbízható hozzáállásuk és munkavég-
zésük miatt a közös képviselők ragaszkodnak 
a csoport munkájához. A megnövekedett meg-
rendeléseknek köszönhetően szükségessé vált a 
csoport létszámának bővítése, jelenleg 6 fővel 
látják el feladataikat.
Tiszaújváros közszolgáltatása területén végzett 
kiemelkedő, megbízható és pontos tevékeny-
ségük, gyors és hatékony munkavégzésük el-
ismeréseként a TiszaSzolg 2004 Kft. lakáskar-
bantartó csoportja Szent István Emlékérem ki-
tüntetésben részesült.
A kitüntetést Ódor Istvánné ügyvezető igazgató 
és Bátori Imre csoportvezető vette át.

Szivárvány óvoda közössége

Az intézményt 40 évvel ezelőtt a Leninváros 
Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága alapítot-

ta. Mivel az óvodák sorában a 6. volt, így a 6. 
számú Napközi Otthonos Óvoda nevet kapta. 
Az óvoda mind a nyolc csoportja már az el-
ső, 1979-1980-as nevelési évben megtelt gye-
rekekkel. Ehhez a magas gyermeklétszámhoz 
kellettek az alkalmazottak, így az óvoda nem 
csak gyerekekkel, hanem ifjú, lelkes dolgozók-
kal is megtelt mindjárt az első nevelési évben. 
A kész, berendezett épületet meg kellett tölte-
ni élettel, lelkülettel, szellemiséggel, mindezt a 
szeretet eszközével. A gyerekekről vallott pe-
dagógiai hitvallás jegyében 1999-ben, az óvo-
da 20 éves évfordulóján, az akkori alkalmazot-
tak egy új, kifejező nevet választottak intéz-
ményüknek. Így lett a 6. sz. Napközi Otthonos 
Óvodából Szivárvány óvoda. Az intézmény si-
keressége, azoknak az elhivatott vezetőknek, 
pedagógusoknak, dajkáknak, illetve egyéb gaz-
dasági és adminisztratív területen dolgozó kol-
légáknak köszönhető, akik az óvoda alapítása 
óta nap, mint nap becsülettel teszik a dolgukat.
A Szivárvány óvoda közösségét az intézmény 
40 éves fennállása alkalmából, áldozatos mun-
kája, Tiszaújváros óvodai nevelésében betöltött 
elévülhetetlen érdemei, szakmai igényessége, 
emberi helytállása elismeréseként Szent István 
Emlékérem kitüntetésben részesült. 
A kitüntetést Micskiné Bodó Erzsébet óvoda-
vezető és Krivda Jánosné általános óvodaveze-
tő-helyettes vette át.

Lorántffy Zsuzsanna 
Emlékplakett

Csató Ferenc
gátfelügyelő

1974-ben érettségizett Putnokon, a Mezőgaz-
dasági Szakközépiskolában. 2000-ben került 
az Észak- Magyarországi Vízügyi Igazgató-
ság alkalmazásába, mint gátfelügyelő, azó-
ta ezt a feladatot látja el. 2003-ban környezet-
védelmi és vízgazdálkodási technikus végzett-
séget szerzett. A felügyelete alatt álló védelmi 
szakaszhoz tartozik több település, Tiszakeszi-
től Tiszaújvároson át Sajószögedig. Feladata a 
gátőrök munkájának folyamatos felügyelete, 
az árvízvédelmi töltések karbantartása, az őrte-
lepek állagának és rendjének megóvása, a bel-
vízi terület, a kis vízfolyások felügyelete, illet-
ve a csatornaőrök munkájának ellenőrzése. Az 

árvízi védekezés tevékeny résztvevője, együtt-
működve a katasztrófavédelmi hatóságokkal és 
az önkormányzatokkal. Az ő felelőssége az ár-
vízi védekezésben foglalkoztatottak munkájá-
nak irányítása, a védelmi anyagok és eszközök 
biztosítása. Kiváló szakmai tudással, nagy elhi-
vatottsággal végzi munkáját, ennek is köszön-
hető, hogy a kiépített védelmi művek megfelel-
nek az elvárt biztonsági magasságnak, így tevé-
kenysége alatt nem tört még át víz a töltésen és 
nem volt sem személyi mentés, sem kitelepítés. 
Az árvízvédelem és megelőzés területén ki-
fejtett közel két évtizedes kimagasló szak-
mai munkája, áldozatos tevékenysége, emberi 
helytállása elismeréseként Lorántffy Zsuzsan-
na Emlékplakett kitüntetésben részesült.

Balázs Tibor
halászati őr

A víz, a horgászat és a halászat iránti gyermek-
kori szeretete meghatározta egész életét. 1966-
ban költöztek Peremartonból Tiszaszederkény-
be. Karcagon gázkészülék szerelői, a Szent Ist-
ván Egyetem szervezésében tógazdai, majd ha-
lászati őri tanfolyamot végzett.
 1999-ben került kapcsolatba az Ipari Üzemek 
Horgász Egyesületével, a későbbi Dr. Zabos 
Géza Horgász Egyesülettel. Az egyesület név-
adójához személyes baráti kapcsolat fűzte. Kö-

zösen készítették el a Tisza-filmet Tiszabecstől 
Tiszaújvárosig, majd Szegedig. Dr. Zabos Géza 
ajánlására kérték fel az egyesület horgászmes-
teri pozíciójára, melyet az egyesület vezetősé-
gében 2000-től 2019-ig töltött be, illetve 2004-
től hivatásos halászati őrként dolgozik. Hobbi-
ja a horgászat, a kertészkedés és a természet-
járás. Elkötelezett természetvédő. Tevékenysé-
ge és személye nagy megbecsülésnek örvend a 
horgászok körében, és az egyesületben egya-
ránt. A hatóságokkal, a rendőrséggel kapcsola-
ta naprakész, kollegiális. Ennek is köszönhető, 
hogy az érdekkörbe tartozó területeken az or-
szágos átlagtól jobbak a mutatók.
A Dr. Zabos Géza Horgász Egyesületben vég-
zett kiemelkedő szakmai munkája, a halásza-
ti törvények betartatása és az orvhalászat visz-
szaszorítása területén elért eredményei, Tisza-
újváros lakossága színvonalas szabadidős te-
vékenységének biztosításában szerzett érde-
mei elismeréseként Lorántffy Zsuzsanna Em-
lékplakett kitüntetésben részesült.

Erdélyi Károly
a Tiszaújvárosi Csúszókorong Szakosztály 

vezetője

1986-ban kezdett el foglalkozni a csúszóko-
rong sporttal az MHSZ-től kapott korongok-
kal. A családjával, lányával, feleségével és fi-
ával kezdett a versenyzéshez. Első versenyén 
18 csapatból a 6. helyezést érték el. A Magyar 
Csúszókorong Szövetség alapító tagja, és a 
Versenybizottság tagja is. Elnökségi tag és ver-
senybíró. 1989-től a TIFIT SC elődje, a Techni-
kai Szabadidősport Klub szakosztályaként mű-
ködő csúszókorong szakosztály vezetőjeként 
funkcionált, de mindemellett intenzíven spor-
tolt is. Jelentős sportközéleti tevékenységet 
folytat. 1990-től a mai napig nemzetközi bírói 
feladatokat is ellát, mindemellett aktívan ver-
senyez. Sokszoros magyar bajnok egyéni cél-
dobásban és csapatjátékban is. Európa- és vi-
lágbajnokságok dobogós helyeivel büszkélked-
het. Családja is kiváló sport- sikereket ért el, 
a csúszókorong Európa- és világbajnokságok 
bronz és ezüstérmes versenyzői. 1987-től rend-
szeresen megrendezik Tiszaújvárosban a csú-
szókorong versenyt a város különböző terüle-
tein. A sportág iránt elkötelezett, nagy szakte-
kintély, aki tudását, tapasztalatait igyekszik át-
adni a fiatal korosztálynak, szívből örülve azok 
eredményeinek.
 A csúszókorong sportág fejlesztése területén 
végzett több évtizedes nemzetközileg is elis-
mert versenyzői és bírói tevékenysége, a sport-
ág népszerűsítésében és tiszaújvárosi megho-
nosításában szerzett elévülhetetlen érdemei 
elismeréseként Lorántffy Zsuzsanna Emlék-
plakett kitüntetésben részesült.

Tóth Zoltánné
klubvezető

Munkáját a Városi Gondozási Központban 
kezdte, később dolgozott a Hajléktalanok Át-
meneti Szállásán is. 1998. június 2-ától a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ alkal-
mazásában áll. 1988-ban az önkormányzat lét-
rehozta a Tisza-parti városrészben az Idősek 
Szabadidőházát, ahol idősek szabadidőklub-
ja és ifjúsági klub is működött. Tóth Zoltánné 
ettől az időponttól lát el gondnoki, koordiná-
tori, szociális gondozói, klubvezetői feladato-
kat. Szervezi a városrészben a szociális étkez-
tetést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, 

gondozza és ápolja az idős, beteg embereket, 
segítséget nyújt mindennapos ügyeiknek inté-
zésében. Folyamatosan részt vesz a Tisza-par-
ti Szabadidőházban zajló intézményi, városi és 
egyéb rendezvények szervezésében, lebonyolí-
tásában. Munkájával jelentősen segíti a város-
részben lakók életét, építi a kapcsolatot a hu-
mánszolgáltató központ és a lakosság között, 
valamint hozzájárul ahhoz, hogy a rászoruló 
emberek életét a városközponttól való távolság 
ne befolyásolja hátrányosan.
A Tisza-parti városrészben végzett több mint há-
rom évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, az 
idős, beteg emberek ellátása területén végzett 
érdemei, nagyfokú empatikus készsége, áldoza-
tos emberi helytállása elismeréseként Lorántffy 
Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetésben részesült.

Huszár Andor Díj

MOL Petrolkémia Zrt.

Tiszaújváros ipartörténetében kiemelkedő sze-
repe volt és van az egykori Tiszai Vegyi Kom-
binátnak, mai nevén MOL Petrolkémia Zrt.-
nek. A vállalat több mint 66 éve nyújt biztos, 
hosszú távú megélhetést Tiszaújváros és a kör-
nyező települések lakossága számára.  Az el-
múlt évtizedekben a kapacitások növelése, va-
lamint a petrolkémiai portfólió bővítése érde-
kében a vállalat számos üzemet és azok működ-
tetéséhez szükséges létesítményt hozott létre. 
Megalakulásától kezdve törekedett jól képzett 
és felkészült szakemberek fogadására. Munka-
társai számára folyamatosan továbbképzése-
ket biztosít, és a kezdetektől támogatta a kö-
zépfokú és felsőfokú szakképzést. A vállalat ér-
demei közé tartozik kiemelkedő társadalmi fe-
lelősség- és szerepvállalás a régióban. A válla-
lat által Tiszaújváros önkormányzatával közö-
sen létrehozott „Tiszaújváros jövőjéért” Alapít-
vány a városi szociális, sport, szabadidős prog-
ramokat, az oktatási, egészségügyi fejlesztése-
ket támogatja. A sportversenyek mellett a vál-
lalat elkötelezett a város kulturális programjai-
nak támogatása mellett is. 
A Tiszai Vegyi Kombinátnak, a mai MOL Pet-
rolkémia Zrt.-nek Tiszaújváros ipari, gazdasági 
fejlődésében és a munkahelyteremtésben szer-
zett elévülhetetlen érdemei, a „Tiszaújváros jö-
vőjéért” Alapítványon keresztül a városi szoci-
ális, oktatási, egészségügyi fejlesztéseket szol-
gáló, a sport és szabadidős programokat támo-
gató, huzamos időn keresztül végzett kiemelke-
dő tevékenysége elismeréseként Huszár Andor 
Díj kitüntetésben részesült.
A díj átadásában közreműködött Dr. Huszár 
András és Töreky Andrea, Huszár Andor gyer-
mekei. A kitüntetést Zsinkó Tibor vezérigazga-
tó vette át.

Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj

Bazsó Gábor
egyetemi hallgató

Középiskolai tanulmányait a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégiumban végezte. Tizedikes gimnazis-
ta korában elnyerte az ASSIST nevű szerve-
zet által hirdetett ösztöndíjat, így egy évig egy 
New York-i magániskolában tanult. Az Egye-
sült Államokban abban az évben volt az elnök-
választás,  érdekelni kezdte a jogrend felépíté-
se, a jogi értelmezések kivitelezése. Ennek ha-
tására jelentkezett jogi egyetemre. A Debreceni 
Egyetemen az első évben tanulmányi eredmé-
nye alapján megkapta az Igazságügyi Minisz-
térium Jogász Kiválósági Ösztöndíját. A Deb-
receni Egyetemen töltött első év után átjelent-
kezett az ELTE Jogi Karára. Másodévesként je-
lentkezett a Telders nemzetközi jogi perbeszéd-
versenyre, ahol több mint 100 diákból a máso-
dik legjobb szónok lett. 2019-ben elindult az 
ELTE csapat tagjaként a Jessup nemzetközi jo-
gi perbeszédversenyen is. A Jessup a joghallga-
tók „világbajnoksága”. Minden évben körülbe-
lül 100 ország több mint 700 egyetemének 4-5 
fős csapatai indulnak az első helyért. A magyar 
csapat megnyerte a döntőt, Gábor megkapta a 
döntő legjobb szónokának járó díjat.
Tiszaújváros jó hírnevét elősegítő kiemelke-
dő tanulmányi eredménye, nemzetközi ver-
senyeken elért kimagasló sikerei és helytállá-
sa, Tiszaújváros fiataljainak követendő példa-
ként szolgáló teljesítménye elismeréseként Ti-
szaújváros Ifjú Tehetsége Díj kitüntetésben ré-
szesült.
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Ünnepeltem augusztus 20-án

Program- és hőségbőség a parkban
Augusztus 20-án a reggeli ká-
vé mellé az ekkor szokásos 
tisztavatásos tévé-közvetítés-
sel ébredtem.

Kitérő

Talán nem ide tartozik, de meglepődtem, 
hogy milyen sok hölgy is beállt katoná-
nak. Büszke vagyok rájuk, nagyon szépek 
voltak. Jó látni ezt, és jó lenne, ha máshol 
is, például a mérnökök között is több lány 
lenne. Műszaki egyetemről frissen kike-
rült kolléganőm most meséli, hogy az el-
ső évfolyamon egy magát professzornak 
nevező valaki azt mondta neki: „Nőből 
nem lesz mérnök”. Professzor úrnak szó-
lok, hogy 2019-van. Persze az sem segít, 
ha a köztársasági elnököt bohócok közül 
választja a vezetés, ez csak adja a lovat az 
ilyenek alá - így aztán gyorsan le is hal-
kítottam a tévét, túl korai volt még ne-
kem ahhoz, hogy a bajszos kollégát hall-
gassam.

Emberkereső

Na, de elkalandoztam az ünneptől. Ami-
kor kora délután bekanyarodtam a pi-
ac melletti parkolóba, és az teljesen üres 
volt, már gyanakodnom kellett volna. Ez 
a parkoló sohasem üres, sőt, igazából so-
ha nincs hely. Mit sem sejtve leparkoltam, 
és elindultam a Dísztó mellett a Szent Ist-
ván szobor mögötti parkhoz, ahol a prog-
ram szerint középkori lovagok és jurták 
vártak. Az első métereket még vidáman 
tettem meg, és csodálkoztam, hogy az 
egész környék olyan volt, mint egy hét-
fő estén - tök üres utcák, egy-két ember 
mászkált a távolban... Aztán, amikor min-
den lépés egyre nehezebbé kezdett válni, 
lelassultam, és tízméterenként egy kiló le-
olvadt rólam, akkor jöttem rá, mi történik. 
Ebben az időszakban csak a nagyon ke-
mények vannak kint az utcán. Úgy oda-
vágott az időjárás, hogy mire a lovagok-
hoz értem, olyan volt az ingem, mintha a 
zuhany alól jöttem volna ki éppen. Arra 
gondoltam, ha Szent István még hivatal-
ban lenne, biztos valami ilyesmit monda-
na: „Srácok, rakjuk át ezt az egész dol-
got szeptemberre. A gyerekek akkor már 
iskolában vannak, érik a szőlő, hajlik a 
vessző, nehogy már a 40 fokban ácsorog-
junk itt”.

Lovagok, lepény, 
nyúlpörkölt

Amikor odaértem, megálltam két török 
vendégmunkás mellett - úgy látszott ők 
jobban bírják a kiképzést, mint én, mert 
nevetgélve nézték, ahogy a vattakabát-
ba öltözött acélsodronyos, páncélsisa-
kos versenyzők egymást kalapálva izzad-
tak. „Ez játék?” - kérdezte az egyik. A bal 

vállamon lévő kisördög azt mondta: „De-
hogy is, ez halál komoly, most készülünk 
megszállni az oroszokat” - de aztán in-

kább csak bólogattam, és megpróbáltam 
árnyékot keresni.
A lovagi torna mellett a járda másik olda-
lán bográcsokat, és egyéb korabeli kony-
hai eszközhöz hasonló dolgokat láttam, 
gondoltam visszaszerzem az elvesztett 
kilókat. „Mi készül itt?” - kérdeztem a 
szakácsot. „Édes lepény és nyúlpörkölt”. 
„Mi az az édes lepény?” - néztem gyana-
kodva, mert ugye nekem egy lepény ne 
legyen édes, a lepény az sós. „Aszalt gyü-
mölcsök vannak belekeverve”. Ez elég 
ijesztően hangzott, így inkább a bogrács-
ban lévő összetevők iránt kezdtem érdek-
lődni. „A nyúlpörkölt milyen fűszerekkel 
készül?” „Van benne bors, tárkony, ba-
zsalikom, rozmaring”. „Bors? Akkoriban 
még nem igazán használtak borsot, vagy 
legalábbis aranyárban mérték” - próbál-
tam visszaemlékezni amatőr szakácsta-

nulmányaimra, de mivel nála volt a fa-
kanál, inkább nem feszegettem tovább a 
pofonládát, hanem elindultam vissza a tó 
másik oldalára, ahol népi játékok, és haj-
fonás volt meghirdetve.

Hajfonoda, 
majd haza

Ahogy sejtettem, ez a hajfonós dolog, ez 
nagyon népszerű volt. Tényleg, sorban 
álltak az emberek, míg három ügyes kezű 
lány fonott kalácsot varázsolt a kislányok 
fejére. Ez nem semmi ebben a melegben! 
Akik ismernek, azok tudják, hogy próbá-
lok mindenféle sportot elkerülni, mert az 
káros az egészségre - így, amikor már ott 
jártam, hogy kezdett nagyon jól kinézni 
a tó vize, és azon gondolkodtam, milyen 
jó lenne úszni egyet, akkor gyorsan be-
ültem a kocsiba, és hazajöttem a légkon-
dis szobába.

Surányi P. Balázs
SuranyiPBalazs@gmail.com

kronika@tiszatv.hu

Az én Szent István
ünnepem

Kisgyerekként egyértelmű volt, hogy augusztus 20-án templom-
ba megyünk ünnepelni. Azt mondták az idősek, hogy ezután hi-
degebbek lesznek a nappalok és az éjszakák is - ja - és kezdő-
dik az iskola.

Alkotmánytól új kenyérig

Iskolásként úgy tanultuk, hogy ez az alkotmány ünnepe. Nem-
igen tudtuk mi az az alkotmány, de mondtuk. Aztán hívtuk az új 
kenyér ünnepének is. Talán azért, mert addigra mindenütt meg-
történt az aratás. Kezdődik az ősz: „átfútt a szél a tarlón, őszre 
fordul” - járta a szólás.
Mi még kemencébe sütöttük a kerek kenyeret „első lisztből” (a 
legfehérebb liszt), de már a falusi boltban is megjelent a „vek-
ni”. A kenyér nagyon fontos volt - ma is az - nem véletlenül ne-
vezzük „életnek”. Főiskolásként már az államalapítás ünnepe-
ként I. Istvánról tanultunk. A rendszerváltó évek után visszatér-
tünk Szent István alakjához.
Ki volt ő, milyen, aki ezer év távlatából is példát tud adni? Tud-
juk, sok mindent köszönhetünk neki, de azt hiszem, hogy fiához 
Imre herceghez írt intelmei adnak jó válaszokat a kérdések nagy 
részére. Ebben a néhány oldalas írásban sok megfontolásra érett 
modern gondolat van.

Máig érvényes intelmek

„Senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. Kato-
náskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, 
gőg, gyűlölködés nélkül, békésén, alázatosan, szelíden; tartsd 
mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban szüle-
tik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem ta-
szít le, csakis a gőg és gyűlölség. Ha békeszerető leszel, király-
nak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha 
haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az is-
pánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba 
borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. A ki-
rályi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy 
uralkodásod minden tekintetben békés legyen”
Lássuk be, e gondolatok megvalósulása csakis rajtunk múlik. 
Mindenkin a maga helyén!
Sok-sok évszáddal később a legnagyobb magyar, Széchenyi Ist-
ván is hasonlót tanácsolt amikor ezt írta: „…egynek minden ne-
héz, soknak semmi sem lehetetlen.”
Viaskodás helyett próbáljuk elfogadni, megérteni a másikat a 
mindennapok világában. Ez Szent István-ünnepének üzenete 
mindannyiunk számára.

Varga-Somogyi Istvánné
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A kenyér nagyon fontos, nem véletlenül nevezik életnek. 

Ezer év távlatából is példát tud adni államalapító kirá-
lyunk. 

Jólesett a frissítő.

Készül a nyúlpörkölt és az édes lepény.

Nagyüzem a hajfonodában.

Ők nem a hőségtől dőltek ki.
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Ünnepi kavalkád
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A rengést Tiszaújvárosban is érezték
„Mintha egy tank ment volna el 
a ház előtt. Zajos volt, remegtek 
a falak, és az üveges szekrény-
ben csörömpölt az üveg. Talán 
4-5 másodpercig tartott az egész” 
- mondta egy, a Tompa Mihály 
úton lakó tiszaújvárosi ismerő-
söm. 2019. augusztus 12-én, hét-
főn, hajnali fél kettőkor földren-
gés rázta meg Heves megye déli 
részét. A rengés epicentruma He-
ves városában volt, de a földmoz-
gást itt, Tiszaújvárosban is jól le-
hetett érezni, és hallani.

Magyarország földrengés szempontjából vi-
szonylag nyugodtnak mondható. A Szeizmoló-
giai Obszervatórium eddig mért adatai alapján 
azt lehet mondani, hogy mérsékelt károkat oko-
zó rengések átlagosan 15-20, míg erősebb, na-
gyobb károkat okozó földrengések 40-50 éven-
te törnek ki.

Földrengések hazánkban

A legutóbbi, jelentős károkkal járó földrengés 
2013. április 23-án volt, melynek epicentruma 
szintén a Heves megyei Tenk község közelében 
volt, de összesen 13 településről érkezett be-
jelentés. Ez a 4,8-as magnitúdójú rengés több 
száz házat megrongált - repedések keletkeztek 
a falakon, több kémény leomlott, és sok helyen 
leestek a tetőcserepek.
Az eddig feljegyzett magyarországi legna-
gyobb rengés Komáromban volt 1763. június 
28-án, ennek a magnitúdója 6,2-es volt, mely-
ben a város harmada elpusztult, 63-an meghal-
tak és 120-nál több volt a sebesültek száma.
Tiszaújvárosban nincs földrengésjelző állomás, 
de tőlünk nagyjából egyforma távolságnyi-
ra három mérőeszközzel is körbe vagyunk vé-
ve. Van egy fent északon, Abaújkéren, nyugat-
ról Piszkéstető, és délre Besenyszög állomások 
vannak legközelebb hozzánk. A mostani, 2019. 
augusztus 12-ei földrengésről a Kövesligethy 
Radó Szeizmológiai Obszervatórium ügyeletes 
szeizmológusával, Mónos Péterrel beszéltünk.
- Hol volt a rengés epicentruma, és mekkora 
erejű volt a rengés?
- A rengés epicentruma Heves város mellett 
volt, Heves és Ártány között nagyjából félúton, 
a magnitúdója pedig 4,1-es volt.
- Tiszaújváros messze van Hevestől, de itt is 
éreztük a rezgést. Itt, Tiszaújvárosban mekko-
ra volt a földmozgás?
- A földrengés hatását egy 12 fokozatú inten-
zitás skálával, a Mercalli-Sieberg skálával mé-
rik. Ahogy elmondta, hogy a rengés jól érez-
hető volt, de nem voltak károk - mivel 5-ös in-
tenzitástól vannak károk - ezért úgy becsülöm, 

hogy az intenzitás 3-as, 4-es lehetett Tiszaúj-
városban.
- A 3-as, 4-es intenzitás magyar viszonylatban 
mit jelent, gyakoriak az ilyen hatású rengések?
- Az érezhető földrengések száma nagyon vál-
tozó Magyarországon. Volt év, amikor 10-

15 olyan földrengés volt, amit a lakosság ki-
sebb-nagyobb területen érzékelt, de az elmúlt 
években nagyon kevés ilyen rengés volt. Elő-

fordult, amikor egyik sem volt olyan, amit érez-
ni lehetett, tehát ez a szám ingadozik. Azt lehet 
mondani, hogy évente 5-10 érezhető földren-
gés van Magyarországon, ezek a lakosság ál-
tal érezhető rengések, egyébként évi több száz 
földrengést regisztrálunk műszerekkel.

- Ez a mostani rengés mennyi ideig tartott?
- Ez rövid volt, néhány 10 másodperc, maxi-
mum 30 másodperc lehetett.

Rengések 
szűkebb pátriánkban

- Amióta mérik a rengéseket Magyarországon, 
vannak adatok arról, hogy itt Tiszaújvárosban 
máskor is volt földrengés?
- Bizonyára volt, azon a vidéken is vannak ren-
gések. Van néhány terület Magyarországon, 
ahol nem nagyon regisztráltunk földrengést, 
például a Hortobágy területén, de Tiszaújvá-
ros környékén már voltak földrengések. Példá-
ul 2013-ban ezen a területen is volt 15-20 föld-
rengés, az egyik olyan nagy volt, hogy károkat 
is okozott.
- Ez azt jelenti, hogy Tiszaújváros egy törésvo-
nalon van?
- Nem, ez semmiképpen nem jelenti azt. Ma-
gyarországon a földrengések eloszlása nagyon 
diffúz, tehát nem nagyon lehet ezeket kötni az 
ismert törésvonalakhoz, amiket a geológiai tér-
képeken látunk. Eléggé össze-vissza fordul-
nak elő. Van néhány terület, ahol az átlagosnál 
több, vagy gyakrabban van földrengés, például 
a Komárom és a Balaton közötti terület, vagy 
az Északi-középhegység területe, és van ahol 
az átlagosnál sokkal kevesebb fordul elő, de tö-
résvonalakhoz nem tudjuk igazán kötni ezeket.
- Várható utórengés?
- Utórengés mindig előfordulhat, sőt, az éjszaka 
elő is fordult két nagyon kicsi - ezt csak műszer-
rel tudtuk regisztrálni - de azóta nem volt. Mi-
vel ez nem volt nagy rengés, csak egy kicsi-kö-
zepes rengés, ezért lehet, hogy több utórengése 
nem lesz, de ezt nem tudjuk előre megmondani.

Surányi P. Balázs, 
SuranyiPBalazs@gmail.com

A földrengések erőssége

Mercalli- Sieberg 
skála

Richter skála Ismertetőjelek

I 0,4 Észrevehetetlen
II 1,5 Alig észrevehető
III 2,5 Néhány ember észleli
IV 3,5 A legtöbb ember észleli
V 4,4 Felébreszt
VI 5,2 Megriaszt, kevés kár
VII 6,0 Kisebb épületkárok
VIII 6,7 Néhány ház összedől
IX 7,4 Általános épületkárok
X 8,0 A házak általában összedőlnek
XI 8,5 Katasztrófa
XII 8,9 A táj megváltozik

A berhidai földrengés
Az elmúlt évtizedek legemlékezetesebb, legnagyobb 
károkat okozó magyarországi földrengése a berhidai 
volt, 34 évvel ezelőtt.

 A térség egyike hazánk leginkább földrengéses terüle-
teinek, az 1985-ös földrengést megelőzően 159 föld-
rengésről tudunk, melyek nagy része Várpalota kör-
nyékén keletkezett. Az 1985. augusztus 15-én helyi 
idő szerint 6 óra 29 perckor kipattant földrengés el-
sősorban Peremartonban és Berhidán okozott épület-
károkat, de az epicentrális területtől távolabb, Balaton 
környéki településeken is történtek épületsérülések. A 
rengés intenzitása Peremartonban elérte a VII-es foko-
zatot. Műszeres megfigyelések szerint a rengés mag-
nitúdója M=4.9 volt. A főrengést követő utórengések 
többségét csak Berhidán érezték. Hazai és közeli kül-
földi szeizmológiai állomások regisztrálták a berhidai 
utórengések jelentős részét. Sikerült néhány utóren-
gést a helyszínen is regisztrálni, és megfelelő pontos-
sággal (néhány száz méter) megállapítani a rengések 
keletkezési helyét. Ezek az utórengések egy szűk sáv-
ban, a Séd medrének környezetében keletkeztek, azon 

a területen, ahol a Berhidai-medence találkozik a Kün-
gösi táblaröggel. 
A földrengés 30. évfordulóján emlékművet állítottak 
Berhidán (képünkön).
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A Kárpát-medencében és környékén 456 és 2015 között kipattant földrengések térképe. A 
szimbólumok nagysága arányos a rengések Richter-magnitúdójával.

Karl Frieder festményén az 1763-as, 6,2-es komáromi földrengés.



A Tisza TV műsora
Augusztus 22., csütörtök

9:00 Héthatár: Ilyen volt augusztus 20. - Óvoda- 
és bölcsődefelújítás - Iskolakezdési támogatások - 

Labdarúgás

9.15 Hétről-Hétre: Közelmúlt: 23 éves az Életfa - 
Augusztus 20-a városszerte - Kitüntetettek - 

Partnervárosi találkozó - Duna Művészegyüttes - 
Nagymama-unoka találkozó 

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Augusztus 28., szerda
18:00 Héthatár: Tanévnyitók, tankönyvosztás - 
Parlagfű - Megszűnik a magántanulói státusz - 

Hajdúk a szigeten - Sport 
18:15 Hétről-hétre: Nagymama-unoka találkozó - 

Közelmúlt - Sport 
 

Augusztus 29., csütörtök
 10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Augusztus 26. (hétfő) 19.00 óra 
Csillaglesen - Planetárium otthon
Klubvezető: Szutor István

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Varázslatos helyek Magyarországon - kamarakiállítás
Látogatható: augusztus 30-ig
Augusztus 22. (csütörtök) 10.00 óra
Barkácsdélelőtt - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Augusztus 27. (kedd) 10.00 óra
Rajzolj és alkoss velünk! - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Augusztus 29. (csütörtök) 10.00 óra
Barkácsdélelőtt - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Augusztus 23. (péntek) 16.00 óra 
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártya-
játékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros

Augusztus 27. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

TÁJÉKOZTATÁS 
NYITVATARTÁS VÁLTOZÁSÁRÓL

Értesítjük Kedves Látogatóinkat, hogy 
2019. augusztus 31-ig 

a Tiszaszederkényi Művelődési Ház, 
a Hamvas Béla Városi Könyvtár 

és a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár 
szombati napokon zárva tart.

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!)

Szíves megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Légy hős, ne adj kalciumot!

Hogy a darázs csípje meg!
A napokban egy tinédzser sa-
ját gyógyszerét átadva meg-
mentette egy másik fiatal éle-
tét, akit megcsípett egy da-
rázs. Az eset kapcsán Koczák-
né Vincze Kata mentőtisztet 
kérdeztük.

- A nyáron elég gyakori eset a darázs-
csípés, sokat lehet róla hallani. Volt-e 
már itt a környéken hasonló esettel dol-
guk?
- Igen volt. Én is hallottam erről az eset-
ről. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mi-
nél több emberhez eljusson, hogy darázs-
csípéskor mit szükséges tenni. Laikus 
ember is - mint láthattuk - tud segíteni a 
másik emberen. Mentőmunkánk alkalmá-
val többször elmondjuk, ha darázscsípés-
hez vonulunk - ami nagyon gyakran elő-
fordul, hiszen az emberek félnek a dara-
zsaktól - hogy mi a teendő. Az Országos 
Mentőszolgálat indított is egy kampányt, 
„Légy hős, ne adj kalciumot darázscsípés 
esetén” címmel 
- Ne adj kalciumot?
- Ne adj kalciumot, igen. Tudományos kí-
sérletek bizonyítják, hogy egyrészt nem 
hatásos, másrészt megköti a kezünket, 
nekünk életmentőknek, mert így nem ad-
hatunk életmentő injekciót a darázscsípett 
allergiás betegünknek. A patikákban lehet 
kapni vény nélkül allergia elleni gyógy-
szert, amit darázscsípés alkalmával be-
vesznek, illetve elrágnak. Ha elrágják, el-
szopogatják, akkor gyorsabbá tudják ten-
ni a felszívódását. És ami nagyon fontos, 
hogy kalciumot semmiképpen sem sza-
bad adni. 
- Ne adjunk kalciumot, mert akkor a men-
tősök nem tudják beadni az életmentő 
gyógyszert. Mi az összefüggés, mi törté-
nik akkor? 
- Ez orvostudományi szempontból érde-
kes. A két gyógyszer együtt a szíven egy 
olyan görcsöt okoz - szisztolés görcsnek 

hívjuk - hogy utána nem tud ellazulni a 
szív, ezáltal megáll a keringés. 
- Ezt nagyon kevesen tudták eddig…
-  Mindig hordjanak az emberek maguk-
nál antihisztamint. Ahogy mondtam, le-
het vény nélkül kapni a patikában, ez fő-
leg annak fontos, akinek durvább reakci-
ója van a darázs által okozott hisztamin-
ra. A darázs ugyanis egy hisztamin nevű 
anyagot fecskendez a szúrásával a szerve-
zetbe, ez okozza az allergiás reakciót. Te-
hát beszerezhető ez az Epipen nevű élet-
mentő injekció. Nem kell félni tőle, laikus 
is be tudja adni, ha szükséges. Úgy néz 
ki, mint az inzulinfecskendő, inzulintoll, 
a cukorbetegeknek nyilván ez ismerős, il-
letve a hozzátartozóik számára. Combba 
szükséges beadni, semmilyen kiképzés, 
illetve ismeret nem szükséges ehhez, és 
ahogy láthattuk, életet menthet. 
- Gondolom nem ötezer forintos tételről 
van szó.
- Valóban nem. Nem tudom pontosan, 
hogy mennyibe kerül, talán 20 ezer forint 
körül van. De azt gondolom, ha valaki al-
lergiás, akkor egy ember élet sokkal töb-

bet ér, mint 20 ezer forint.
- Mérhető, kivizsgálható, hogy valaki al-
lergiás a darázscsípésre? 

- Vannak allergiavizsgálatok, a bőrgyó-
gyászat végzi. Hogy ilyen specifikus vizs-
gálat van-e, azt nyilván az allergológusok 
tudják leginkább. Az emberek nagyon 
gyakran keverik az anafilaxiás sokkot a 
helyi reakciókkal. Nem ugyanaz a ket-
tő. A helyi reakció az, amikor beduzzad, 
bepirosodik, viszket, feszül például egy-
egy végtag, amikor megcsípi egy darázs. 
Az anafilaxiás reakciót két részre szoktuk 
osztani. Egyrészt amikor kitágulnak az 
erek a hisztamintól, az allergia anyagától 
és leesik a vérnyomás, a másik, amikor a 
szövetek beduzzadnak és megfullad az al-
lergiás beteg. 
- Akit már életében egyszer megcsípett 
a darázs, az megnyugodhat? A követke-
ző vagy a harmadik, negyedik, ötödik da-
rázscsípéstől is megmenekül?
- Sajnos nem. Nem tudhatjuk, hogy há-

nyadik darázscsípésre fog a szerveze-
tünk reagálni egy súlyos anafilaxiás sok-
kal. Vannak, akiket - például a méhésze-

ket - életükben többször megcsíp a darázs 
és nincs semmi gond, aztán életük köze-
pén jön egy újabb darázscsípés és az okoz 
súlyos anafilaxiás reakciót. 
- Ha megcsíp egy darázs és jön a súlyos 
allergiás reakció, mennyi időnk van, amíg 
odaér a segítség, ha nincs nálunk ez a kis 
tollszerű injekció?
- Nem sok. Ha valakinek durva reakci-
ója van, sajnos két-három perc. Viszont 
volt már többször is sikeres újraéleszté-
sünk darázscsípés alkalmával, tavaly több 
ilyen is volt. Kimentünk, légzést, kerin-
gést már nem tapasztaltunk az allergiás 
betegnél, de mire megérkezett a mentőhe-
likopter, spontán légzéssel és keringéssel 
adtuk át a betegünket. Gyakran találko-
zok a városban is olyan betegekkel, aki-
ket súlyos reakció ért, de itt vannak kö-
zöttünk. 
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Koczákné Vincze Kata

Nyáron gyakori a darázscsípés.

Az Epipen injekciót combba kell beadni.

A bepirosodás, a duzzanat, a viszketés „csak” helyi reakció.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Molnár István

8. sz. választókerület képviselője
2019. augusztus 28-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Fülöp György 

alpolgármester 
a 2. sz. választókerület képviselője

2019. augusztus 26-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: 
Polgármesteri Hivatal 

I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján tör-

ténik, negyedórás beosztással. Az érdeklődők bejelentkezését 
az 548-010-es telefonszámra várjuk.

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 2019. augusztus 
29-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

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 
2019. augusztus 22-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

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. 

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 rögzí-
tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

TÁJÉKOZTATÁS
a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények igénybevételéről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 2016. január 1-jétől mó-
dosította a személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti alapellátások és gyer-
mekvédelmi szakellátások térítési díjá-
ról és az igénylésükhöz felhasználható bi-
zonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vo-
natkozó rendelkezéseit. Intézményünk az 
étkeztetési térítési díjkedvezmények (in-
gyenes/kedvezményes étkezés; szociális 
díjkedvezmény) igénybevételével kap-
csolatban az alábbiakról tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot.
A 2019/2020-as tanítási/nevelési évre 
igénybe vehető normatív kedvezmény 
(ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés ese-
tén ingyenes étkezésre jogosult a gyer-
mek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyerme-
ket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező leg-
kisebb munkabér (149.000 Ft) személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át 
(2019. évben 128.810 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés 
esetén az ingyenes étkezés megállapítása 
iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
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 2019/2020-as nevelési/ tanítási évben 
étkezést igényel bölcsődében, óvodában, 
általános iskolában, középiskolai kollégi-
umban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-
szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. év-
folyamon felül nappali rendszerű iskolai 
oktatásban résztvevő tanulónak, gondvi-

selőnek az ingyenes/kedvezményes étke-
zés, a szociális alapú gyermekétkezteté-
si térítési díjkedvezmény, valamint a sze-
mélyi térítési díj megállapítása iránt ké-
relmet kell benyújtania, melyhez csatol-
ni szükséges a kérelemben megjelölt iga-
zolásokat. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 
8.00 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, 
pénteken 8.00 – 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:
49/548-328, 49/548-306, 49/548-305
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos, de amennyiben a 2019/2020-
as nevelési/tanév szeptemberétől igény-
be kívánja venni az ingyenes vagy ked-
vezményes étkezést, a kérelmet 2019. au-
gusztus 20-áig le kell adni. A szeptember 
1. után benyújtott kedvezményeket a be-
adást követő naptól állapítjuk meg.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központban (Kazinczy Ház, Ka-
zinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜ-
KET, HOGY A TÉRÍTÉSI DÍJKEDVE-
MÉNYT, ILLETVE A NAPI TÉRÍTÉ-
SI DÍJAT MAXIMUM EGY TANÉV-
RE ÁLL MÓDUNKBAN MEGÁLLA-
PÍTANI. ÉTKEZÉSI IGÉNYÉT, VALA-
MINT KEDVEZMÉNYRE VONATKO-
ZÓ JOGOSULTSÁGÁT MINDEN TAN-
ÉV ELEJÉN ÚJRA BE KELL NYÚJTA-
NI. ELLENKEZŐ ESETBEN A TELJES 
TÉRÍTÉSI DÍJAT SZÁMÍTJUK KI.

Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ

Ülésezik 
az önkormányzat

Tiszaújváros képviselő-testülete 2019. augusztus 29-én 10 órá-
tól ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés: 
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a közterületek használatának rendjéről és a telepü-
léstisztaságról szóló 15/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására
2. Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési tervének 
elfogadására
3. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának és Alapító Okiratának módosítására
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020. 
nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére
5. Javaslat közterületek elnevezésére
6. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
7. Beszámoló a kiemelt sportágak, sportegyesületek 2018. évi 
önkormányzati támogatásának felhasználásáról
8. Tájékoztató a tavaszi közmeghallgatásokon elhangzott közér-
dekű bejelentésekre tett intézkedésekről
9. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehaj-
tásáról, valamint a közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Roma 
önkormányzati hírek

Testületi ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2019. augusztus 23-án (pénteken) 10.00 órától ülést 
tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség

Füzetek
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat értesíti azon 
családokat, akik igényeltek füzetcsomagokat, hogy az átvétel 
időpontja 2019. augusztus 23. (péntek) 10.30 - 11.30 óra között. 
Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám. 

Búcsú
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. szep-
tember 15-én kirándulást szervez Máriapócsra, a Szent Kereszt 
felmagasztalásának a búcsúján való részvételre. Várja azok je-
lentkezését, akik részt szeretnének venni a búcsún. Jelentkez-
ni lehet 2019. augusztus 23. – 2019. szeptember 6. között sze-
mélyesen a Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. sz., illetve a Vasvá-
ri P. utca 35. sz. alatt, valamint telefonon a 70/398-1133-as te-
lefonszámon. 

Farkas Sándor
elnök

Diétás étkezés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoz-
tatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 
2019/2020. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táp-
lálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új di-
étás étkezést igénylőnek kérelmet kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szük-
séges. 
A kérelem benyújtásának címe: Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ, 3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7. 
Helye: Molnár Judit, Kazinczy Ház, 3580 Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3. I. em. 73/2. iroda.

Utalvány helyett pénz
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, Tör-
vényes Képviselőket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez, illetve a hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzet fennállásához kapcsolódóan a korábban ter-
mészetbeni támogatásként nyújtott Erzsébet-utalvány he-
lyett - jogszabályváltozás miatt - pénzbeli támogatás folyósí-
tunk, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre, vagy a hátrányos/halmo-
zottan hátrányos helyzetre való jogosultsága 2019. augusztus 
1-jén fennállt. A pénzbeli támogatás folyósítása postai úton, 
legkésőbb 2019. augusztus 25-éig történik. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Örösi úti felújítás
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. augusztus 26-án a kivitelező 
megkezdi az Örösi út 18-24. számú épületnél a parkolók és be-
járatok felújítási munkáit.
A kivitelezés befejezésének várható ideje: 2019. szeptember 30.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a munkaterület közelében 
fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szúnyogirtás
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Tiszaújváros terüle-
tén 2019. augusztus 22-24 között, az időjárás függvényében 
földi melegköd-képzéses szúnyogirtást végeztet, amely érinti 
a Tisza-parti városrészt, Tiszaszederkény városrészt, Tiszaúj-
város centrumot és a Tisza-szigetet.
A szúnyogirtás tervezett kezdési ideje: 20.00 óra
A kezelés tervezett befejezési ideje: 24.00 óra

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

12. oldal 2019. augusztus 22.Közlemények
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A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy évente egyszeri alkalommal iskolakezdési támogatásban 
részesülhet az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött 
nagykorú személy, aki alap- vagy középfokú köznevelési in-
tézmény nappali tagozatán tanul, és családjában az egy főre ju-
tó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft-ot), egye-
dülállók esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), feltéve, hogy a nagy-
korú, illetve a gyermek és az egyik törvényes képviselője a ké-
relem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos ti-
szaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagyko-
rú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerű-
en a tiszaújvárosi lakcímükön élnek. A támogatás összege ta-
nulónként 10.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelem-
ben megjelölt igazolásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)

• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019. július 29-től 2019. 
szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 111., 113. és 115. iroda), valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
 polgármester

Tankönyvtámogatás 

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatás-
ban részesülhet az a köznevelési intézmény nappali tagozatán 
tanuló gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú 
személy, aki a hatályos jogszabályok alapján normatív ked-
vezményben, vagy ingyenes tankönyvellátásban nem része-
sül, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülállók esetén az 500%-
át (142.500 Ft)-ot, feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyer-
mek és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását 
megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi beje-
lentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyer-
mek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi 
lakcímükön élnek.
A támogatás mértéke a tankönyv ára, családok esetében jogo-
sultanként legfeljebb 6.000 Ft/tanuló, egyedülállók által ne-
velt gyermek esetében jogosultanként legfeljebb 10.000 Ft/
tanuló.
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a tanulók, akik 
normatív kedvezményben (tartósan beteg; a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzék-
szervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autiz-
mus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavar-
ral küzd; három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyerme-
ket nevelő családban él; nagykorú és saját jogán iskoláztatá-
si támogatásra jogosult; rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás ke-
retében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül), 
illetve ingyenes tankönyvellátásban (1-9. évfolyamos tanu-
lók) részesülnek. 
A támogatás megállapításához csatolni szükséges a kérelem-
ben megjelölt igazolásokat, valamint - annak megállapítása 
céljából, hogy a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult - a 
tankönyvek árát igazoló dokumentumot. 
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33.)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019. július 29-től 2019. 
szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartásá-
ra.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási idő-
ben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális 
és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György 
polgármester

Közterület-felügyelői munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatalban 1 fő közterület-felügyelői 
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő 
kikötéssel, határozatlan időre szóló kine-
vezéssel. 
Pályázati feltételek:
- a közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. 
rendelet 30. pontjának I. vagy II. beso-
rolási osztályban felsorolt végzettségek, 
szakképesítések, 
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek,
- „B” kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- közterület-felügyelői vizsga,
- helyismeret.
Bérezés és juttatások a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaúj-
város Város Önkormányzatának 9/2014. 
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-

gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CX-
CIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. augusztus 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. szeptember 13.
Az állás 2019. szeptember 16-ától tölthe-
tő be. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi 
szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

 Közterület-takarító munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pá-
lyázatot hirdet közterület-takarító munka-
kör betöltésére a Munka Törvénykönyve 
szerinti jogviszony keretében, három hó-
nap próbaidő kikötésével, 1 év határozott 
időre szóló alkalmazással, mely meghosz-
szabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:

- B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, 
jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Tiszaújváros közterületeinek takarítása
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
augusztus 27.
A munkakör az elbírálást követően azon-

nal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címez-
ve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 
49/540-636

Kerékgyártó István, ügyvezető

 Parkgondozó-gépkocsivezető munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pá-
lyázatot hirdet parkgondozó-gépkocsive-
zető munkakör betöltésére a Munka Tör-
vénykönyve szerinti jogviszony kereté-
ben, három hónap próbaidő kikötésével, 
1 év határozott időre szóló alkalmazással, 
mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
- C kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:

- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti 
traktorra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmá-
solatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
- A Társaság gépjárműveinek vezetése
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
augusztus 27.

A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címez-
ve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 
49/540-636

Kerékgyártó István, ügyvezető

Gondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pá-
lyázatot hirdet 1 fő részére részmunka-
idős (napi 4 órás) gondozó munkakör be-
töltésére.
Feladatai:
- szociális alapszolgáltatási feladatok el-
látása (házi segítségnyújtás)
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozott idejű (várhatóan 2021. 
09. 23-ig tartó) kinevezés
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség,
- szociális gondozó és ápolói végzettséget 
(OKJ) igazoló bizonyítvány,
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 
Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek meg-
felelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. sz. 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: 2339/2019., valamint a 
munkakör megnevezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2019. augusztus 29.
A pályázatok elbírálásának határideje 
2019. szeptember 05.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a 
49/548-190-es telefonszámon lehet.

Kerékpárjelölés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy folytatódik a Tisza-
újvárosi Rendőrkapitányság kerékpárjelölő programja. 

A következő jelölési időpont: 
2019. augusztus 23. (péntek) 09.00 óra és 12.00 óra között. 

Helye: 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza út 2. 
szám). 

Kérjük, mindenki hozza magával személyi igazolványát és  
lakcímkártyáját, kerékpárját, továbbá annak papírjait. Az 
utóbbiak hiányában a helyszínen kell nyilatkozni a tulajdon-
jogot illetően. 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 

Iskolakezdési támogatás 



Szakápolónő házi gondozást vállal Ti-
szaújvárosban és környékén. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 06-70/424-9376, 
06-30/877-3937

Konyhai kisegítő munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 1 fő konyhai kisegítő munka-
kör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.

Pályázati feltételek:
 • Általános iskolai végzettség
 • magyar állampolgárság
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasság
 • előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat 
Feladatok: 
 • a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
 • a nyersanyagok szakszerű előkészítése
 • a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
 • mosogatás, fertőtlenítés
 • a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése,

Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak vég-
rehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
 • önéletrajzot,
 • bizonyítvány másolatot,
 • erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
 • adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
 • a borítékon fel kell tüntetni az 1017-7/2019. számot.

A pályázat benyújtásának határideje:2019.08.27.
A pályázat elbírálásának határideje:2019.08.28.
Az állás betölthető: 2019.09.02.

Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban le-
het.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-383
Kósa- Tóth Zoltán, igazgató

Nemzetiségi 
önkormányzati választás

A Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú, 2019. július 30-án kelt határozatában a nem-
zetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte 
ki azon települések vonatkozásában, amelyeken a 2011. évi népszámláláson a nemzetiséghez tar-
tozásra vonatkozó kérdésre adott válaszok alapján legalább 25 fő egy adott nemzetiséghez tarto-
zónak vallotta magát. A fentiek értelmében Tiszaújvárosban a német, roma és ruszin nemzetisé-
gek hozhatnak létre települési nemzetiségi önkormányzatot. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 51. § (1) be-
kezdése alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemze-
tiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján kevesebb, 
mint száz fő, amennyiben legalább száz fő, úgy a megválasztható képviselők száma öt fő. Így a 
német és a ruszin nemzetiségek által megválasztható képviselők száma 3 fő, míg a roma nemzeti-
séghez tartozók 5 főből álló képviselő-testületet hozhatnak létre. 

Ki választható meg nemzetiségi képviselőnek?
A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett magyar állampolgár választható, ha 
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,
b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azo-
kat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá
c) nyilatkozatot tesz arról, hogy az adott nemzetiség képviseletét vállalja, a nemzetiség közös 
nyelvét beszéli, kultúráját, hagyományait ismeri. (Nektv. 53. §)

Ki választhat nemzetiségi önkormányzati képviselőt?
Nemzetiségi önkormányzati képviselőre az a magyar állampolgár szavazhat, aki az adott nemzeti-
ségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe kérelemre fel kell venni azt, aki a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik, az adott 
nemzetiséghez tartozik és nemzetiséghez tartozását megvallja. 
A Nemzeti Választási Iroda 2019. augusztus 23-áig értesítőt küld a választópolgár részére, mely-
ben feltünteti, hogy a nemzetiségi névjegyzékben szerepel-e. Amennyiben a választópolgár az ér-
tesítő szerint a nemzetiségi szavazóköri névjegyzékben nem szerepel, úgy 2019. augusztus 8-tól 
2019. szeptember 27-én 16.00 óráig lehet benyújtani kérelmet a Tiszaújvárosi Helyi Választási 
Irodánál. 

A jelölés menete 
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a 
választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok öt százalékának, de legalább öt választó-
polgárnak az ajánlása szükséges.  (Nektv. 59. § (1) bekezdés)

A települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások száma:

Nemzetiség Szükséges ajánlások 
száma

Német 5
Roma 14
Ruszin 5

Ajánlóív 2019. augusztus 24-étől kérhető a területileg illetékes választási irodától, amely Tiszaúj-
város esetében a Tiszaújvárosi Helyi Választási Iroda (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) A vá-
lasztási iroda átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. 
Az ajánlóívek átadásával egyidejűleg a választási iroda ingyenesen átadja a jelölő szervezet szá-
mára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lak-
címét. (Ve. 317.§)

Ajánlás
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendel-
kezik. Vagyis az írhatja alá az ajánlóívet, akit felvettek a nemzetiségi névjegyzékbe. 
Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyar-
országi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg 
aláírja. 
A választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet azonban csak egy alá-
írással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. 
A jelölt bejelentése
2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a jelöléshez szükséges ajánlások egyidejű leadásával a helyi 
választási bizottságnál (Tiszaújvárosi Helyi Választási Bizottság 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) történik.
A jelölőszervezet a rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának. 
E kötelezettség elmulasztása esetén a választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bír-
ság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.  (Ve. 124. §)

Tiszaújvárosi Helyi Választási Iroda

Adatrögzítő munkakör
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot hirdet adatrögzítő munkakör be-
töltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben, 1 havi munkaidőkeretben, ha-
tározatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: A könyvtári szakmai területen az adatrögzítői és digitalizálási felada-
tok ellátása. Közreműködés a könyvtári kölcsönzéssel, a kiegészítő könyvtári szolgáltatásokkal 
kapcsolatos adminisztrációban.

Pályázati feltételek:
 - középfokú végzettség
 - felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
 - magyar állampolgárság
 - büntetlen előélet
 - egészségügyi alkalmasság
 - kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat (letölthető az intézmény honlapjáról)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - könyvtári területen szerzett tapasztalat
 - társalgási szintű angol nyelvismeret 
 - jó rendszerezőkészség
 - jó kommunikációs képesség
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázathoz benyújtandó iratok:
 - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
 - fényképes szakmai önéletrajz
 - motivációs levél
 - erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.
Az állás 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004-es telefonszámon lehet.
A pályázatot elektronikusan a derkovits@tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton az alábbi 
címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük az „Adatrögzítő” munkakör megnevezését feltüntetni.

Mátyás Zoltán, igazgató

Eladó Tiszaújváros központjában frekventált he-
lyen, Szent István út 3. II. emeleti 51 nm-es, bú-
torozott, tehermentes lakás.Irányár: 14,9 millió fo-
rint. Érd.: 06-20/524-2932 

14. oldal 2019. augusztus 22.Közlemény/Hirdetés

Tiszaújvárosban a roma, a német és a ruszin nemzetiségek hozhatnak létre települési nem-
zetiségi önkormányzatot.



15. oldal2019. augusztus 22. Sport
Labdarúgás

Egy jó félidő, és egy még jobb
A labdarúgó NB III. Keleti 
csoportjának 3. fordulójában 
a DVSC II, azaz a Debrecen 
tartalékcsapata látogatott Ti-
szaújvárosba. A házigazdák 
magabiztos győzelmet aratva 
immár a második helyen áll-
nak a bajnokságban. 

Tiszaújváros - DVSC II 
4-1 (1-0)

Tiszaújváros, 250 néző. V.: Gál.
Termálfürdő Tiszaújváros: Tóth Cs. – Bu-
rics, Lippai, Gelsi (Orosz), Pap, Csicsek 
(Horváth), Tóth M., Hussein, Bokros, 
Terdik (Kundrák), Molnár M. Edző: Ger-
liczki Máté.
DVSC II: Hrabina – Molnár M., Damás-
di, Kóródi, Sárosi, Újvárosi, Kerekes 
(Barna), Györgyi (Zsóri), Bene, Kinyik, 
Adeniji (Pelles). Edző: Szatmári Csaba.
Az első félidőben kevés helyzet adódott a 
csapatok előtt, említésre méltó eseményt 
nem is lehetett feljegyezni. A 31. perc-
ben aztán Csicseket lökték fel a 16-oson 
belül, a szabálytalanságért a debreceni já-
tékos sárga lapot, a hazaiak pedig bün-
tetőt kaptak. A tizenegyest Tóth M. vé-
gezte el, aki az elmozduló kapus mel-
lett nagy erővel vágta a hálóba a labdát, 
1-0. A félidő hátralévő részében újabb gól 
már nem esett, így 1-0-ás hazai vezetés-
sel tértek pihenőre a csapatok. A második 
45 percben sokkal jobb játékkal rukkolt 
elő a hazai gárda, mely gólokban is meg-
mutatkozott. Az 56. percben Csicsek lőt-
te középre a labdát és a berobbanó Ter-
dik nem hibázott, 2-0. Nem sokkal ké-

sőbb az 59. percben újból büntetőhöz ju-
tott a hazai együttes, ezúttal is Csicsekkel 
szemben szabálytalankodtak a vendégvé-
dők. A jogos tizenegyest Burics vágta kí-
méletlenül Hrabina kapujába, 3-0. A há-
romgólos hazai vezetés megnyugtatta a 
Tiszaújvárost és a vendég hajdúságiak a 
68. percben egy védelmi hibát kihasz-
nálva szépíteni tudtak, Zsóri emelte Tóth 
mellett a labdát a hálóba, 3-1. A bekapott 
gólra azonban azonnal góllal válaszoltak 
az újvárosiak, a 69. percben Orosz há-
rom védőt is elfektetve vette be Hrabina 
kapuját 4-1. Az utolsó 20 percben újabb 
gól már nem esett, de a találkozó króniká-
jához hozzátartozik, hogy a 89. percben 

a debreceni Bene megkapta második sár-
ga lapját és így a kiállítás sorsára jutott. A 
Tiszaújváros magabiztosan nyert 4-1-re. 
A hazai szakvezetés számára külön öröm, 
hogy a négy gólt négy játékos szerezte, és 
két újonc, Tóth M. és Terdik is megsze-
rezte első újvárosi találatát. A kék-sárgák 
7 ponttal a második helyen állnak a baj-
nokságban és legközelebb augusztus 25-
én, vasárnap Putnokon lépnek pályára. 
Gerliczki Máté: Nem volt egyszerű fel-
venni a versenyt a gyors és agresszív el-
lenfelünkkel, de szerencsére a mi csapa-
tunkat sem kell félteni. Egy jó színvonalú 
és közönségszórakoztató mérkőzést sike-
rült játszanunk, melyet teljesen megérde-
melten nyertünk meg.
Szatmári Csaba: Gratulálok a Tiszaújvá-
rosnak. 

További eredmények:
ESMTK - Füzesgyarmat 0-1

Cegléd - Gyöngyös 3-3
Jászberény - DVTK II. 2-1

Balassagyarmat - Putnok 1-1
 Sényő -Tállya 2-2
DEAC - Ózd 4-0
Hatvan - Eger 4-1

Következik a 4. forduló, 
augusztus 25., 17.00 óra 

DEAC - Hatvan 
Ózd - Sényő 

Tállya - Balassagyarmat
Putnok - Tiszaújváros 
DVSC II. - Jászberény 

DVTK - Cegléd 
Gyöngyös - ESMTK
Füzesgyarmat - Eger 

A világ legjobbjai 
között

Lapzártánk után, szerdán ült hajóba élete első fel-
nőtt világbajnokságán, Szegeden, Bragato Giada, 
a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egye-
sület kiválósága a C-1 500 méteres versenyszám-
ban. 
- Már izgulok - nyilatkozta még egy hete Giada. - Iga-

zából már csak finomítunk a dolgokon. A hosszú felkészülés 
megvolt, a téli alapozás, a vízen alapozás, a gyorsítások. Most 
megpróbáljuk tökéletesíteni azokat a részeket a pályán, ami nem 
megy. Meg nyilván gyakorolni kell még. De én már nagyon fel 
vagyok spanolva. 
- Izgulsz?
- Igen, és már nagyon várom. Az, hogy hazai közönség előtt me-
gyünk, az plusz. A városból is rengeteg ember jön szurkolni, 
meg az egyesületből is. Teljesen más, ha itthon, hazai közönség 
előtt megy az ember. 
- Hétfőn késő délelőtt fogunk indulni - mondta Krucsay József, 
Giada edzője. - A hajót is le kell vinni. Szeretnénk a szegedi pá-
lyán edzeni, evezni. Még a hétfő és kedd alkalmas lesz erre. Úgy 
néz ki, hogy szerdán már előfutamunk lesz 500 egyesben. Vár-
juk.
- Latolgatjátok, mi lesz ennek a versenynek a vége?
- Annyira nem ismerjük a felnőtt mezőnyt - válaszolt az edző. - 
Ez nekünk most egy picit új, de bízom benne, hogy az U23-as 
forma ide is elég lesz. (Giada az U23-as világbajnokságon ezüs-
térmet szerzett ezen a távon.) 
- Máshogy kell felkészülni egy U23-as, és felnőtt versenyre? 
Mennyiben más ott lenni testileg, lelkileg. Mi a különbség? 
- Élettanilag egy felnőtt korú versenyző másképp terhelhető, 
mint egy ifjúsági vagy egy gyerek. Nekem vannak olyan ver-
senyzőim is, akik még gyerekkorúak. Őket teljesen másképp 
kell terhelni, meg másképp is szabad terhelni. Giada már abban 
a korban van, amikor már maximális terheléseket is kap. A for-
mábahozás megtörtént, a finomítások vannak hátra, még gyako-
rolunk egy-két megindítást a közepén, a végén, a rajtokat. Csak 
olyan dolgokat próbálunk pontosítani, amik jól jöhetnek majd a 
futamon. (Giada az előfutamban 3. lett, így a mai középfutam-
ban folytatja.)

Kajak-Kenu

Az NB III. Keleti csoport állása

Tóth tizenegyese nyitotta a gólok sorát...

... és Orosz találata zárta.        Fotók: Tóth Zsófia

Béke László klubelnök, Giada, és edzője Krucsay József.

Lesz ilyen széles mosoly Szegeden is?



Bridzstanfolyam

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében 2019 októ-
berétől bridzstanfolyam indul. A foglalkozásokat csütörtöki napo-
kon 15.30-tól tartják a nyugdíjas egyesületben. Az első foglalkozás 
ideje: 2019. október 10. 15.30 óra.  
A tanfolyamra jelentkezni lehet Domenikné Dobos Ildikónál, te-
lefon: +36703212466, Kalmár Mihálynál, telefon: +36202430989 
vagy személyesen a Bridzsklubban, keddi napokon 9 órától 10.30 
óráig.

16. oldal 2019. augusztus 22.Rendezvények
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