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Lecsaptak a nyomozók

Rendkívüli nyitvatartás
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket,  hogy az önkormányzati választások 
hétvégéjén, 
2019. október 12-én (szombat) 08:00 - 19:00 óráig
2019. október 13-án (vasárnap) 07:00 - 19:00 óráig
a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok: 
ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása,
valamint elkészült okmányok átvétele ügyekben
a Kormányablak rendkívüli nyitvatartással működik. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

Az idősek világnapja alkal-
mából városunkban is elkez-
dődött a több mint egyhetes 
rendezvénysorozat, ahol az 
időseknek kínálnak kulturá-
lis, gasztronómiai és szabad-
idős programokat. 

Kedden a Nyugdíjas parkban megkoszo-
rúzták a kopjafát, majd virágot helyez-
tek el Danhauser Sándor és Tomorszki 
Istvánné emléktáblájánál. Az ünnepsé-
gen részt vettek a város vezetői, a képvi-
selő-testület tagjai, két testvérvárosunk, 
Polgár és Rimaszombat nyugdíjas szerve-
zeteinek képviselői is. 
Az ünnepség a Derkovits Művelődé-
si Központban folytatódott, ahol Bráz 
György polgármester átvette a Tiszaújvá-
ros Díszpolgára címet. Az elismerést Dr. 
Juhos Szabolcs, Tiszaújváros jegyzője és 
Dr. Fülöp György alpolgármester adta át. 
- Polgármester úr a rendszerváltás előtt 
több vezető beosztásban dolgozott - kezd-
te köszöntőbeszédét Dr. Fülöp György. - 
1994-től a tiszaszederkényi városrész 
képviselőjeként szolgálta az ott élőket, 
2002 és 2010 között alpolgármesterként, 

az elmúlt kilenc évben pedig polgármes-
terként dolgozott a városért. Úgy gondo-
lom, hogy ez önmagában is egy nagysze-
rű életpálya. Azonban mindezek mellé 
társíthatunk emberi értékeket is, a tisztes-
séget, a becsületességet és az emberséget, 

ami Bráz Györgyöt jellemzi mind ma-
gánemberként, mind polgármesterként. 
Összességében elmondhatom, hogy az el-
múlt kilenc évben olyan ember állt a vá-
ros élén, aki mindig a település érdekeit 
tartotta szem előtt.

1,2 milliárd eurós poliolberuházás

Idősek hete

Újabb gyémánt a vegyipar koronaékszerén 

Díszpolgári cím a városért végzett munkáért

Egészségnap

Piton, a sétány őrzője

Zsarutalálkozó

Második alkalommal rendezett egészségnapot az Alapítvány 
Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért. A szombat délelőtti 
rendezvényen a sporté volt a főszerep, kevésbé ismert és űzött  
sportok, szakosztályok mutatkoztak be, többek között a csúszó-
korongosok is, akik 1986 óta működnek a városban. A progra-
mok között volt jótékonysági futás, kangoo bemutató és kéz-
műves foglalkozások, valamint hivatalosan is átadták azt alapít-
vány által megálmodott óriáskígyót, amely a Sportcentrum me-
zítlábas sétányának „őrzője”. 

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Tiszaújvárosban szol-
gált rendőrök találkozóját. A rendezvényre azokat az egykori 
rendőröket is évről-évre meghívják, akik ugyan elkerültek a vá-
rosból, és nem innen mentek nyugdíjba, de valaha szolgáltak a 
kapitányságon. A résztvevőket Bráz György polgármester és dr. 
Fülöp György alpolgármester köszöntötte, majd a rendőrök ne-
vében dr. Váli Zoltán nyugállományú rendőr alezredes kívánt 
hosszú, aktív nyugdíjas éveket a polgármesternek, megköszön-
ve a rendezvényekhez nyújtott segítségét. 
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2021-ben kezdi meg működését, és 200 embernek ad majd munkát a MOL tiszaújvárosi poliol komplexuma, melynek ünne-
pélyes alapkőletételét múlt pénteken tartották. Az 1,2 milliárd euróból megvalósuló projekt a MOL eddigi legnagyobb or-
ganikus beruházása. Cikkünk a 3. oldalon. 

A díszpolgári cím adományozását a város lakossága és civil szervezetek kezde-
ményezték.  
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szer-
dán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise.  
Október 3. első csütörtök, a szentmise után 18.30-20.00 Szent-
ségimádás. Október 13. vasárnap templomunk búcsúünnepe. 
Az ünnepi Szentmisét 11.00-kor Dr. Osztie Zoltán atya mutat-
ja be. Október 12-én, szombaton előkészületi nap, 16.30 órai 
kezdettel „Idők jelei” címmel filmvetítés, ezt követően előa-
dás, melynek címe: Eucharisztia - Szentségimádás. Előadó Dr. 
Osztie Zoltán, a budapesti Belvárosi templom plébánosa, a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének előző elnöke. 18.00-
kor szentmise, utána fáklyás körmenet.
Énekkari próbák időpontja minden héten kedden 18.30.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben tör-
ténik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők 
minden hónap 3. vasárnapján. 
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van 
tárgyhónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a 
hónap 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
• Október 3-án, csütörtökön 17 órától Bibliaórát tartunk a gyü-
lekezet imatermében.
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk a szokott időben, 11 órá-
tól kezdődik október 6-án.
• Gyermekistentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal 11 
órától az imateremben.
KONFIRMÁCIÓ! Ebben a tanévben is elindítjuk konfirmáci-
ói előkészületi alkalmainkat a fiatalok számára. Ajánlott kor-
osztály: 7-8. osztályos tanulók (13-15 éves kor). Az első (ala-
kuló) alkalom 2019. október 13. vasárnap 15 óra. Erre az idő-
pontra még csak a konfirmandus gyerekeket hívjuk, a szülői 
értekezletről később fogunk tájékoztatni. Jelentkezni az aláb-
bi módokon lehet:
• az iskolák református hitoktatóinál
• az egyházközség hivatalában telefonos egyeztetés után - Tel: 
+36-30-4861847
• az egyházközség email címén – tiszaujvaros@reformatus.hu
Tiszaszederkény
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk október 6-án 10 órakor 
kezdődik. 
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Akathisztosz Hymnosz (Dicsérőének az Is-
tenszülő Szűz Máriához). Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 
17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Litur-
gia. Hétfőn 17.30 paraklisz. Kedden 8.00 Szent Liturgia. szer-
dán 17.30 paraklisz.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Mezei Tibor 

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

Fehér Sándor
volt TVK dolgozó, életének 84. évében 

súlyos betegségben elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása az altemplom ravatalozójá-

ban lesz 2019. október 8-án, kedden 11 órakor. 
Gyászolja szerető felesége, 

gyerekei, imádott unokái

Fájó szívvel tudatjuk, mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Tállai Dezső 
2019. szeptember 24-én, életének 67. évében elhunyt.

Felejthetetlen halottunkat 2019. október 4-én 11.00 órakor 
búcsúztatjuk

a sajószögedi Városi Temető ravatalozójában.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Virág VikTor 
életének 47. évében elhunyt. 

Gyászmise 2019. október 8-án (kedd) 
12 órától a tiszaújvárosi római katolikus 
templomban, majd azt követően 12.30 

órától a temetés ugyanitt, az altemplomban lesz.  
A gyászoló család

Rózsaszín séta
Október 10-én 16 órakor a mell-
rák elleni sétánkat a Városháztér-
ről indulva a kis hídig rózsaszín 
lufival, sállal, kitűzővel hívjuk 
fel a figyelmet a megelőzés fon-
tosságára: a szűrésre, az egészsé-
ges életmódra. Sétánkat támogat-
ja a helyi Vöröskereszt. Sétálj Te 
is velünk! Tudd, hogy az időben 
felfedezett rák gyógyítható. 

A Remény Klub tagjai

Kedves Hatodikos Diákok!
Bizonyára már ismert számotokra, hogy a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium köz-
ponti írásbeli felvételi vizsgát ír elő minden jelentkező tanuló 
számára. A központi írásbeli követelményeinek sikeres telje-
sítése érdekében 2019. október 1-jétől felkészítő foglalkozá-
sokat indítottunk matematikából és magyar nyelvből.
Tájékoztatlak Benneteket, hogy a hatodikosoknak indított fel-
készítőkre még lehet jelentkezni, a részleteket megtalálhatjá-
tok iskolánk honlapján: www.eotvos-tuj.sulinet.hu.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
   Szaniszló László
  intézményvezető-helyettes

Ülésezett a választási bizottság

Adok-kapok kifogások
Három kifogást tárgyalt szep-
tember 26-án tartott ülésén a 
Tiszaújvárosi Helyi Választá-
si Bizottság.

Csikász Gábor, a Fidesz-KDNP és a Vá-
rosért Egyesület közös képviselő- és pol-
gármesterjelöltje azt kifogásolta, hogy a 
Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és 
az MSZP közös jelöltjei választási prog-
ramjukat népszerűsítő videót készítettek a 
Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanács-
kozóterme előtt, mely felkerült az egye-
sület Facebook oldalára.
Molnár István, a Tiszaújvárosi Lokálpat-
rióta Egyesület és az MSZP közös képvi-
selőjelötje két kifogást nyújtott be. Az el-
sőben azt sérelmezte, hogy Csikász Gá-
bor az „Ami Tiszaújváros Krónikájából 
kimarad” Facebook oldalán közzétett egy 
bejegyzést, melyhez a csatolt fotók az 
ajánlóívek átadásakor készültek Tiszaúj-
város jegyzőjével, annak irodájában.
Második kifogásában azt sérelmezte Mol-
nár István, hogy Csikász Gábor az emlí-
tett Facebook oldalon közzétett egy má-
sik bejegyzést is, melyben választási 
programját népszerűsíti. Az ehhez csa-
tolt fotón ő látható és Buséter Béla képvi-

selőjelölt, a fénykép pedig a Polgármeste-
ri Hivatal aulájában készült. 
A választási bizottság mindhárom esetben 
részben helyt adott a kifogásnak. Megál-
lapította, hogy a felvételek a Polgármes-
teri Hivatal épületében készültek, továb-
bá azt is, hogy azok alkalmasak a válasz-
tói akarat befolyásolására, azaz kampány-

tevékenységnek minősülnek, amit tilos 
folytatni önkormányzati hatóság elhelye-
zésére szolgáló épületben.
A bizottság a jogsértőket eltiltotta a to-
vábbi jogsértéstől, és az ominózus felvé-
telek eltávolítására kötelezte őket. A jog-
szabálysértések csekély súlya miatt bírsá-
got nem szabott ki a bizottság.

2. oldal 2019. október 3.Sokféle

Arany
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik októbe-
ri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-
nap végén egyben várjuk e-mailben a 
kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-
tai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-
ván út 16. címre. Az augusztusi nyer-
tes: Rendek Istvánné. 

Tiltott kampánytevékenység miatt marasztalta el a jogsértőket a bizottság. 



1,2 milliárd eurós poliolberuházás

Újabb gyémánt a vegyipar koronaékszerén 
2021-ben kezdi meg működését, és 200 ember-
nek ad majd munkát a MOL tiszaújvárosi poliol 
komplexuma, melynek ünnepélyes alapkőletételét 
múlt pénteken tartották. Az 1,2 milliárd euróból 
megvalósuló projekt a MOL eddigi legnagyobb or-
ganikus beruházása. 

Az ünnepségen Varga Mihály miniszterelnök-helyettes és pénz-
ügyminiszter, Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, dr. 
Sami Pelkonen, a thyssenkrupp Industrial Solutions Vegyipari és 
Folyamattechnológiai üzletág vezérigazgatója, valamint Koncz 
Ferenc országgyűlési képviselő tette le a létesítmény alapkövét.
A MOL lesz az egyetlen olyan cég Magyarországon és az 
egész közép-kelet-európai régióban, amely a kőolaj kiterme-
lésétől kezdve a poliéter poliolok (széles körben alkalmazott 
műanyag-alapanyagok) gyártásáig integrált értéklánccal rendel-
kezik. A várhatóan 2021-ben induló üzem a MOL történetének 
eddigi legnagyobb organikus beruházása, összesen 1,2 milli-
árd euróból valósul meg. A magyar kormány 131 millió euróval 
(társasági adókedvezménnyel és beruházási támogatással) segíti 
a projektet. A poliol ma az egyik legkeresettebb műanyag-alap-
anyag, az autógyártástól kezdve a ruhaiparon át a hőszigetelésig 
számos iparágban használják. A tiszaújvárosi üzemben a ma el-
érhető egyik leghatékonyabb és környezetkímélő módszerrel ál-
lítanak majd elő poliolt, a thyssenkrupp és az Evonik által hasz-
nált HPPO (hidrogén-peroxidból propilén-oxid) eljárással.

Kétszázezer tonna

- Ipartörténeti mérföldkőhöz érkeztünk - mondta ünnepi beszé-
dében Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója -, azt ün-
nepeljük, hogy egy új, izgalmas német technológiát honosítunk 
meg itt Magyarországon, a borsodi régióban, Tiszaújvárosban. 
Közel húsz éve vagyok a MOL-ban, azóta itt megépült az Olefin 
2-es, a HDPE 2-es üzem, megépítettünk egy erőművet, a buta-
dién-, a szintetikus gumi üzemet. Az az érzésem, hogy az el-
múlt húsz év azzal telt, hogy vagy alapkövet tettünk le, vagy át-
adtunk egy új üzemet. A mai nap egy valódi ünnep a MOL-cso-
port, a régió, az ország számára, hiszen a mai napon letesszük a 
MOL-csoport eddigi legnagyobb beruházásának alapkövét. Ti-
szaújváros, a mi kis koronaékszerünk ma egy újabb gyémán-
tot kap, ez a gyémánt pedig a poliol. Poliolból készül a poliu-
retán, amit az építőipartól a bútorgyártáson át az autóiparon ke-
resztül a textiliparig mindenhol használnak. Könnyebb, tisztább, 
egyszerűbb lesz az életünk tőle, éppen ezért nagyon jó piaca is 
van. Ma a globális piac becsült nagysága 8 millió tonna/év, az 
európai piacé pedig 1,5 millió tonna/év. A mi teljesítményünk 
200.000 tonna lesz évente, ami azt jelenti, hogy az európai piac 
13 százaléka itt készül Tiszaújvárosban. Már az építkezés maga 
is grandiózus, negyven hektár, azaz körülbelül 56 focipálya mé-
retű területen épül a komplexum. Száz ipari berendezés érkezik 
Tiszaújvárosba vízi úton, a berendezések némelyike olyan óri-
ási, hogy nem lehet közúton szállítani. Egy részük Európában, 
egy részük a Távol-Keleten készül, majd a Fekete-tenger part-
vidékén kihajózzák, aztán felhozzuk a Dunán, majd át a Tiszára 
és Tiszaújvárosba. Ennek érdekében egy kikötőt is kellett építe-
nünk - mondta Hernádi Zsolt. 

Évtizedes tapasztalattal

- Ez egy kiemelkedő történelmi projekt, mind Magyarország, 
mind Közép-Kelet Európa számára - mondta dr. Sami Pelkonen, 
a thyssenkrupp Industrial Solutions Vegyipari és Folyamattech-
nológiai üzletág vezérigazgatója. - A mai alapkőletétellel új fe-
jezetet nyitunk, jelentős szerepet fogunk játszani az iparági fej-
lődésben. Célunk, hogy költség- és erőforráshatékonyan gyárt-
sunk nyersanyagokat, ez az egyik legnagyobb kihívás. A thys-
senkrupp-nál fontosnak tartjuk a fenntarhatóságot és a munka-
helyteremtést. Büszkék vagyunk arra, hogy évtizedes tapaszta-
latunk van, több mint 2500 vegyipari üzemet terveztünk már vi-
lágszerte. 
Koncz Ferenc, térségünk országgyűlési képviselője beszédében 
a poliol-üzem jövőjéről is szólt. 
- Egy ilyen erős cég, egy ekkora ipari komplexum nagyon kü-
lönleges, egyedi lehetőséget tud biztosítani az oktatásban is - 
mondta - részben azzal, hogy egészen különleges képzettségű 
szakembereknek biztosít érvényesülési lehetőséget. Ez különö-
sen fontos annak a térségnek, amely már oly sokszor bizonyí-
totta élni akarását és alkalmasságát. Ezért örülök ennek a beru-
házásnak, úgy is, mint magánember, és mint országgyűlési kép-
viselő. 

Erősödő gazdasági kapcsolatok

- Egy olyan beruházás kezdődik Tiszaújvárosban, amely lépté-
két tekintve a nagy világvállalatok magyarországi beruházásai-
hoz mérhetők - mondta Varga Mihály miniszterelnök-helyettes 
és pénzügyminiszter. - Külön öröm számunkra, hogy ennek so-
rán tovább erősödnek azok a gazdasági kapcsolatok, melyek a 
német és magyar vállalatokat, gazdaságot összekötik. Magyar-
ország kormánya továbbra is elkötelezett az együttműködés erő-
sítése mellett, annál is inkább, mert az európai gazdaság ver-
senyképességének emelésében egyaránt érdekeltek vagyunk. 
Magyarország ebben a folyamatban jó partnere Németország-
nak, mivel hazánk igen gyors ütemben fejlődött az elmúlt évek-
ben, így ez a régió nagymértékben hozzá tud járulni az európai 
gazdasági teljesítményhez. Az összesen 1,2 milliárd eurós be-
ruházáshoz a magyar kormány jelentős támogatást biztosított, 

ennek jelentős részét, 93 millió eurót társasági adókedvezmény 
formájában kapja meg a vállalat. 

Jelen és jövő

- A város jelene és jövője azon múlik, hogy hogyan működik az 
ipar, képes-e fejlődni - nyilatkozta Bráz György polgármester. - 
Most egy újabb óriási lépés történt, ez a beruházás több évtized-
re meg fogja határozni a város jövőjét. 
Az iparűzési adó csökkentése és a rendezési terv módosítása 
mind hozzájárultak ahhoz, hogy a MOL itt, Tiszaújvárosban va-
lósítsa meg gigaprojektjét. 

Fodor Petra

Kétezren építik
Az alapkőletételi ünnepség előtt a sajtó munkatársai rövid lá-
togatást tettek a mobil lakóparkban. Megnéztük, hol és ho-
gyan élnek azok a munkások, akik az üzemet építik. A lakó-
park egyik része földszintes, apró konténerekből áll, ez a ve-
zető munkatársak otthona, sokan csak egy-két hétre, vagy hó-
napra költöznek ide. Ágy, fürdőszoba, nappali, kis terasz - 
minden adott, amire feltétlenül szükség van. A háromemele-
tes épületekben négyágyas szobákban laknak a fizikai mun-
kát végzők. A földszinten egy társalgót találunk, itt sporto-
lással, tévézéssel tudják eltölteni szabadidejüket a dolgozók. 
Az épületek mellett egy mosoda is rendelkezésre áll, és egy 
külön épületben kapott helyet a kantin. Az építkezés csúcsán 
2000-2500 ember is lakik majd egyszerre itt, jelenleg 80-an 
vannak. A munkavállalók 75 százaléka unión belüli ország-
ból (Románia, Olaszország, Portugália, Lengyelország) ér-
kezik, 25 százalékuk unión kívülről (Törökország, Ukrajna, 
Grúzia).  

Tervez és épít a thyssenkrupp
A thyssenkrupp Industrial Solutions üzletága a világ egyik 
vezető partnere az ipari technológiák és rendszerek tervezé-
sének és építésének piacán. Több mint 200 éves tapasztala-
tukra támaszkodva személyre szabott rendszerekkel és kom-
ponensekkel látják el ügyfeleiket, beleértve a vegyiparban, 
műtrágya- és cementgyártásban, a bányászatban és az acé-
liparban tevékenykedő vállalatokat. A járműipar rendszer-
partnereként magasan specializált megoldásokkal elégítik ki 
a felhasználók egyedi igényeit. A thyssenkrupp globális háló-
zatában világszerte mintegy 16.000 alkalmazottuk vesz részt, 
technológiai portfóliójuk garantálja a termelékenységet és a 
lehető legnagyobb költséghatékonyságot.

Poliéter poliol
A MOL-csoport 2030-as stratégiájával összhangban a féltö-
megcikkek és speciális vegyipari termékek irányába bővíti 
petrolkémiai értékláncát, így a közép-kelet-európai régió ve-
zető vegyipari szereplőjévé válhat. Széles körű alkalmazási 
lehetőségeinek köszönhetően a poliéter poliol - amely a po-
liuretán habok alapanyaga - jelenti a MOL petrolkémiai fej-
lesztéseinek fő irányát. Felhasználja például az autó-, az épí-
tő-, a csomagoló- illetve a bútoripar is. A MOL célja, hogy 
a teljesen integrált értékláncára, legkorszerűbb technológiai 
eszközeire és a kimagasló szolgáltatási színvonalára építve a 
régióban működő poliuretán termelők stratégiai partnere le-
gyen.
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Az alapkőletétel ünnepélyes pillanata. Balról: Koncz Ferenc, Hernádi Zsolt, Varga Mihály és dr. Sami Pelkonen. 

Friss, meleg étel várja a mobil lakóparkban élőket. Már javában tart az üzem építése. Közel negyven hektáron terül el a komplexum. 



Tiszaújváros szolgálatáért

Elismert hölgykoszorú
Nyugállományba vonulása alkal-
mából újabb öt személy vehette át a 
Tiszaújváros Szolgálatáért Díj ön-
kormányzati kitüntetést a képvise-
lő-testület legutóbbi ülésén.

TROHÁKNÉ LÉNÁRT ILONA 
tanár

1979-ben a Hajdúböszörményi Óvónőkép-
ző Intézetben óvodapedagógus szakképzettsé-
get, majd 1986-ban a Jászberényi Tanítókép-
ző Főiskolán általános iskolai tanító diplomát 
szerzett könyvtár szakkollégium specializáció-
val. 1995-ben szintén a Jászberényi Tanítókép-
ző Főiskolán elvégezte az angol nyelvi szak-
kollégiumot.
1983-tól tagja jelenlegi munkahelyének, a Ti-
szaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola tantestületének. 
Kezdetben napközis nevelői, tanítói, később 
osztályfőnöki megbízást is kapott, majd angol 
nyelvet tanított az iskolában. 
Pályája során kereste a kihívásokat, folyamato-
san képezte magát. Gazdag módszertani kultú-
rájának, kreatív ötleteinek köszönhetően haté-
konyan oktatta az idegen nyelvet. Színes óra-
vezetése, a munkaformák változatossága, a 
szemléltetés eszközének gyakori alkalmazása a 
gyengébb képességű tanulókat is sikerélmény-
hez juttatta. 
Egyaránt fontosnak tartotta a tehetség kibon-
takoztatását és a hátrányos helyzet leküzdését. 
Versenyekre készített fel, tehetséget gondozott, 
szakkört vezetett a kiemelkedő képességű di-
ákoknak, felzárkóztatta és fejlesztette a lema-
radókat.
Elhivatott pedagógusként aktívan részt vett az 
iskolai programok szervezésében, versenyek 
lebonyolításában. Munkáját mindig pontosan, 
igényesen végezte. A rábízott feladatokat lel-
kiismeretesen oldotta meg. Szakmai tudásával, 
tapasztalatával segítette kollégái és a munkakö-
zösség munkáját. 
Tiszaújváros köznevelésében végzett közel 
négy évtizedes kimagasló szakmai tevékenysé-
ge, gyermekközpontú, példaértékű munkavég-
zése, elhivatottsága és emberi helytállása elis-
meréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” 
kitüntetésben részesült.

VÁRADI ZOLTÁNNÉ 
 óvodapedagógus

Óvodapedagógusi diplomáját 1984-ben szerez-
te a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet-
ben. 1979 óta dolgozik a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda Szivárvány óvodájában.  
Pályája kezdete óta ez volt az első és egyetlen 
munkahelye.
Széleskörű szakmai felkészültséggel rendelke-

ző, hivatása iránt elkötelezett pedagógus. Szak-
mai munkája során mindvégig törekedett isme-
reteinek bővítésére, frissítésére és a megszer-
zett ismereteket szívesen alkalmazta a minden-
napi tevékenysége során.
Nevelőmunkájára nagyfokú igényesség, elhi-
vatottság és lelkiismeretesség volt jellemző. 
Több éven keresztül foglalkozott nagy türelem-
mel és empátiával sajátos nevelési igényű gyer-
mekekkel. 
Gyermekcentrikus szemléletmódja, kedves, vi-
dám személyisége, lelkiismeretessége révén a 
nevelőközösség meghatározó tagja volt. Jó kö-
zösségi emberként szeretett és tudott is együtt 
dolgozni munkatársaival. 
A rábízott feladatokat mindig pontosan és kö-
rültekintően látta el. Egyenes jellemének, nyi-
tott, kreatív pedagógusi hozzáállásának kö-
szönhetően szerették a gyerekek és a szülők 
egyaránt. A szülők tájékoztatásában korrekt és 
együttműködő volt. Szívesen megosztotta ve-
lük a gyermekneveléssel kapcsolatos gondola-
tait, javaslatait. 
Rendszeresen bekapcsolódott az óvodai ren-
dezvényekbe, mindig számíthattak megbízha-
tó, pontos munkájára, a gyermekek igényes fel-
készítésére.
Tiszaújváros köznevelésében végzett 40 éves 
elhivatott óvodapedagógusi pályafutása, kima-
gasló teljesítménye, nagyfokú hivatástudata, 
a pedagógus életpálya melletti elkötelezettsé-
ge elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” kitüntetésben részesült.  

SIPOS VINCÉNÉ
 dajka

Közalkalmazotti jogviszonya 1987-ben kezdő-
dött az egykori 3. sz. Napközi Otthonos Óvodá-
ban dajka munkakörben, ahol egészen nyugdíj-
ba vonulásáig dolgozott, így 32 évig állt az in-
tézmény alkalmazásában. 
Dajka képesítést 1994-ben szerzett.  Munká-
ját mindig nagy odafigyeléssel, gyermekszere-
tettel, türelemmel és kedvességgel végezte. Te-
vékenysége nagy segítséget jelentett az óvoda-
pedagógusok számára. Mindig példaértékűen 
együttműködött velük nevelő-, fejlesztő mun-
kavégzésükben. Nagyfokú empátiát, megér-
tést és segítőkészséget tanúsított a különleges 
bánásmódot igénylő gyermekek ellátásában. A 
gyerekek érezve ezt, mindig nagy szeretettel, 
kedvességgel és nyitottan viszonyultak hozzá.
Kiváló kapcsolatot ápolt a szülőkkel, ami-
ben tudott, szívesen segített. Különös gonddal 
ügyelt az óvodai épület tisztán tartására. Cso-
portjában, valamint a rábízott területeken min-
dig rendezett, esztétikus, tiszta környezet vár-
ta a gyerekeket.

Türelmes és segítőkész munkatársként az al-
kalmazotti közösség körében is elismert és 
közkedvelt személyiség lett. A közösség ak-
tív tagjaként bekapcsolódott az óvodai rendez-
vényekbe is, mindig számíthattak megbízható, 
pontos munkájára. Hozzáértése és rátermettsé-
ge alapján több alkalommal bízták meg veze-
tői a dajkai gyakorlatra érkezők felkészítésével.
Tiszaújváros érdekében végzett több mint há-
rom évtizedes lelkiismeretes és nagyfokú gyer-
mekszeretettel végzett tevékenysége, hivatás-
tudata és emberi helytállása elismeréseként 
„Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben 
részesült. 
 

KOCZKA IMRÉNÉ 
konyhalány

Közalkalmazotti jogviszonya 1990. január 
29-én kezdődött az 5. számú Napközi Ottho-
nos Óvoda konyháján konyhalány munkakör-
ben. Itt dolgozott 1992. augusztus 31-ig, majd 
1993. január 4-étől a 6. számú Napközi Ottho-
nos Óvodában folytatta tevékenységét egészen 
nyugállományba vonulásáig.
Munkáját mindenkor a legjobb tudása szerint, 
lelkiismeretesen, pontosan, precízen, az intéz-
mény és a Tiszaújvárosi Intézményműködte-
tő Központ érdekeit szem előtt tartva végezte. 
Hozzáállása kifogástalan, munkavégzése gyors, 
céltudatos. Munkájában következetes, rend-sze-
rető, határozott egyéniség. Kiváló munkavégzé-
sével elősegítette az intézményi feladatok min-
dennapi gördülékeny megoldását. 
A túlórákból is hatékonyan kivette a részét. Se-
gítőkész és megbízható munkatársként kollégái 
mindig számíthattak rá. Vezetőivel és a kollé-
gákkal is kiváló kapcsolatot ápolt. Az intéz-
mény munkatársaival mindig udvarias, szolgá-
latkész volt, szerették derűjét, kedvességét.
 Közel három évtizedes, kimagasló, lelkiis-
meretes szakmai munkája, emberi helytállá-

sa, szorgalma és elhivatottsága elismeréseként 
„Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben 
részesült. 

KÉKI LAJOSNÉ
 tájékoztató fiókkönyvtáros

2001-ben végzett az ELTE Tanárképző Főis-
kolai Kar könyvtár szakán. 1978-tól dolgozott 
a Vásárhelyi Pál Általános Művelődési Köz-
pontban könyvtáros munkakörben. 1979-től a 
4. sz. Napközi Otthonos Óvodában helyezke-
dett el rövid időre képesítés nélküli óvónőként 
és 1993-ban került vissza a Vásárhelyi Pál Ál-
talános Művelődési Központba.
Nagy szakértelemmel gondoskodott a diákok, 
a pedagógusok és a lakosság könyvtári ellátá-
sáról. Lelkesen kapcsolódott be több közműve-
lődési feladat előkészítésébe és végrehajtásába 
is. A 2008. július 1-jén végrehajtott intézményi 
integrációt követően továbbra is feladatai közé 
tartozott a Tiszaszederkény városrészben mű-
ködő fiókkönyvtár szakmai munkájának meg-
szervezése és ellátása.
A klasszikus könyvtárosi feladatok mellett 
szakköröket, tematikus foglalkozásokat szer-
vezett, kiállításokat rendezett, információszol-
gáltatást biztosított az intézménybe különböző 
kéréssel érkezők számára. Tevékenységét fele-
lősségteljesen, elkötelezetten, kiemelkedő hi-
vatástudattal végezte.
Tiszaújváros képviselő-testülete kiemelkedő mun-
kavégzése elismeréseként 2005-ben Lorántffy 
Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetésben részesí-
tette.
Tiszaújváros könyvtári szolgáltatásában nyúj-
tott több mint két és fél évtizedes lelkiismere-
tes, magas színvonalú szakmai tevékenysége, 
nagyfokú hivatástudata és szakmaszeretete el-
ismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” 
kitüntetésben részesült. 

Prestige Home Társasház

Exkluzív lakásokat értékesítenek
2020 szeptemberében költözhetnek be az első la-
kók abba a társasházba, melyet a Szederkényi 
úton építenek. A 19 lakásos társasházban kulcsra-
kész lakásokat lehet vásárolni. A beruházásról és 
az értékesítésről, a Bem-Fer-Ker Bt. Ingatlaniroda 
ügyvezetőjét, Falusi Ferencet kérdeztük.   

- A beruházás elkezdődött, a falak már állnak, ennyit mutat az 
utcakép, de vannak már látványtervek, ami ettől sokkal többet 
láttat a leendő ingatlantulajdonosoknak?
- Igen, így van. Az alapozási munkákon már túl vannak, jelen-
leg a főfalak építése van folyamatban. A Bem-Fer-Ker Bt. In-
gatlanközvetítő Iroda kizárólagos forgalmazója a Szederkényi 
út 15./a szám alatt épülő Prestige Home Társasháznak, így a la-
kások, ingatlanok iránt érdeklődők irodánkban már most szemé-
lyesen is megnézhetik a látványterveket és kiválaszthatják a ne-
kik tetsző lakást.  
- Hány eladó lakás lesz a háromemeletes társasházban?
- A társasház exkluzív kivitelben kerül kialakításra, tizenki-
lenc darab kis és közepes méretű ingatlan lesz benne, 45-től 
69 négyzetméterig, illetve egy 105 m2-es penthouse lakás, me-
lyet kulcsrakész állapotban vehetnek át, ami azt jelenti, hogy a 
konyhaszekrény gépekkel, világítás, spotlámpákkal beépítve, és 
a fürdőszoba teljesen ki lesz alakítva. A várható átadás időpont-
ja 2020. augusztus vége, szeptember eleje. Már most belső de-
koratőr és dizájner által készített terveket tudok mutatni az ér-
deklődőknek. 
- Milyen lesz a Prestige Home Társasház?
-  A társasház téglából épül és 10 cm-es szigetelést fog kapni. 

A födémek között is lesz szigetelés, azaz hangszigetelés. Szín-
világban már a dizájner által megálmodott stílusvilág tükrö-
ződik a lakásokban, de a terveken már most látják az érdeklő-
dők, hogy fog kinézni a lakás belülről. Ezt egy interaktív sétá-
val is meg lehet tekinteni az érdeklődőknek. Igényes, exkluzív 
kialakítást ígérhetek. 18 lakás épül a három szinten, plusz a te-
tőtér lesz és természetesen lift is lesz az épületben. Minden la-
kásnak van erkélye, a felső szinten exkluzív, nagyobb méretű 
terasz lesz kialakítva. A hely adottságaihoz igazodva 19 db tá-
roló lesz, amit akár mindegyik lakás tulajdonosa is tud külön 
igényelni. A Prestige Home Társasház egy zártterű lakópark, a 
belső udvaron parkolók lesznek kialakítva, melyek névre szó-
lóan megvásárolhatók. A hátsó részen, a mentőállomás, illetve 
az óvoda felőli oldalon három-négy külső parkoló épül. A há-
rom szint azonos előosztásban épül, a felső szint egyedi, az al-
só részen tárolók lesznek. 
Fontos kihangsúlyozni, hogy az épület fűtése és hűtése egy mo-
dern geotermikus megoldással készül, ezért az utólag felsze-
relt klímaberendezések szükségtelenek. Természetesen tartalék 
megoldással házközponti gázkazán is lesz beépítve.
- Jó helyen, jó környéken, szép környezeteben épül az ingatlan, 
milyen áron kínálják majd a lakásokat?
- A négyzetméterár nettó 600.000 Ft. Ez kulcsrakész állapot, fel-
szerelt konyhával, fürdőszobával.
- Az épület még nem áll, a látványtervek viszont elkészültek. Mi-
kortól lehet foglalni, megvásárolni az ingatlanokat?
- Már most lehet foglalni a lakásokat, mert már meg tudom mu-
tatni a látványterveket, sőt a beruházás előrehaladtával egy-egy 

szervezett bejárást is fogunk tartani a helyszínen. Könnyebb lesz 
a választás a látványtervekkel. 
-  Vannak már érdeklődők?
- Igen, folyamatosan érdeklődnek, és a napokban várható három 
szerződéskötés a kiválasztott ingatlanra. Ezért is tudom javasolni, 
hogy ha valaki választani szeretne a 19 lakás közül, az keressen ben-
nünket interneten, telefonon, a személyesen az irodánkban, a Város-
kapu Üzletház első emeletén. Cégünk honlapján fent vannak az alap-
rajzok, ott is lehet érdeklődni, tájékozódni, telefonos megkeresés és 
időpontegyeztetés után az irodánkban tudunk prezentálni. Aki exklu-
zív, jó környezetben szeretne lakást venni, keressen minket. 
Elérhetőségeink: Bem-Fer-Ker Bt. Ingatlanközvetítő Tiszaújvá-
ros, Szent István út, Városkapu Üzletház I. emelet,
Tel.06/20 951-13-07 (Falusi Ferenc),
 email: ferenc@bemfer.hu

(X)
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A Prestige Home Társasház látványterve.

A kitüntetettek balról jobbra: Kéki Lajosné, Koczka Imréné, Sipos Vincéné, Váradi Zoltán-
né, Trohákné Lénárt Ilona.



Ülésezett az önkormányzat

Módosult a költségvetés, beszámolt az óvoda
Kevés napirendi pontot tár-
gyalva munkaterve szerin-
ti utolsó ülését tartotta szep-
tember 26-án Tiszaújváros 
2014-ben megválasztott kép-
viselő-testülete. A grémium 
módosította az önkormány-
zat költségvetését, ezzel ösz-
szefüggésben pénzügyi dön-
téseket hozott, elfogadta a Ti-
szaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda tevékenységéről 
szóló beszámolót.

A költségvetés legutóbbii módosítása óta 
a képviselő-testület az önkormányzatot 
és intézményeket érintően több pénzügyi 
döntést hozott, és volt több polgármeste-
ri rendelkezés is, melyek az előirányza-
tok módosítását eredményezték, ezáltal 
módosult a pénzügyi terv is.
A testület a költségvetés júniusi módosí-
tásakor a bevételek és kiadások előirány-
zatát 12. 580. 953. 080 Ft-ban határozta 
meg, ez most 12.691.948.133 Ft-ra emel-
kedett. A 110. 995. 053 Ft-os növekmény-
ből 61 millió forint az önkormányzat mű-
ködési támogatásaiból származik, csak-
nem 20 millió forint pedig a működési cé-
lú átvett pénzeszközökből (döntően a „Ti-
szaújváros jövőjéért” Alapítványtól).
Kiadási oldalon két előirányzat a „haszo-
nélvezője” a növekménynek. Működési 
kiadásokra mintegy 83 millió forint, fel-
halmozási kiadásokra több mint 28 millió 
forint fordítódik belőle.
           

Parkoló
 és szennyvízelvezető

A testület a költségvetést érintően további 
döntéseket is hozott.
2020 őszén várható a Sportcentrum szom-
szédságában épülő négycsillagos szálloda 
megnyitása. A kivitelezés keretében elké-
szül a szálloda parkolója is, ennek követ-
keztében jelentősen csökken a Sportcent-
rum parkolóhelyeinek száma. Itt azon-
ban folyamatosan biztosítani szükséges a 
sport és egyéb rendezvényekhez a meg-
felelő számú parkolót. Mindezekre tekin-
tettel úgy határoztak a képviselők, hogy 
a Teleki Blanka és a Huszár Andor út kö-
zött lévő zúzottköves, illetve aszfaltos te-
rületen jövő évi kivitelezéssel létesüljön 
parkoló, melynek fedezetére a működési 
céltartalék terhére biztosít forrást a testü-
let. Egy korábbi döntés nyomán az enge-
délyezési és kiviteli terv elkészült, jelen-
leg a hatósági engedélyezési eljárás van 
folyamatban. A tervek szerint 187 sze-
mélygépjármű parkoló és 9 buszparko-
ló létesül az ingatlanon. Az utak burko-
lata aszfaltozott lesz, míg a parkolók elő-
regyártott kőburkolattal készülnek. Kiala-
kítanak 4 mozgássérült parkolót is, továb-
bá megújul a közvilágítás és a csapadék-
víz-elvezető rendszer.
Ugyancsak korábban a testület felkér-
te a polgármestert, hogy a Tiszaújváro-
si Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 
(TKKSE), valamint a Tiszaújvárosi Vízi 

Sport Egyesület (TVSE) részére a Tisza-
virág úton létesítendő szennyvízelveze-
tő gerincvezeték megvalósításához szük-
séges fedezet biztosítása érdekében az 
egyesületek támogatására vonatkozó ja-
vaslatát terjessze a testület elé szeptem-
ber 30-áig.
Az engedélyezési eljárást a vízügyi ható-
ság időközben lefolytatta és a vízjogi lé-
tesítési engedélyt gerincvezeték kivitele-
zésére kibocsátotta. A szennyvízvezeték 
kiépítését kezdeményező vállalkozás a 
beruházás kivitelezésére ajánlattételi fel-
hívást tett közzé és a legkedvezőbb aján-
latot tevő és megfelelő referenciával ren-
delkező építőipari vállalkozást nevezte 
meg kivitelezőként. 
A teljes kivitelezői árajánlat 25.043.034 
Ft + ÁFA, a felek együttműködési megál-
lapodása alapján a TKKSE felhasználási 
aránya 27%, a TVSE-é 13%. Ennek meg-
felelően a képviselő-testület 13.750.000 
Ft felhalmozási célú támogatást nyújt a 
működési céltartalék terhére az egyesü-
leteknek.

Alapítványi támogatások

A „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány-
hoz benyújtott pályázatokkal az önkor-
mányzat több feladat kivitelezéséhez is 
támogatást szerzett. Most ezek átvételéről 
határoztak a képviselők. Az Örösi, illetve 
a Szent István úton intelligens gyalogát-
kelőhely létesül, ezek finanszírozásához 5
millió forint, a „Zöldülő Tiszaújváros” 
program megvalósítására 10 millió forint 
a támogatás.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont és a Tiszaújvárosi Derkovits Műve-
lődési Központ és Könyvtár is pályázott 
az alapítványnál. Az „Egészséges élet-
mód népszerűsítése, az időskori beteg-
ségek megelőzése” programhoz 635 ezer 
forint, az Őszirózsa Idősek Klubjában a 
hangosítás kiépítésére 350 ezer forint a 
támogatás.
A művelődési központ 7.645.546 Ft tá-
mogatást kapott a Tavaszi Fesztivál, a 
Biztonság Napja, a Tiszaújvárosi Város-
nap - Szent István Nap, valamint a „Haj-
dúk a szigeten” rendezvények lebonyolí-
tására, valamint 1.854.454 Ft-ot a szín-

padi előfüggönyt mozgató berendezés 
beszerzésére a „Tiszaújváros jövőjéért” 
Alapítványtól. E pénzek intézményi át-
vételéről is most határoztak a képviselők.

Majdnem ötös 
az óvodának

A képviselő-testület elfogadta a Tiszaúj-
városi Napközi Otthonos Óvoda elmúlt 
két nevelési évéről szóló beszámolóját. 
Ennek alapján megállapítható, hogy az 
intézmény szakmai munkája során a köz-
nevelési feladatellátás mellett továbbra is 
a bevált szakmai hagyományok továbbvi-
tele a cél: az integrált nevelés további biz-
tosítása, a tehetséggondozás tevékenysé-
gének szélesítése és az óvodai életet szí-
nesítő, továbbá az adott feladatellátási 
helyen jelentkező igények szerint kiala-
kított programok megtartása. Különös fi-
gyelmet fordítanak az alapkészségek fej-
lesztésére, a hátránykompenzálásra, az is-
kolaérettségi kritériumoknak való megfe-
lelés elérésére. Kiemelt szerepet játszik 
az egészséges életmódra, az anyanyelvi, 
értelmi, továbbá az érzelmi, erkölcsi és 
értékorientált közösségi létre való neve-
lés. Az intézmény rendelkezik a minden-
napi nevelőmunkát biztosító személyi fel-
tételekkel.
A nevelőmunkát pedagógus munkakör-
ben az óvodapedagógusok mellett gyógy-
pedagógus, fejlesztőpedagógus és óvoda-
pszichológus végzettségű szakemberek 
látták el, a pedagógiai asszisztensek, daj-
kák, óvodatitkárok nevelőmunkát közvet-
lenül segítő tevékenységével kiegészítve, 
és az adminisztratív, gazdasági és ügyvi-
teli feladatokat ellátó alkalmazottak köz-
reműködésével. A szakmai megújulás ér-
dekében az intézmény él a pályázati le-
hetőségekkel, továbbá a saját jó gyakor-
latát bemutató, átadó megjelenési formák 
érvényesítésével. A nevelőtestület létszá-
mának fele már Pedagógus II., vagy Mes-
terpedagógus minősítéssel rendelkezik. 
A nevelőmunka jól felszerelt, az óvodai 
neveléshez szükséges feltételeket biztosí-
tó helyiségekben és a hozzá tartozó ud-
varokon folyik minden feladatellátási he-
lyen. A csoportszobák száma, bútorzata 
és eszközellátottsága a gyermekek élet-
kori sajátosságaihoz igazodik. 
Az intézmény a beszámolási időszakban 
elnyert támogatásokkal, egyéni felaján-
lásokkal és az egyes óvodai épületekhez 
kötődően működő alapítványok támoga-
tásával bővítette a rendelkezésre álló for-
rásait, javította a tárgyi feltételeket és a 
programlehetőségeket. 
Összességében elmondható, hogy az in-
tézmény a jogszabályban előírt kötelező 
és önként vállalt feladatait magas színvo-
nalon teljesíti. Az intézményi önértékelés 
keretében végzett felmérés során az óvo-
da működéséről a szülők elégedetten nyi-
latkoztak. A feladatellátást az 5 fokoza-
tú elégedettségi skálán 4,6-es szintre ér-
tékelték. 

Ferenczi László

Függetlenként induló női jelölt
A szakmai alapon nyugvó 

munkában hisz 

Független jelöltként indul a polgármesteri székért 
Farkas Zoltánné, aki már korábban 2010 és 2014 
között jobboldali egyéni képviselőként, azt meg-
előzően külső bizottsági tagként vett részt az ön-
kormányzati munkában.  Az október 13-ai hely-
hatósági választásokon induló polgármesterjelölt 
sajtótájékoztatón ismertette programját. 

- Egy olyan Tiszaújvárost szeretnék, ami nagyobb lendülettel 
fejlődik tovább az elkövetkezendő években. Eddigi pályafutá-
som során végig a versenyszférában dolgoztam, ahol megtanul-
tam, hogy csak a kitartó, őszinte, lelkiismeretes, csapatszellem-
ben végzett munka viszi előre a dolgokat - kezdte tájékoztatóját 
a polgármesterjelölt.
- Mindig konzervatív értékrendű ember voltam, vagyok és leszek. 
Az elmúlt években  külső bizottsági tagként és egyéni képviselő-
ként is szereztem tapasztalatot az önkormányzatok működésével 
kapcsolatban. Tiszaújváros egy otthonos, szép város, ahol jó élni, 
ahová jó hazatérni, de vannak problémák is. Munka és szórako-
zási lehetőség híján elmennek a fiatalok, de a nyugdíjasok, a csa-
ládok, a vállalkozók terheit is csökkenteni kell. Szükség van új 
munkahelyekre, fecskeházak kialakítására és a fiatalok lakáshoz 
jutásának támogatását is emelni kellene - mondta. 
 A betegségek megelőzésére egy új egészségügyi központot 
hozna létre a polgármesterjelölt, a nyugdíjasoknak egy nagyobb 
összegű év végi juttatást, a családoknak iskolakezdési támoga-
tást adna alanyi jogon. Mint mondta, uniós források bevonásá-
ra és azok tiszta felhasználására is szüksége lenne a városnak, a 
vállalkozásoknak, amihez egy kiváló csapattal rendelkezik, akik 
ezen a területen vitathatatlan értékeket teremtettek. 
- Ehhez a munkához nem a pártok csatározására, hatalmi harcá-
ra van szükség, ahol a káderpolitika az elsődleges, hanem szigo-
rún szakmai alapon nyugvó, kitartó, lelkiismeretes munkára, én 
ebben hiszek - mondta Farkas Zoltánné.

berta

Közös listán indulnak

Az együttműködés 
a megoldás

Sajtótájékoztatót tartott városunkban a Szövetség 
Borsod-Abaúj-Zempén megyéért a múlt héten. Az 
együttműködéshez az MSZP, a Mindenki Magyar-
országa Mozgalom, a Jobbik és a Momentum csat-
lakozott.

 A sajtótájékoztatón az MSZP képviseletében Pap Zsolt, a Mindenki 
Magyarországa Mozgalom megyei koordinátoraként, Köteles Lász-
ló, a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviseletében Bíró Lász-
ló, Kovács József pedig a Momentum megyei elnökeként vett részt. 
A szövetség tagjait Varga László országgyűlési képviselő, az MSZP 
megyei elnöke is támogatásáról biztosította, mint említette, az ellen-
zéki pártoknak be kell látniuk, hogy az ideológiai és egyéb ellentéte-
ket félre kell tenni és össze kell fogni annak érdekében, hogy a haté-
konyabb munkával Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a fejlődés útjára 
vezessék. A négy tagból álló ellenzéki szövetség közös megyei listát 
állít október 13-án. Az összefogás célja, hogy a megyei közgyűlés-
ben az ellenzék több helyet foglalhasson el a kormánypártnál. A szö-
vetség minden tagja egyetért abban, hogy javítani kell Borsod-Aba-
új-Zemplén megye helyzetén, többek között munkahelyteremtéssel, 
az egészségügy helyreállításával, valamint azzal, hogy a fejlesztési 
pénzek oda kerüljenek, ahol valóban szükség van rájuk. 

ema
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A ciklus utolsó ülésén minden képviselő jelen volt. 

A tervek szerint 187 férőhelyes lesz a parkoló. Kialakítanak 9 buszparkolót és 4 
mozgássérült parkolót is. 

MMM, MSZP, Jobbik, Momentum. Szövetségben, közösen 
a megyéért. 



Zenészjubileum

Negyvenéves a Derkovits Fúvószenekar
Koncerttel ünnepelte fennállásá-
nak 40. évfordulóját a Derkovits 
Fúvószenekar. A jubileumra egy-
kori zenésztársak, alapító tagok 
is meghívást kaptak, akik már a 
közönség soraiban ülve tapsoltak 
napjaink zenészeinek. 

Annak idején, a hatvanas évek Leninvárosában 
egy munkásőr zenekar alakult néhány lelkes ze-
neszeretővel. Ők voltak a főszereplői a városi 
ünnepségeknek, a felvonulásokon ők fújták az 
indulókat, május elsején ők ébresztették térze-
néjükkel a lakosságot. Kevesen voltak, de lelke-
sek, nagyobb ünnepségekre miskolci vendégze-
nészeket hívtak, hogy teljes legyen a csapat. 
Tóth József, Cseh Béla, Varján Tibor, Tóth 
Béla, csak néhány név a sok közül, akik az el-
sők között fújták. Ők voltak a Derkovits Fúvó-
szenekar első, úttörő zenészei.

Munkásőr zenekar
 Leninvárosban

- Nem voltunk csak néhányan és munkásőr ze-
nekar volt a nevünk. Én hoztam Miskolcról a 
kohászatból zenészeket, mert klarinét példá-
ul nem volt. Hoztam három-négy kisegítőt, ők 
kaptak egy kis zsebpénzt, így oldottuk meg. 
Zömében indulókat játszottunk, próba kétszer 
volt hetente. Jó hangulatban telt, mert jó bará-
tok voltunk - mondja Cseh Béla.
Béla bácsi játszott a legnagyobb hangszeren, ő 
volt a tubás, a zenekar egyik alapítója. 1966-
ban már itt fújta hangszerét, Varján Tibor pedig 
hol a réz cintányérok mögött, hol a dob mögött 
ült, mikor, melyik hangszernél volt zenészhi-
ány. A rezesbanda tagjai képzettség híján köny-
vekből és egymástól, de leginkább saját ma-
guktól tanultak meg zenélni. Tóth József volt 
például egy személyben a nagybőgős, a szaxo-
fonos, a kottatáros, a terem fűtőmestere és a 
karmester helyettese. - Volt olyan eset, ami-
kor éppen hiányzott valaki a csapatból, példá-
ul a dobos, akkor a karmesterünk jóvoltából át-
mentem és én doboltam. Nem játszottam mes-
terfokon, de amit játszottunk, amit csináltunk, 
az szép volt, jó volt. És mi volt a lényeg? Az, 
hogy a közönség elfogadott bennünket - nyi-

latkozta egy korábbi interjúban a néhai Var-
ján Tibor, akivel a fúvósok 25 éves jubileumán, 
2004-ben beszélgettünk a zenekarról. A fúvós 
történelemhez hozzátartozik, hogy a hetvenes 
évek közepén néhány évig zenekar nélkül ma-
radt a város, hisz a munkásőrzenekar feloszlott, 
ám 1979-ben, éppen 40 évvel ezelőtt hivatalo-
san is újraszerveződött, megszületett a zenekar. 
Névadójuk az az intézmény lett, amelyik helyet 
adott nekik, felkarolta és menedzselte őket. Így 
és itt kezdődött a Derkovits Fúvószenekar éle-
te.

Zenekar született

Dudás Lászlót, a Vándor Sándor Zeneiskola fú-
vóstanárát bízták meg a hetvenes évek végén a 
fúvósok verbuválásával.  
 - 1979-ben a zeneiskola akkori igazgatója, 
Hegymegi Ernő szólt nekem, hogy szedjek ösz-
sze zenészeket, mert kéne egy zenekar, hiszen 
hiába volt munkásőr zenekar korábban, de ke-
vesen voltak, sőt néhány évig el is hallgatott a 
muzsika. Kezdetben a régi négyes iskolában 
próbáltunk, nem volt sok hangszerünk, és mi 
sem voltunk sokan, de lelkesedésből nem volt 
hiány. Először 5-6 fő, aztán, ahogy ment a hí-
rünk, úgy nőtt a létszám. A karnagyunk Nagy-
mengyi Kálmán volt, az ő tanítványai is csatla-
koztak, és a régi munkásőr zenekarból is jöttek 
tagok. A négyes iskola után a mai Nádas csár-
dával szemben volt a próbatermünk nagyon so-
káig, a ’90-es évek elejéig. Szép időszak volt, 
én 1993-ig zenéltem a csapattal - nyilatkozta 
Dudás László. 
2004-ben Tóth Józseffel, egykori alapító taggal 
is beszélgettem a fúvóskezdetekről. Józsi bá-
csi lelkes zenésze volt évtizedekig a csapatnak, 
a 40 éves jubileumot már nem élhette meg, de 
élénken emlékszem 2004-es találkozásunkra és 
zenésztörténeteire. 
- Szép emlékek vannak, sok helyen voltunk, 
igényeltek bennünket az ünnepek alkalmával, 
a kötelező ünnepeken, a május elsejéken, ami 
mindenkinek emlékezetes volt. Volt, hogy te-
metésre is hívtak bennünket, ha valaki olyan 
elvtárs halt meg, akinek dukált egy zenekar. Ér-
téke volt a zenénknek, a fúvószenekarnak - nyi-

latkozta a 15 évvel ezelőtti interjúban lapunk-
nak Tóth József.
Timkó Imre ma már nem zenél a csapatban, de 
sok társával együtt évtizedekig fújta.
- Én a kezdet kezdetétől ott voltam. Akkor még 
amatőr zenekarként indultunk, akik összeültek, 
és elkezdték játszani a régi indulókat. Emlék-
szem, minden nagyobb rendezvény a rézfúvó-
sokkal kezdődött, indulókkal, marsokkal, no és 
a május elsejék, azok élményszámba mentek, a 
lakosságtól az utána következő bulira mindig 
megkaptuk az apanázst. Vártak minket, kér-
dezték mikor lesz fellépésünk, jöttek a felkéré-
sek, s ahogy tudtunk, eleget is tettünk ezeknek 
- mondja Imre. - Nekem a volt zeneiskolás tár-
sam szólt anno, hogy jöjjek már játszani, mert 
nincs trombitás. A hangszereink inkább rézfú-
vósok voltak, a fafúvósokat úgy próbáltuk be-
tenni a zenekarba, hogy az akkori zeneiskolá-
sokat csábítottuk körünkbe, ez felfrissítette a 
zenekart, a tudásukkal pedig növelték a zene-
kar színvonalát - idézi a múltat Timkó Imre.

Új idők, új karnagy 
Arnóczky Zoltán 1990-ben csatlakozott a csa-
pathoz, ezt a véletlent a sors intézte.
- Sétáltam Sajószögeden az utcán, amikor oda-
jött hozzám egy tiszaújvárosi zenész, mert tud-
ta, hogy zenész vagyok és megkérdezte, hogy 
mit csinál mostanában karnagy úr, én meg 
mondtam, hogy tanítok, ő meg mondta, hogy jó 
lenne, ha eljönne hozzánk Tiszaújvárosba, mert 
van nekünk egy zenekarunk, de éppen most 
nincs karmester. Másnap beültünk a Derkovits 
igazgatójához tárgyalni, hát ez volt a kezdés - 
emlékszik vissza Arnóczky Zoltán karnagy, aki 
Beregszászról költözött ide családjával, s szív-
vel-lélekkel szervezi és élteti évtizedek óta a 
fúvószenekart. Akkor sem volt és azóta sincs 
olyan rendezvény a városban ahonnan ők hiá-
nyoznának. Minden ünnepen ott vannak, és van 
olyan is, hogy őket ünneplik. 

Tuba és tamburmajor

Nem csak a történetek beszédesek, hanem az a 
koncerttuba a Derkovitsban, ami még Cseh Bé-

láé volt annak idején. 30 év után újra találkoz-
tak ők ketten, Cseh Béla, a zenész és hangsze-
re, a koncerttuba. Az övé volt, ő fújta először és 
ő fújta 33 éven át.
- Egyem meg, még megvan! Nem is gondol-
tam, hogy valaha látom még ezt a hangszert! 
- ámul elérzékenyülve Béla bácsi, amikor ki-
nyitjuk előtte a fúvósok hangszertárának ajta-
ját. - Annak idején Bori Imre vette, de nem tu-
dott rajta játszani, én meg elfújtam rajta a Rá-
kóczi indulót, ő meghallotta, és azt mondta: Ez 
a hangszer engem illet, hát én lettem a tubás. 
Nem kis ajándék volt ez a tuba, az akkori ára is 
több mint 1 millió forint volt  - emlékszik visz-
sza Béla bácsi. 
Hát így került az érték értő kezekbe. Rengeteg 
fotó, oklevél, elismerés, kitüntetés is sorakozik 
az emlékek mellett, amiket a Derkovits Fúvós-
zenekar kapott az elmúlt 40 évben. 
- Itt van a kezemben ez a tamburmajor, ami sok 
országban mutatta már Tiszaújváros hírnevét. 
Párizs, Belgium, Spanyolország, Görögország, 
csak néhány a sok közül. Ez mindenütt ott volt, 
ahol hirdettük a kultúránkat, zenénket. A zene-
kart sok helyre hívták, évente 20-25 meghívást 
kaptunk - mondja a karnagy.
 De nem csak a határainkon túl szól nekik a 
taps, hanem itthon is. Fesztiválokra járnak, 
ünnepségeken, rendezvényeken fújják, ál-
landó kísérői a Derkovits mazsorett csopor-
toknak. Fennállásuk óta a zenekar több tagja 
is elvégezte a zeneművészeti főiskolát, egy-
kori növendékeik közül ma többen is hivatá-
sos zenészként keresik kenyerüket. A közön-
ség szeretete és megbecsülése mellet a szak-
ma is elismeri munkájukat, a Magyar Fúvós-
zene Szövetség országos minősítőversenye-
iről mindig arany- és ezüst fokozattal térnek 
haza. A 20 tagú zenekarban ma már fiatalok 
fújják, ugyanolyan lelkesedéssel, mint előde-
ik. Karnagyuk Arnóczky Zoltán, de már az 
ifjabbik, aki édesapjától vette át a karmeste-
ri pálcát. Bár ő sem tette le, hiszen hol ő, hol 
a fia vezényel, máskor meg hangszerrel a ke-
zükben ülnek a zenészek között. A zene tőlük 
szól, nekünk, mindenkinek, immár 40 éve. 
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A 20 tagú zenekarban ma már fiatalok fújják. 

Szederkény utcáin is fújták a fúvósok. 



A Tisza TV műsora
Október 3., csütörtök 

9:00 Héthatár: Poliol alapkőletétel - Ülésezett az önkor-
mányzat - Tiszaújváros szolgálatáért - Választás 2019 - Ma-
nézs színházi szemle - Idősek hete - Mesés éjszaka - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Fúvós jubileum - Országos Könyvtári 

Napok - Pályaavató
9:45 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel

(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
Október 7. hétfő

18:00 Sporthétfő: A Tiszaújváros - Balassagyarmat bajnoki 
labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Október 9. szerda
18:00 Héthatár: Manézs - Szüreti mulatság - Országos 

Könyvtári Napok - Idősek hete - Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Választási tudnivalók - Aranylakoda-

lom - Sport 

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Október 5-6. 10.00 óra
Manézs színházi szemle 2019 
A belépés díjtalan!
Október 5. (szombat) 20.30 óra
LivingRoom koncert 
Belépődíj: 1000 Ft
TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Október 7. (csütörtök) 17.00 óra
A NŐ marketingje - Aviva módszer - Hormontorna, a minden-
napok teremtő ereje. Előadó: Zsámbókné Zana Mária, Aviva 
Módszer oktató
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Október 1-6. - Megbocsátás hete
Olvasóink a késedelmi díj kifizetése nélkül hozhatják vissza 
régóta náluk lévő könyveiket
Október 1-17.
Bálint Ágnes emlékkiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
Október 3. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Október 3. (csütörtök) 17.00 óra
Tények, tévhitek a tudományban - A titokzatos Dávid-naptár. 
Gondolatok az időjárás-előrejelzésről
Előadó: Dávid Mihály okleveles mérnök
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 4. (péntek) 17.00 óra      
„A könyv: nagyítóüveg” - A kocka el van vetve? - Sorskérdések
Gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek
Vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 5. (szombat) 9.00 óra
Hogyan tudnék segíteni gyermekemnek? - Tájékoztató előa-
dás szülőknek a „Tanulási trükkök” tanfolyamról
Előadó: Tankó Lászlóné pedagógus, gyermekagykontroll-oktató
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 5. (szombat) 11.00 óra  
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommu-
nikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme

KÖNYVES VASÁRNAP
Október 6. (vasárnap)

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Október 4. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártya-
játékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Október 8., 22. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
HÍRES EMBEREK - HÍRES VÁROSOK PÁLYÁZAT
A TOTÓ témája minden hónapban egy híres ember, a feladat-
lap kérdései pedig a hozzá köthető várossal kapcsolatosak.
Októberi témák:
- Ignácz Rózsa (1909-1979)
- Honolulu
A feladatok elérhetők minden hónap 15-éig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár honlapján (http:///www.tmkk.tiszaujvaros.hu)
és Facebook oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar). 
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségen: borsosne.
doktor.eva@tujvaros.hu email címen, vagy a 49/544-552-es 
telefonszámon.

Mesés éjszaka

Ottalvós emlékest a Hunyadiban
Második alkalommal rendez-
tek mesés éjszakát a Tiszaúj-
városi Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában. Most nem 
tankönyvekkel és tolltartóval 
érkeztek a gyerekek, hanem 
párnákkal, takarókkal, háló-
zsákokkal, mivel az egész es-
tés programok után az isko-
lában aludták ki magukat. 

A rendhagyó eseménnyel a nagy mese-
mondóra, Benedek Elekre emlékeztek. A 
programok este kezdődtek, először a bu-
dapesti Magyar Népmese Színház társu-
lata a Többsincs királyfi című előadásával 
varázsolta el az iskola aulájában várakozó 
közel kétszáz pizsamás gyereket.   
- Az előadás után mesevetélkedő követ-
kezett, ami a Hétmérföldes csizmában 
Hetedhét országban címet kapta - mondta 
Czár Judit Bianka, az iskola pedagógusa, 
a mesés éjszaka egyik főszervezője. - A 
tantermek mesés birodalmakká változtak, 
ahol hét próbát kellett teljesíteni az alsó 
tagozatosoknak, amibe olyan játékokat, 
feladatokat válogattunk össze, amik fele-
levenítik a népi hagyományokat. Amíg a 
kicsik kukoricát morzsoltak vagy lencsét 
és babot válogattak, a felsősök sem ma-
radtak feladat nélkül, népmesékből készí-

tettek élőképeket. Az esti programokat a 
debreceni Szeredás Népzenei Együttes 
előadása zárta.
A közös táncolás után vacsora, majd kö-
zös mesélés következett, este tíz óra után 
pedig elcsendesedett az iskola, csak né-
hány suttogó gyerekhang hallatszott a ta-
karók és párnák rengetegéből.
- Ez a legfontosabb, ezért érdemes ezt csi-
nálni - mondta Pásztorné Csontos Már-
ta, a Hunyadi iskola pedagógusa, a me-
sés éjszaka másik főszervezője. - Nagyon 
várták már a gyerekek, hiszen tavaly elő-

ször volt alkalmunk arra, hogy együtt le-
gyünk, együtt ünnepeljük Benedek Elek 
születésnapját.  Ennél talán még fonto-
sabb a mai este élménye, a közösségko-
vácsoló szerepe. A nagy mesemondó-
ról tanórán is megemlékezhetünk, de úgy 
gondolom, egy ilyen program sokkal em-
lékezetesebb, mint az iskolapadban ülve 
hallgatni a tanár magyarázatát. A napok-
ban az egyik elsősünk el is árulta, hogy ő 
azért várta az iskolát, hogy végre itt alud-
hasson. 
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A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája  értesíti a 
zenekedvelő közönséget, hogy a Zene világnapja alkalmából  
2019. 10. 03-án, csütörtökön 16.00 órától  Dudás Zsuzsanna, 
a zeneiskola zongoratanárnője és Begala Andrea zongorata-
nár hangversenyt adnak a zeneiskola hangversenytermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
A belépés díjtalan.

Hok Csaba
  intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Európai diáksport nap 
a Széchenyiben

Hagyománnyá vált, hogy az Európai diáksport nap kerete-
in belül sportdélutánt szervezünk az iskolában. Az évszám-
nak megfelelő 2019 m-es futást az Ifjúsági parkban hajtot-
ták végre a felsős  diákok, amit az alsó tagozatos gyerekek 
tarka-barka labdapattogtatója követett. Az iskola tanulói jól 
érezték magukat, és örömmel mozogtak együtt. 

Rácz Zita
    munkaközösség-vezető

kronika@tiszatv.hu

Széchenyisek 
az Agorában

A Széchenyi iskola tanulói a Kutatók éjszakája program ke-
retében 2019. szeptember 27-én ellátogattak Debrecenbe az 
Agora Tudományos Élményközpontba. Megérkezésünk után 
a botanikus kertet néztük meg, majd két előadáson vettünk 
részt. Az egyik a 150 éves periódusos rendszerről szólt, a má-
sikon egy különleges csillagászati filmet mutattak be Az ég-
bolt titkai címmel. Mindkét előadást ámulattal hallgattuk.
Az előadások szünetében és utána is megcsodálhattuk és ki-
próbálhattuk a fiatal kutatók érdekes szerkezeteit. A legjob-
ban a „bársony hárfa”, a Föld forgásának tudományos eszkö-
ze, a LEGO-ból készült 3D-s nyomtató és a szobakerékpárral 
hajtható versenyautó tetszett.
Örülök, hogy részt vehettem ezen a tartalmas programon.

Seres Szilveszter  8. c osztály

Tisztelt Közönségünk!
A nagy érdeklődésre való tekintettel A Padlás című musi-
calt délutáni előadás keretében 2019. október 26-án (szom-
bat) 14.00 órakor is bemutatjuk. Jegyek 2000 Ft-os egységá-
ron a művelődési központ jegypénztárában kaphatók. Tel.: 
+3649542009

SZÍNHÁZ HATÁROK NÉLKÜL 2019
Tisztelt Közönségünk!
A Színház Határok Nélkül programsorozatra bérletet vásárol-
ni  2019. október 7-éig van lehetőség. 
Kérjük Önöket, hogy a fenti időpontig foglalásaikat is vegyék 
át! Ezt követően bérletet kiadni nem áll módunkban.
Megértésüket köszönjük!
Jegypénztár:
Tel.: 49/542-009

Tiszaújváros képviselő-testülete novemberben tárgyalja Tisza-
újváros 2020. évi előzetes rendezvénytervét.
A www.tiszaujvaros.hu weboldalon megjelenő online TISZA-
ÚJVÁROSI RENDEZVÉNYNAPTÁR-ban minden bejelentett 
rendezvény helyet kap, a turisztikai szempontból kiemelt ren-
dezvényekről pedig nyomtatott kiadvány készül TISZAÚJVÁ-
ROSI PROGRAMAJÁNLÓ címmel. 
Kérjük a városi intézményeket, egyesületeket, civil szerveze-
teket, egyházakat, magánszemélyeket, amennyiben Tiszaújvá-
rosban közérdeklődésre számító rendezvényt szerveznek, illet-
ve a 2020. évi városi rendezvénynaptárban meg kívánnak jelen-
ni, juttassák el az erre a célra készített RENDEZVÉNYBEJE-
LENTŐ LAP-ot a koordinációt végző Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár postacímére: 3580 Tiszaújváros, Széche-
nyi út 2., vagy e-mail címére: derkovits@tujvaros.hu.
A bejelentőlap személyesen átvehető a Derkovits Művelődési 
Központban, vagy letölthető a http://www.tmkk.tiszaujvaros.hu 
honlapról.
Határidő: 2019. október 18. (péntek)
Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást nyújt Lu-
kács Dóra, a művelődési központ munkatársa a 49/542-004-es 
telefonszámon.

Rendezvénynaptár 
készül

7. oldal2019. október 3. Kultúra/Oktatás

Élő esti mese a Hunyadi iskolában 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Vendlerné Polyák Ilona

a 4. sz. választókerület képviselője
2019. október 9-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              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. 

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. október 10-
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

„A” TÍPUSÚ BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

„B” TÍPUSÚ BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

Tiszaújváros önkormányzata az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve 2020-ra kiírja a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot felsőoktatási hallgatók szá-
mára a 2019/2020. tanév második és a 
2020/2021. tanév első félévére vonatko-
zóan.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települé-
si önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fiata-
lok jelentkezhetnek, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali mun-
ka-rend) alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szep-
temberében felsőoktatási tanulmánya-
ik utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jog-
viszonya 2020 őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem folyósítható.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jog-viszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2019/2020. tanév második félévére a be-
iratkozott hallgató aktív hallgatói jogvi-

szonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
feladatot ellátó szervek hivatásos és szer-
ződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban és/vagy vendég-hall-
gatói képzésben vesz részt.
Amennyiben a pályázó a támogatást is-
mételten igénybe kívánja venni - a vo-
natkozó jogszabályok biztosította keretek 
között -, úgy az ösztöndíjpályázatot a kö-
vetkező évi pályázati fordulókban újra be 
kell nyújtania.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követő tanulmányi félév: a 
2019/2020. tanév második (tavaszi), illet-
ve a 2020/2021. tanév első (őszi) féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerben (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-

be. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, 
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek 
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges a pályáza-
ti adatok rögzítése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. 
Az adatok rögzítését és ellenőrzését kö-
vetően a pályázati űrlapot az EPER-Bursa 
rend-szerben kitöltve, véglegesítve, on-
nan kinyomtatva és aláírva a pályázat kö-
telező mellékleteivel (adatlap és igazolá-
sok) együtt a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális 
és Sport Osztályánál (I. em. 114. iroda) 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. 
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott kötelező mellékletek-
kel együtt érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak mi-
nősül. A hiánypótlásra nyitva álló hatá-
ridő: 2019. november 8.  
A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának határ-
ideje: 2019. november 5.
A pályázók a döntésről 2019. december 
9-éig írásban értesülnek. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu webol-
dalon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros önkormányzata az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve 2020-ra kiírja a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára. 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fia-
talok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelke-
ző, felsőoktatási intézménybe még felvé-
telt nem nyert érettségizettek;
és a 2020/2021. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes ide-
jű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
feladatot ellátó szervek hivatásos és szer-
ződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-

gatói jogviszonyban és/vagy vendég-hall-
gatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik a 2020. évi fel-
sőoktatási felvételi eljárásban először 
nyernek felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. 
tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, az-
az hat egymást követő tanulmányi félév: 
a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és 
a 2022/2023. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 
2020/2021. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerben (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, 
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek 

új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges a pályáza-
ti adatok rögzítése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. 
Az adatok rögzítését és ellenőrzését kö-
vetően a pályázati űrlapot az EPER-Bur-
sa rend-szerben kitöltve, véglegesítve, 
onnan kinyomtatva és aláírva a pályázat 
kötelező mellékleteivel (adatlap és igazo-
lások) együtt a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szoci-
ális és Sport Osztályánál (I. em. 114. iro-
da) kell benyújtniuk a pályázóknak. 
A pályázati űrlap csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott kötelező mellékle-
tek-kel együtt érvényes, valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibás-
nak minő-sül. A hiánypótlásra nyitvaálló 
határidő: 2019. november 8.  
A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának határ-
ideje: 2019. november 5.
A pályázók a döntésről 2019. december 9. 
napjáig írásban értesülnek. 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályázat 
be-nyújtásához szükséges adatlap és egyéb 
dokumentumok megtalálhatóak a www.
varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2019. évi ad-
venti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivá-
gásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyen-
letes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter kö-
zött, a városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő 
felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a 
méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvé-
gezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

 Ruhaosztás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Roma 
Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvá-
rosi Cigány Nagycsaládosok Szerve-
zete a rászoruló roma családok részé-
re új és használt ruhákat oszt 2019. ok-
tóber 5-én (szombaton) 10,00 órától. 
Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 
81. szám.

Farkas Sándor 
elnök

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete ezúton fejezi ki köszönetét az MSZP B-A-Z megyei 
Területi Szövetség Tiszaújvárosi Szervezetének és Nőtagozatá-
nak a rászoruló roma családok részére felajánlott használtruha 
adományukért. 

Farkas Sándor 
elnök

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pá-
lyázatot hirdet 1 fő karbantartó munkakör 
betöltésére a Munka Törvénykönyve sze-
rinti jogviszony keretében, három hóna-
pos próbaidő kikötésével 1 év határozott 
időre szóló alkalmazással, mely meghosz-
szabbítható.
Pályázati feltételek:
- Szakközépiskolai vagy szakiskolai vég-
zettség
Előnyt jelent:
- B, C kategóriás jogosítvány
- Szakmai gyakorlat
- Faipari végzettség (ács, asztalos, búto-
rasztalos)
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jo-
gosítványmásolatot
- Hozzájáruló nyilatkozatot az álláshirde-
tésben foglalt személyes adatok kezelésé-
hez az álláshirdetéssel összefüggésben

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Általános karbantartói, javítási, hibael-
hárítási munkák elvégzése az üzemelte-
tett épületekben
- Egyéb felmerülő karbantartási munkák 
elvégzése
- Szakszerű üzemzavar-elhárításban való 
részvétel
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. október 15.
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

Karbantartó munkakör

Köszönet

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot október 6-ig (vasárnapig) a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd október 7-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) 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. 

Közmeghallgatás és ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2019. október 8-án (kedden) 9,45 
órától közmeghallgatást, 10,00 órától 
ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 
31. sz. alatti irodahelyiség

 Farkas Sándor 
elnök

8. oldal 2019. október 3.Közlemények



Válasz-
tókerü-
let szá-

ma

Szavazókör

Akadálymentes-
séggel kapcso-
latos megjegy-

zés

Szavazókörhöz tartozó utcák

1.

1. Művelődési ház
(Bocskai utca 33.) Igen Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bakrak tanya, Kossuth 

Lajos utca, Lorántffy tér, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca

2. Volt általános iskola
(Dózsa Gy. utca 2.)” Nem

Arany János utca, Bocskai István utca, Dohány utca, Dózsa 
György utca, Gát utca, Hunyadi utca, Rákóczi utca, Szabadság ut-

ca, Vásárhelyi Pál út, Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós út

3. Tisza-parti  Szabadidő Ház
(Neumann J. utca 1.) Nem

Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Csikász köz, Halász köz, Hon-
véd út, Jedlik Ányos utca, Kisfalud utca, Külterület, Mezőcsáti út, 
Neumann János utca, Pákász köz, Révész köz, Salaktér, Sulymos 
utca, Szigonyos köz, Tiszavirág utca, Verebély László utca, Viza-

fogó köz

2.

4. Középiskolai kollégium
(Munkácsy Mihály út 26-28.)

Igen, a hátsó 
bejárat akadály-

mentes

Irinyi János út, Lévay József utca páratlan, Munkácsy Mihály út 
páros 20-tól végig, Rózsa út páros 2-8-ig, Szederkényi út páratlan 

17-től végig 

5. Kazinczy Református 
Ált. Iskola

(Munkácsy Mihály út 18.)
Nem

Bay Zoltán utca, Debreceni út, Farkas Kálmán utca, Huszár Andor 
utca, Kandó Kálmán utca, Liszt Ferenc utca , Lorántffy Zsuzsanna 
utca, Munkácsy Mihály út páros 2-18-ig, Perényi Péter utca, Sze-
derkényi út páratlan 1-15-ig, Szederkényi út  páros, Teleki Blanka 

út, Tisza út páratlan, Tisza út páros 2-4-ig, Zagyvai Béla utca 

3.

6. Brassai középiskola
(Rózsa út 10.) Igen

Babits Mihály út, Bethlen Gábor út páros 10-től végig, Egressy Bé-
ni utca, Gátőrház, Karinthy Frigyes utca, Kazinczy út páros 14-től 
végig, Kosztolányi Dezső utca, Lévay József utca páros 2-től 58-

ig, Sajó út, Szemere Bertalan utca, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád 
út, Vörösmarty Mihály út

7. Szent István Katolikus 
Ált. Iskola

(Rózsa út 12.)
Igen Béke út  páratlan 9-től végig, Építők útja páros, Juhar köz, Rózsa 

út páratlan,Rózsa út páros 10-től végig

4.

8. Derkovits Művelődési 
Központ

(Széchenyi út 2.)
Igen

Béke út  páratlan 1-től 7-ig, Építők útja páratlan, Kazinczy  út pá-
ratlan, Kazinczy út páros 2-től 12-ig, Munkácsy Mihály út párat-

lan, Széchenyi út, Tisza út páros 6-tól végig. Települési szintű lak-
címmel rendelkező választópolgárok szavazóköre

9. Városi könyvtár
(Széchenyi út 37.) Igen

Árkád sor,  Barcsay Jenő tér, Bartók Béla út, Bethlen Gábor út pá-
ratlan 1-től 19-ig, Bethlen Gábor út páros 2-től 8-ig, Erdei út, Tűz-

oltó utca, Vasútállomás, Vegyészek útja

5.

10. Tündérkert óvoda
(Alkotmány köz 1/A.) Igen

Árpád út páratlan 1-től 7-ig, Deák Ferenc tér páratlan 1-től 3-ig, 
Szent István út páratlan 1-től 19-ig,  Szent István út páros 2-től 26-

ig, Városház tér 

11. Felnőtt háziorvosi rendelő
(Bethlen Gábor út 11-13.) Igen

Bethlen Gábor út páratlan 21-től végig, József A. út páratlan 1-től 
7-ig, Lévay József utca páros 60-tól 64-ig, Margit sétány párat-

lan 25-től végig, Margit sétány páros 26-tól végig, Pajtás köz 1-től 
7-ig, Szent István út páratlan 21-től 31-ig, Szent István út páros 34-
től végig, Szent László út, Templom út, Zita utca páros 24-től vé-

gig, Zita utca páratlan 25-től végig

6.

12. Hunyadi iskola
(Alkotmány köz 2.) Nem Mátyás király út, Örösi út páros 2-től 8-ig

13. Tiszavirág Idősek Klubja
(Mátyás király út 34.) Igen Alkotmány köz, Bolyai János köz, Örösi út páros 10-től 32-ig

7.

14. Széchenyi iskola
(Deák Ferenc tér 16.) Igen Árpád út páros 2-től 16-ig, Árpád út páratlan 9-től végig, Hajdú tér 

2.

15. Széchenyi iskola 
(Deák Ferenc tér 16.) Igen Árpád út páros 18-tól végig, Deák Ferenc tér páros, Hajdú tér pá-

ratlan 7-től végig, Örösi út páros 34-től 44-ig

8.

16. Szivárvány óvoda
(Pajtás köz 13.)” Igen Hajdú tér páratlan 1-től 5-ig, József A. út páratlan 9-től végig, 

Örösi út páros 46-tól 56-ig, Pajtás köz páratlan 9-től végig

17. Mozgáskorlátozottak
 egyesülete

(Erzsébet tér 28.)
Igen

Bélahalma utca, Erzsébet tér, Izabella utca, Király köz, Kriszti-
na utca, Lévai József utca páros 66-tól végig, Margit sétány párat-
lan 1-től 23-ig, Margit sétány páros 2-től 24-ig, Örösi út páratlan, 
Örösi út páros 58-tól végig, Sarolta utca, Sulymoshát utca, Szent 

István út páratlan 33-tól végig, Tárnok utca, Zita utca páratlan 1-től 
23-ig, Zita utca páros 2-től 22-ig

Helyi és nemzetiségi képviselők, 
illetve polgármesterek általános választása

2019. október 13.
SZAVAZÓKÖRÖK

Tiszaújváros

A 2019. évi helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 

általános választásával kapcsolatos tudnivalók
Szavazás

Szavazni 2019. október 13-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 
óráig, személyesen lehet.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát
• magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, köny-
vecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy 
magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogad-
ható),
• magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható), 
• magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
és lakcímét
• lakcímkártyával,
• Lakcímbejelentő-lap átvételi elismervény szelvény részé-
vel, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézője a 
bejelentés igazolásaként aláírásával, dátummal és hivatalos 
bélyegzőlenyomattal látott el,
• régi, könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal, ameny-
nyiben tartalmazza a lakcímet.
vagy személyi azonosítóját
• lakcímkártyával,
• személyazonosító jelről kiállított hatósági bizonyítvánnyal 
vagy igazolással.
Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, 
hogy a szavazást megelőzően még időben ellenőrizzék ezek 
érvényességét! 
Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizott-
ság munkáját, ha az értesítőt is magukkal viszik, és azt fel-
mutatják.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a ki-
nyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A szavazó-
köri névjegyzékbe a szavazás napján választópolgárt felvenni 
nem lehet. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebé-
lyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő 
jelöltre lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal, X vagy 
+ jellel.

Átjelentkezés
A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választó-
polgár az önkormányzati választáson eldöntheti, hogy a la-
kóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkor-
mányzati testület megválasztásában kíván részt venni. Aki 
tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőre akar 
szavazni, átjelentkezhet. 
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár 
nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irá-
nyuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel 
rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 
2019. október 13-ig tart.
Átjelentkezés iránti kérelmet 2019. október 9-én 16.00 óráig 
lehet benyújtani személyesen, levélben, illetve ügyfélkapus 
azonosítás nélkül vagy ügyfélkapus azonosítással a www.va-
lasztas.hu honlapon. 
A helyi választási iroda vezetője az átjelentkezéssel szavazó 
választópolgárt felveszi az érintett település tartózkodási he-
lye szerinti szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhe-
lye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így a választópolgár 
kizárólag abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, aho-
va átjelentkezett. 
Települési szintű lakcímmel rendelkezők a 08. számú szava-
zókörben (Derkovits Művelődési Központ, Széchenyi út 2.) 
szavazhatnak.

Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szere-
pel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud 
elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet a lak-
címére. A mozgóurnát a választópolgár kérheti a lakcímére 
vagy a lakóhelye szerinti szavazókör területén található egyéb 
címre, a tartózkodási helyére vagy a tartózkodási helye sze-
rinti szavazókör területén található egyéb címre (október 9-ig 
átjelentkezés nélkül is, október 9-ét követően csak akkor, ha 
korábban átjelentkezett).
A mozgóurna iránti kérelem a www.valasztas.hu honlapon 
ügyfélkapus azonosítás nélkül október 9-én 16.00 óráig, ügy-
félkapus azonosítással október 13-án 12.00 óráig, személye-
sen október 11-én 16.00 óráig nyújtható be. Postán vagy írás-
beli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel (futár, 
hozzátartozó vagy egyéb személy) történő kérelemnek októ-
ber 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási iro-
dához. Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalma-
zott, vagy írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbe-
sítő útján történő igénylés október 13-án 12.00 óráig a szava-
zatszámláló bizottsághoz nyújtható be. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „ha-
gyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. 
A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos 
döntéseiről értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a választási 
iroda a kérelmet elutasítja, úgy az - az indokolásban megje-
lölt ok kijavítását követően - ismételten benyújtható. 
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, 
hogy látogassa meg a 
www.valasztas.hu weboldalt!

Tiszaújvárosi Helyi Választási Iroda

Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzati és a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választása egymással párhuzamo-
san zajlik, a nemzetiségi választópolgár szavazni 2019. októ-
ber 13-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig, a lakóhelye sze-
rinti szavazókörben, személyesen tud. A korábbi évek gyakor-
latával ellentétben tehát 2019. október 13-án nem lesz külön 
nemzetiségi szavazókör.
A nemzetiségi választás szavazólapjai (ideértve a helyi, terü-
leti és országos nemzetiségi választás szavazólapjait is) zöld 
színűek. A nemzetiségi szavazólapok átvételére a nemzetisé-
gi választás névjegyzékének aláírását követően van lehetőség. 
A szavazatszámláló bizottság a zöld szavazólapokat a nemze-
tiség megjelölését tartalmazó zöld borítékkal együtt nyújtja át 
a választópolgárnak. 

Érvénytelennek minősül a zöld borítékba be nem helyezett 
zöld szavazólap.
A zöld szavazólapok zöld borítékba történő helyezését követő-
en a borítékot feltétlenül zárja le, mert a nyitott boríték szintén 
a szavazólap érvénytelenségét eredményezi.
A ruszin nemzetiségi választópolgárok által megválasztha-
tó képviselők száma 3 fő, míg a roma nemzetiséghez tartozók 
5 főből álló képviselő-testületet hozhatnak létre. Érvényesen 
szavazni tehát ruszin nemzetiség esetén legfeljebb 3 főre, ro-
ma nemzetiség esetén legfeljebb 5 főre lehet. 
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, 
hogy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt!

Tiszaújvárosi Helyi Választási Iroda

A 2019. évi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos tudnivalók
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A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
KÖZPONTI FŰTÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MUNKAKÖR 

betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 8.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Fakó Barnabás távhő üzemvezető 
70/333-7571
A részletes pályázati kiírást a Tiszaújvárosi Krónika 2019. szeptember 26-i száma tartalmazza. 

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
VÍZVEZETÉK- SZERELŐ MUNKAKÖR 

betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 8.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Bátori Imre karbantartási csoportve-
zető 70/333-7484
A részletes pályázati kiírást a Tiszaújvárosi Krónika 2019. szeptember 26-i száma tartalmazza.

Ápoló munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
állást hirdet 2 fő ápoló munkakör betöltésére. 
Munkavégzés helye: Ezüsthíd Gondozóház 
és Idősek Otthona ( 3580 Tiszaújváros, Bar-
tók Béla út 1-5.). 
Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes kö-
rű ápolása-gondozása 12 órás műszakokban 
nappal, vagy éjszaka, 3 havi munkaidőkeret-
ben történő beosztás szerint. 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel. 
Jelentkezési feltételek: 
• önéletrajz, 
• felnőtt intenzív szakápoló, általános ápolási 
és egészségügyi asszisztens, általános ápoló 
és általános asszisztens végzettség, vagy OKJ 
ápoló végzettség
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) 
és (5) bekezdésének megfelelően, 
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetésben 
foglalt személyes adatok az álláshirdetéssel 

összefüggésben szükséges kezeléséhez. 
Bérezés a Közalkalmazottak ogállásáról szó-
ló törvény szerint. 
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központba Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak 
a jelentkezési feltételekben felsorolt iratok 
együttes benyújtásával lehet, ellenkező eset-
ben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a borí-
tékon feltüntetni az állás iktatószámát: 2382-
6/2019., valamint a munkakör megnevezését: 
ápoló. 
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja 
magának a jogot arra, hogy az álláspályázati 
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje: 
2019. október 17. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. 
október 25. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölt-
hető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poro-
patich Péter intézményvezetőnél a 49/548-
190-es telefonszámon lehet.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont pályázatot hirdet 1 fő műszaki előké-
szítő munkakör betöltésére, 4 hónap próba-
idő kikötéssel, határozatlan időre szóló kine-
vezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú képesítés, műszaki és/vagy épü-
letgépészeti középfokú végzettség
(építészeti szakmacsoportba tartozó szakké-
pesítés)
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
vány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapaszta-
lat, TERC program ismerete
Feladatok: 
• a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont által üzemeltetett épületek állag- meg-
óvásával kapcsolatos feladatok
• közüzemi szolgáltatókkal kapcsolattartás, 
ügyintézés
• energiahatékonyság, energiafelhasználás nyo-
mon követése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a 
közalkalmazottak jogállásáról, valamint an-
nak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) 
Korm. rendelet; az államháztartásról szó-

ló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rende-
let határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás meg-
léte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-10/2019 
számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. 10. 28
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. 10. 30
Az állás betölthető: 2019. 11. 04.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Ti-
szaújvárosi Intézményműködtető Központ-
ban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7. 
(117-es iroda)
Telefon:
-  Bánréviné Zán Tamara: 06- 49/548- 383
- Stefánné Andrea: 06- 49/ 548- 308

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros képvise-
lő-testületének a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a termé-
szetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 27. 
§-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünne-
peket megelőzően egyszeri támogatásban ré-
szesíthetők azok a kiskorú gyermeket neve-
lő családok, ahol az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 250%-át 
(71.250 Ft-ot), és a kérelem benyújtását meg-
előzően legalább egy év folyamatos tiszaújvá-
rosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-

rűen jelenleg is lakóhelyükön élnek. A támo-
gatás mértéke egy kiskorú gyermeket neve-
lő család esetén 15.000 Ft, két kiskorú gyer-
meket nevelő család esetén 22.000 Ft, három 
vagy több kiskorú gyermeket nevelő család 
esetén 29.000 Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje: 
2019. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfo-
gadási időben a Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán 
(111. iroda) és a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán, valamint postai úton (3580 Ti-
szaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tiszaújváros képviselő-testü-
letének a szociális rászorultságtól függő pénz-
beli ellátásokról, valamint a természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a alap-
ján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket 
megelőzően egyszeri év végi támogatásban 
részesülhetnek azok a szociálisan rászorult 
személyek, akik a kérelem benyújtását meg-
előzően legalább egy év folyamatos tiszaújvá-
rosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-
rűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév októ-
ber 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy 
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.

Nem jogosultak a támogatásra azok a szemé-
lyek, akik keresőtevékenységet folytatnak. 
Egyszeri év végi támogatás annak a személy-
nek állapítható meg, akinek a családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 450%-át (128.250 Ft), egye-
dül élők vagy egyedülállók esetén az 550%-
át (156.750 Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén jo-
gosultanként 15.000 Ft/fő, egyedül élők vagy 
egyedülállók esetén 18.000 Ft. 
A kérelem benyújtásának határideje: 
2019. október 31.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfo-
gadási időben a Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán 
(113. iroda és 115. iroda) és a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai 
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) le-
hetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Műszaki előkészítő munkakör

Szakápolónő házi gondozást vállal Tiszaújvá-

rosban és környékén. Ár megegyezés szerint.

Érd: 06-70/424-9376 

Tiszaújárosban az Építők útján eladó 2 szobás, 55 

nm-es, 3. emeleti, saját pincés tehermentes lakás.

Érd: 06-70/671-7752

Tiszaújvárosban a Szederkényi úti garázssoron 

17 nm-es garázs hosszú távra kiadó (pince, padlás 

van). Érd: 06-70/322-5326

Sajószögeden 4 szobás 

családi ház eladó. 

Érd.: 06-70/360-4464 

Gyermekes családok év végi támogatása

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2019. október 04-én (pénteken) 2.000 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Tisza:     300 kg
Erdészeti tó:     400 kg
Tolnai tó:     300 kg
Csécsi tó:     500 kg 
Örösi tó:     200 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2019. október 05-én (szombaton) reggel 06.00 órától lehet!

Serfőző Gergely horgászmester  

Egyszeri év végi támogatás
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A Sportcentrum eseményei 
Október 4. (péntek)

Labdarúgás
13.00 IV. Szent István Kupa Műfüves pálya

Október 5. (szombat)
10.00 Őszi Regionális Fekvenyomó és „PE” bajnokság
    Súlyemelő versenyterem
Labdarúgás
11.00 FC Tiszaújváros - Gyöngyös U17 bajnoki mérkőzés 
    Füves pálya
13.00 FC Tiszaújváros - Gyöngyös U19 bajnoki mérkőzés 
    Füves pálya
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- Boldva SE I. bajnoki mérkőzés 
    Asztalitenisz-csarnok

Október 6. (vasárnap)
Kézilabda
11.00 TSC - Albrecht-Miskolc RKSE bajnoki női mérkőzés 
    Játékcsarnok
13.00 TSC - Eger SZKSE II. bajnoki férfi mérkőzés  
    Játékcsarnok
Labdarúgás
09.00 Bozsik torna U11, U13 csapatok részére Füves pálya
14.30 Tiszaújváros - Balassagyarmat felnőtt bajnoki mérkő-
zés    Centerpálya

Labdarúgás

Labdarúgás

Sényőn veszett a veretlenség

Régi-új pálya a focistáknak

A labdarúgó NB III. Kele-
ti csoportjának 8. fordulójá-
ban Sényőn lépett pályára a 
Termálfürdő FC Tiszaújvá-
ros. A kék-sárgák 45 perc já-
ték után 3 gólos hátrányba 
kerültek és hiába tettek meg 
mindent az egyenlítésért, vé-
gül mégis vereséget szenved-
tek.
Sényő - Tiszaújváros 

3-2 (3-0)
Sényő, 300 néző. V.: Rózsavölgyi.
Sényő: Gagyi (Gazsi) – Bodó (Fenyőfal-
vi), Klepács, Hadházi (Varga), Kristófi, 
Lakatos, Boros, Lizák, Fabu, Kapacina 
V., Márton. Edző: Imrő László.
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Burics (Molnár 
M.), Lippai, Gelsi (Nagy D.), Pap, Csi-
csek, Tóth M., Hussein, Orosz, Terdik 
(Bene), Kulcsár. Edző: Gerliczki Máté.
Kedvező előjelekkel várhatta a találkozót 
a Tiszaújváros, hiszen a legutóbbi fordu-
lóban 2-1-es győzelmet aratott a DEAC 
ellen, és Villányban, a Magyar Kupa mér-
kőzésen is sikerült kiharcolnia a tovább-
jutást. Apropó Magyar Kupa, a mérkőzés 
előtt eldőlt az is, hogy ebben a sorozat-
ban az NB I-es Fehérvár ellen játszanak 
a Gerliczki tanítványok október végén, 
hazai pályán. A Sényő is sikerrel vette a 
kupában az akadályt a Jászberény 3-2-
es legyőzésével, és a következő fordu-
lóban a szintén élvonalbeli Mezőkövesd 
vár rá. De vissza a bajnoki mérkőzéshez, 
ahol hamar magához ragadta a kezdemé-
nyezést a hazai csapat. A 14. percben 
egy sényői kontra végén az extiszaújvá-
rosi Kristófi talált a hálóba 1-0. Majd a 
23. minutában Klepács volt eredményes 
egy szögletet követően 2-0. Úgy tűnt, 
gyorsan eldől a találkozó, hiszen a félidő 
hosszabbításában, a 48. percben ismét 

egy volt tiszaújvárosi, Fabu volt eredmé-
nyes szabadrúgásból 3-0. 
A 3 gólos hátrány ellenére sem adta fel a 
mérkőzést a vendégegyüttes. Nyomás alá 
helyezte a hazai kaput a Tiszaújváros, és 
a 70. percben Csicsek révén szépíteni tu-
dott 3-1. A gól után újból eredményes volt 
a kék-sárga alakulat. A 76. percben a cse-
reként beállt Bene talált be a sényői ka-
puba 3-2. A vendégeknek tehát volt esé-
lyük arra, hogy a hajrában kiharcolják az 
egyenlítést. Az utolsó percben büntetőt 
rúghatott a Gerliczki csapat, de a 11-es, 
csakúgy, mint a legutóbbi bajnokin, most 
is kimaradt. A tiszaújvárosiak így elveszí-
tették 8 forduló óta tartó veretlenségüket. 
Nagy Dávidék legközelebb október 6-án 
vasárnap délután fél háromtól a Balas-
sagyarmat együttesét fogadják.
Imrő László: Nehéz mérkőzésen vagyunk 
túl. Az első félidőben szép gólokat sze-

reztünk, egyet egy szép kontrából, a má-
sodikat és harmadikat pontrúgás után. A 
szünetben éreztem, hogy 3-0-s vezeté-
sünk ellenére nem lesz könnyű kiharcol-
ni a győzelmet, mert egy nagyon jó csa-
pat ellen játszottunk, amely igazolta jó hí-
rét. Ha a második félidőben sikerült volna 
ellenfelünknek az egyenlítés egy szavunk 
nem lehetett volna, de hősiesen védekez-
ve hoztuk a 3 pontot.
Gerliczki Máté: A mostani volt a 100. baj-
noki mérkőzésem a Tiszaújváros kispad-
ján, ennél szebb eredményt is el tudtam 
volna képzelni. Az első félidőben nem ját-
szottunk jól, semmit sem mutattunk meg 
magunkból, abból az ötlettel teli játékból, 
amire képesek vagyunk. Bár a mezőny-
ben ekkor is fölényben futballoztunk, vi-
szont a gólokat a hazaiak rúgták. A máso-
dik játékrészben hittünk abban, hogy ha 
egy gólt lövünk, akkor meg is fordíthat-
juk a mérkőzést, és ez majdnem be is jött. 
Ám az utolsó percben tizenegyest hibáz-
tunk, ezért pont nélkül kellett távozzunk.

 A forduló további eredményei:
DVSC II. - Füzesgyarmat 2-3
Balassagyarmat - Hatvan 2-1

DEAC - Jászberény 1-3
Ózd - Cegléd 0-0

Tállya - ESMTK 0-1
Putnok - Eger 4-1

DVTK II. - Gyöngyös 2-2
Következik a 9. forduló

2019. október 6., vasárnap 14:30
ESMTK - Ózd
Cegléd - DEAC 

Jászberény - Sényő
Tiszaújváros - Balassagyarmat

Gyöngyös - DVSC II. 
Füzesgyarmat - Putnok

Eger - Tállya
Hatvan - DVTK II. 

Ünnepélyes keretek között 
átadták a felújított hármas 
számú füves pályát a Sport-
centrumban.

Az FC Tiszaújváros TAO-s pályázaton 
nyert támogatást fejlesztésre, amiből a 21. 
század igényeinek megfelelő eredményjel-
ző táblát szereltek a centerpályára, valamint 
a hármas számú edzőpálya is új köntösbe 
öltözött. A támogatásból modern, hatkan-
deláberes, állványonként hat darab 2 kW-os 
izzóval, 350 lux fényerősséget biztosító vi-
lágítási rendszert építettek ki, ami közel 25 
millió forintba került, illetve kerítéssel vet-
ték körül a pályát, ami közel 5 millió forin-
tos beruházás volt. Az eredményes pályá-
zathoz azonban szükség volt harminc szá-
zalék önerőhöz, amit a tiszaújvárosi önkor-
mányzat biztosított.
- Az önkormányzat saját költségvetési 
forrásaiból is igyekszik mindent megten-
ni, hogy fejlődjenek a sportlétesítmények 
városunkban - nyilatkozta lapunknak Dr. 
Fülöp György alpolgármester. - Azt gon-
dolom, hogy a város vezetésének köte-
lessége támogatni a sportot, hiszen kéz-
zel fogható, szemmel látható, hogy nagy 
igény van itt a mozgásra, az egészséges 
életmódra. Ilyen esetben, amikor pályá-
zati pénzhez jut egy klub és az eredmé-
nyességhez önerőre is szükség van, ne-
künk kötelességünk odaállni és odaten-
ni a hiányzó összeget, annak érdekében, 
hogy ilyen magas színvonalú létesítmény 
álljon sportolóink rendelkezésére.
A SportPark Nonprofit Kft. is hozzájárult a 
fejlesztéshez, pályát füvesített, automata lo-
csolórendszert épített ki, valamint a nézők 
számára járdát épített a pálya egy része kö-
ré.  
- Az elmúlt években a labdarúgás létesít-
ményei fejlődtek a legnagyobb lépésben - 
mondta az átadóünnepségen Gál Csaba, 
a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 

ügyvezetője. - Egy létesítmény vezetője-
ként mindig nagy örömmel tölt el, ami-
kor fejlődést látok magam körül. Az eddi-
gi beruházások, fejlesztések a Sport-Park 
költségvetését terhelték, azonban öröm-
mel látom, hogy a TFCT is a pénzszer-
zés útjára lépett, aminek látjuk az ered-
ményét, ilyen magas színvonalú beruhá-
zások valósultak meg. 
Az U17-es, az U19-es és a felnőtt csa-
patnak is lesznek edzéseik a felújított fü-
ves pályán, de edzőmérkőzéseket is lehet 
majd játszani rajta, hiszen a szabványnak 
megfelel.
- Annak idején, amikor három és fél évvel 
ezelőtt elfogadtam a vezetőedzői posztot, 
akkor az egyik feltétel az volt, hogy meg-
felelő körülmények között tudjak a csa-
pattal dolgozni - mondta Gerliczki Máté, 
a TFCT vezetőedzője. - Örömmel látom, 
hogy folyamatosan fejlődnek a Sport-
centrum lehetőségei, az új pályáról pe-
dig mondhatom nyugodtan, hogy orszá-
gos szinten is megállja a helyét és jogosan 
lehetnek irigyek az ellenfeleink. Nagyon 

örülünk neki, hiszen teljes mértékben ki-
elégíti nem csak a felnőtt, de az utánpót-
lás csapatok igényeit is. A felújítást meg-
előzően a kettes számú füves pályán tar-
tottuk a felkészüléseket. Mivel a mi edzé-
seink sokszor belenyúlnak az estébe, ősz-
szel, télen ránk is sötétedik, mindenkép-
pen szükségünk volt egy olyan pályára, 
ahol megfelelő a pálya minősége, vala-
mint a világítása is. 
- Büszkék vagyunk, hiszen az elnök-
ségünknek egy régi vágya vált valóra - 
mondta Hágen Zsolt, a TFCT elnöke. - 
A kezdeti szerény tervezgetésekből egy-
re merészebb dolgokat mertünk megál-
modni. Az álmodozásból pedig, sok-sok 
munka után valóság lett. Nagy figyelmet 
fordítunk arra, hogy a sportolóink a lehe-
tő legjobb körülmények között tudjanak 
készülni a megmérettetésekre. A felújított 
edzőpálya pedig országos szinten is kivá-
ló minőségűnek mondható, ahol nem csak 
edzéseket, hanem akár bajnoki mérkőzé-
seket is lehetne rendezni. 

ema

Kosárlabda

Rövid volt a pad

Két kenus lány a vébén

A Dr. Hepp Ferenc Emlékkupán a Tiszaújvárosi 
Termálfürdő Phoenix KK-nak a legjobb 32 közé 
jutást a MEAFC gárdájával szemben kellett vol-
na kivívnia a szeptember 27-én, hazai környezet-
ben lezajlott találkozón. Nem sikerült.

 Phoenix KK - MEAFC 72-93
 (21-28, 22-23, 9-22, 20-20)

Tiszaújvárosi Sportcentrum, 100 néző.
Vezette: Pozsonyi László, Gergely Csaba, Makrai Márton. .
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Tóth (9/6), Szilasi (17/9), 
Kovács (6/3), Pöstényi (13/9), Orliczki (6). Csere: Kiss (20), Sza-
bó (4), Molnár (-), Taskó (-). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
- Kilenc emberrel tudtunk kiállni, és azt kaptuk, amit ez alapján 
várhattunk - nyilatkozta Szendrey Zsombor. - A Miskolc jobb for-
mát mutatott, nagyobb rotációval rendelkezett, jobb csapat volt. 

A hétvégén Fadd-Domboriban rendezték meg az országos diák-
olimpiát, ahol a Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnázium 
és Szakközépiskola tanulója, Kórik Ákos 1/9. LV osztályos ta-
nuló bravúros sikert aratott, K-1 2000 méteren aranyérmet szer-
zett, K-1 500 méteren pedig ezüstérmes lett. 
Remekeltek a Hunyadi diákolimpikonjai is. Mk-1 leány U-12 
500 méteren Makó Petra arany-, Mk-2 fiú U-12 2000 méteren a 
Skokán Máté-Balog Martin páros ezüstérmes lett.

Diákolimpiai sikerek

Meczkó Viktóriának az önkormányzat is segítséget nyújt, 
hogy részt vehessen Kínában a világbajnokságon kenusként a 
női maraton versenyszámban. A hazai válogatón Bragato Gia-
da nyerte meg a versenyt, másodikként futott be Viki, így ő is 
megmérettetheti magát a rangos eseményen. Hagyományosan 
a második helyezettnek vállalnia kell a kiutazással kapcsola-
tos költségek egy részét, amelyek most a nagy távolság miatt 
tetemes összeget jelentenek. A városvezetők azonnal Viki se-
gítségére siettek, hogy a világversenyen két versenyző is kép-
viselhesse Tiszaújvárost. 

11. oldal2019. október 3. Sport

Csicsek Levente szerezte az első gó-
lunkat.

Villanyfényes meccseket, edzéseket lehet rendezni a pályán. 

Szabó Norbert (12) csereként 4 pontig jutott.



12. oldal 2019. október 3.Rendezvények
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