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Rendkívüli testületi ülés

Újabb széchenyis szakítópróba

A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Tiszaúj-
városi Tankerülete ismét kí-
sérletet tesz a Tiszaújvárosi 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola szétválasz-
tással történő átalakítására.

A tankerület igazgatója, Bozsikné Vig 
Marianna április 25-i keltezésű levelében 
kérte fel Tiszaújváros önkormányzatát, 
hogy 15 napon belül véleményezze a Ti-
szaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola átszervezésére vonatko-
zó javaslatot. E szerint az átalakítás szét-
választással, a Széchenyi iskola kiválásá-
val, önálló intézménnyé válásával történ-
ne. Az indoklás szerint a Széchenyi nem 
telephelynek megfelelően működik, ha-
nem önálló szakmai egységként a felada-
tok jellege miatt, ezért az átszervezés cél-
ja a Deák téri telephely jogi státuszának 
módosítása a működésének megfelelően.
Az önkormányzat, mint az intézmény 
működtetője élhet véleményezési jogá-
val. Ezt május 4-én tartott rendkívüli ülé-
sén tette meg a képviselő-testület.
Mivel az esemény lapzártánk után volt, 
így a döntésről nem tudunk beszámolni, 
de az előterjesztés és a határozati javaslat 
ismeretében nem nehéz kitalálni, hogyan 
foglal állást a testület. A határozati javas-
latban ugyanis többek között az áll, hogy 
a testület az átszervezéssel kapcsolatban 

fenntartja 2014 áprilisában kialakított vé-
leményét, miszerint nem támogatja az át-
szervezést, a Széchenyi iskola kiválását.
Az indoklás szerint, mivel az önkormány-
zat nem ismeri a véleményezésre jogosult 
szervezetek álláspontját, továbbá, hogy 
az átszervezésre vonatkozó 2014-es kez-
deményezést a véleményezésre jogosul-
tak egyöntetűen elutasították, valamint, 
hogy a megkeresés az átszervezés céljá-
nak rögzítésén túl - a Deák téri telephely 
jogi státuszának módosítása - nem mutat 
be olyan méltányolandó tényt, amely az 
e tárgyban korábban kialakított vélemény 

felülvizsgálatát indokolná, ezért nincs 
alapja a 2014-ben hozott döntés érdembe-
li módosításának.
Az ülés napirendjén egy másik javaslat 
is szerepel. Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere televíziós nyilatkoza-
ta nyomán - miszerint azért nem foglal-
koznak az iskolák fenntartói jogának visz-
szaadásával az önkormányzatoknak, mert 
nincs ilyen kezdeményezés - a képvise-
lő-testület hivatalosan is kezdeményezi 
a tiszaújvárosi köznevelési intézmények 
fenntartói jogának átvételét a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtól.

Közmeghallgatások
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete közme-
ghallgatásokat tart Tisza-part városrészben 2016. május 10-
én (kedden) 16,30 órakor a Tisza-parti Szabadidőház Ifjúsági 
Klubjában (Neumann János u. 1.), Tiszaújváros Városházán 
(Bethlen G. út 7., III. emeleti tanácskozó terem), 2016. má-
jus 11-én (szerdán) 16,30 órakor, Tiszaszederkény városrész-
ben 2016. május 12-én (csütörtökön) 16,30 órakor a Derko-
vits Kulturális Központ Tiszaszederkényi Művelődési Házá-
nak nagytermében (Bocskai út 33.).

Nyílt nap 
a mentőállomáson

Május 10-én, kedden nyílt napot tartanak a Tiszaújvárosi 
Mentőállomáson 8-tól 14 óráig. Ez idő alatt bárki betekintést 
nyerhet a mentősök mindennapjaiba, megnézheti a mentőga-
rázst, az autókat, bejárhatja az épületet. A nyílt napot a Men-
tők napja országos programjaihoz csatlakozva rendezik meg 
a helyi állomáson.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Dél-Borsodi Területi Szervezete két-

napos véradást szervez Tiszaújvárosban. Május 5-én (csütör-

tökön) és 6-án (pénteken) 8 és 16 óra között várják a dono-

rokat a Derkovits Kulturális Központ konferenciatermében. 

Rendkívüli ülés
Tiszaújváros képviselő-testülete 2016. május 11-én (szerdán), a 
közmeghallgatást követően - várhatóan 17.30-kor - a Városháza 
III. emeleti tanácskozó termében rendkívüli ülést tart. 

Születés hete

Babahordozó séta

A Születés hete alkalmából a babahordozást népszerűsítő 
sétára invitálta hétfőn a kismamákat a Tiszaújvárosi Baba-
hordozó Klub.

Tiszaújváros hetilapja    2016. május 5.    XXXIV. évfolyam, 18. szám

Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató, Hok Csaba intézményvezető és 
képviselő, Pap Zsolt képviselő. Felvételünk 2014-ben készült. 

Az átalakításnak nincs szakmai indoka. A cél a jogi státusz módosítása. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden és szombaton 18:00 órakor, szerdán, csütörtökön, pén-
teken 8:30 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek a szentmisék 
templomunkban.
Májusban a hétköznapi szentmisék után Májusi Litánia.
Első szombaton reggel 8 órától az esti mise kezdetéig egész 
napos Szentségimádás lesz a templomban. Várjuk a kedves 
híveket szeretettel.
Május 8-án, vasárnap 16:00 órakor képviselőtestületi ülés lesz 
a plébánia közösségi termében
Görögkatolikus
Csütörtökön az Úr mennybemenetelének ünnepét tartjuk: 
8:00 utrenye, 17:30 Szent Liturgia. Pénteken 17:30 paraklisz. 
Szombaton 8:00 Szent Liturgia, 16:00 vecsernye. Vasárnap 
a Szent Liturgia a szokásostól eltérően 9:30-kor kezdődik! 
Hétfőn 9:00 Szent Liturgia az Ezüsthíd Gondozóházban. 
17:30 paraklisz. Kedden 8:00 Szent Liturgia, 17:30 paraklisz. 
Szerdán 17:30 paraklisz.
Református
Csütörtökön Tiszaszederkényben 10:00 és 19:00 órától, Tisza-
újvárosban 11:00 és 18:00 órától áldozó csütörtöki istentiszte-
letek lesznek. Vasárnap Tiszaszederkényben 09:30 órától, Ti-
szaújvárosban 11:00 órától lesz konfirmációval egybekötött is-
tentisztelet. A délutáni alkalmak és a gyermek istentisztelet el-
marad.

„Elfeledni téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak 

a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, 
akik szeretett halottunk

Pozsonyi LászLóné
nyugdíjas pedagógus

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, részvétük kifejezésével 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
 A gyászoló család

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
 és szerették, hogy drága Édesapánk és Nagyapánk

Bóta János
2016. április 30-án, életének 77. évében 

távozott közülünk.
Végső búcsúztatója a sajószögedi temetőben 2016. május 

7-én, szombaton, 11.00 órakor kezdődik.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot május 8-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd május 9-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: +3620/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 
óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  

Rendőrségi felhívás
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyo-
mozást rendelt el rongálás vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt ismeretlen tettes(ek)  ellen, aki(k) 2016. április 
hónapban Tiszaújváros belvárosában (Építők útja, Munkácsy 
Mihály út) található, fém tárolóban elhelyezett több 1100 lite-
res űrtartalmú műanyag szeméttárolót felgyújtott(ak). 
A rendőrség kéri azon személyek jelentkezését, akik a bűncse-
lekményekkel kapcsolatban érdemleges információval rendel-
keznek, illetve amennyiben a jelzett bűncselekmény elköveté-

sét észlelik, vagy azzal kapcsolatban bármilyen információ tu-
domásukra jut, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget.
 Jelentkezni személyesen a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályán, Tiszaújváros, Tisza u. 2. szám alatt Porko-
láb Lajos r. alezredesnél, (bűnügyi osztályvezető) vagy Pelyhe 
Róbert r. hadnagynál lehet. 
Hivatali munkaidőn túl, illetve hétvégén kérjük, hívják a 06-
49/544-290-es telefonszámot, vagy az ismert 112 hívószámú 
segélykérő számot. 
A rendőrség a bejelentéseket bizalmasan kezeli.

                                    Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Pirománia vagy valami más?

Éjszakai kukagyújtogatók
Március 20-ától április 27-éig 
a Munkácsy úton és az Épí-
tők útján négy helyszínen ösz-
szesen 8 szeméttárolót gyúj-
tottak föl városunkban. E té-
mában Balla Gergő jobbikos 
önkormányzati képviselő saj-
tótájékoztatót is tartott. 

- Hatalmas durranásra riadtam fel, amikor 
kinéztem az ablakon, méteres lángokat 
láttam felcsapni a játszótér másik oldalán 
található zárt kukatárolóból - számolt be 
a legutóbbi, Munkácsy úti esetről Diósze-
gi Rita, aki néhány hete is tájékoztatta la-
punkat egy kukatűzről. - A közelben né-
hány autó is veszélybe került, ezért értesí-
tettem a tűzoltókat. Annyira megijedtem, 
hogy nem tudtam pontosan megmonda-
ni a házszámot a diszpécsernek, ezért le-
mentem megnézni. Majd visszahívtam és pontosítottam. Mire leértem, lejött egy la-

kó, aki ismerte az egyik autó tulajdono-
sát és rohant felkelteni. Egy másik autó 
tulajdonosát nem ismertük, ezért becsen-
gettem több helyre is. Ekkor valami hatal-
masat durrant, a lángok még magasabb-
ra csaptak. Mindhárom kuka közel 2 mé-
teres lánggal égett. Megérkeztek a tűzol-
tók és a rendőrség is. A tüzet néhány perc 
alatt eloltották, a közelben parkoló autót 
pár percig hűteni kellett biztonsági okok-
ból. Közben több közelben lakó is lejött, 
köztük a közös képviselő is, aki elmond-
ta, hogy a múlt hónapban rendelt a társas-
ház új kukákat. Másnap reggel megnéz-
tem a helyszínt. A képek önmagukért be-
szélnek…
Hétfőn reggel Balla Gergő önkormányza-
ti képviselő tartott sajótájékoztatót a ku-

katüzekről. A Jobbik képviselője a leg-
fontosabbnak azt tartja, hogy akik ilyet 
észlelnek, minél hamarabb értesítsék a 
hatóságokat. 
- Rendkívül veszélyesek ezek a tüzek - 
mondta Balla Gergő -, hiszen átterjedhet-
nek a szomszédos gépjárművekre, ezzel 
robbanást okozva és így lakóépületeket is 
veszélyeztetve. Ezért is kérjük a lakossá-
got, hogy ha kukatüzet látnak, értesítsék a 
tűzoltókat és természetesen a rendőrséget 
is, hogy forró nyomon elkaphassák eze-
ket a tetteseket. A Jobbik ezúton megkéri 
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot is, 
hogy kiemelten kezelje ezeket az ügye-
ket, hiszen emberéletek is foroghatnak 
veszélyben - fogalmazott Balla Gergő. 

                                               fl-fp

Játék- és ruhagyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! 
2016. május 16-28-ig 9 órától 18-ig játék és ruhagyűjtést tar-
tunk, valamint telefonos bejelentés alapján bútort és egyéb 
háztartási eszközöket közvetítünk vasárnap kivételével min-
den nap a Tisza út 2. c. épületben. ( A NAV és a Járási Kor-
mányhivatal korábbi épülete a Városgazda Kft. telephelyén).
Bízunk abban, hogy az Önök adományai által jelentős mér-
tékben hozzájárulhatunk a nehéz helyzetben levő családok, 
gyermekek életkörülményeinek javításához. A hátrányos 
helyzetben lévők is jelentkezhetnek, megadva, hogy mi-
re lenne szükségük. A gyűjtési akció ideje alatt személye-
sen, vagy a következő telefonszámon jelezhetik igényüket: 
49/333-910, 70/3338122.
Várjuk Önöket, előre is köszönjük a segítséget!

a szervezők

Titok
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik máju-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

2. oldal 2016. május 5.Sokféle

A kép önmagáért beszél. (Fotó: Diószegi Rita)

Egy fa is veszélyben volt.



Politikai nyilatkozat 
a migránsok helyzetéről

Tóth Sándor önkormányzati képviselő (FIDESZ) 
március 7-ei keltezéssel önálló képviselői indít-
ványt terjesztett a Pénzügyi, Ellenőrző, Gazdasági 
és Ügyrendi Bizottság elé „Javaslat a kötelező be-
telepítési kvóta elutasítására” címmel. 

A bizottság március 30-án tárgyalta az indítványt és nem java-
solta annak napirendre tűzését. A javaslat nem rendelkezett a 
szükséges számú (5) írásos támogatással sem, így azt nem vet-
ték fel a képviselő-testület napirendjére. 
A bizottság azonban - tekintettel a témakör fontosságára - úgy 
döntött, hogy készít egy politikai nyilatkozatot. Ezt április 28-án 
rendezett ülésén tárgyalta és fogadta el a testület. 
A város erejét, hatáskörét meghaladó problémával van dolgunk 
– mondta az előterjesztést jegyző dr. Fülöp György alpolgár-
mester. Egy felelősen gondolkodó önkormányzatnak ugyanak-
kor kötelessége megóvni az itt élők élet- és vagyonbiztonságát. 
Ez a nyilatkozat lényegében a lakosságnak szóló üzenet, s azt 
jelzi, miként gondolkodik a kérdéskörről a testület, továbbá azt, 
hogy az önkormányzat minden rendelkezésére álló jogi és poli-
tikai eszközzel megvédi a tiszaújvárosiak érdekeit - tette hozzá 
az alpolgármester, aki a kötelező betelepítési kvótával kapcso-
latban hangsúlyozta, mivel erről nincs uniós döntés, így eluta-
sítani sincs mit.
Tóth Sándor elégedetlen volt a nyilatkozattal, s kérte, legyen 
szavazás az általa javasolt - a kötelező betelepítési kvótát eluta-
sító - nyilatkozatról is. Ám a szavazáskor magára maradt, a tes-
tület az alábbi nyilatkozatot fogadta el.

POLITIKAI NYILATKOZAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ki-
nyilvánítja, hogy a képviselő-testület alapvető funkciója, hogy 
az itt élők érdekeit figyelembe véve lássa el feladatait, továbbá 
azt is, hogy a mindenkori Kormány feladata, hogy az ország szá-
mára kedvező politikai feltételeket megteremtse.
A menekültkérdés globális probléma, melyre megfelelő válasz 
csak európai szinten képzelhető el. Ennek alapfeltétele olyan 
alapkérdések tisztázása, mint, hogy ki minősül legális és illegá-
lis menekültnek, miért indultak el és hova tartanak, illetve szük-
séges és helyén való-e befogadásuk.
A menekültkérdés jelenleg megoldatlan, melynek a humanitári-
usság és a szolidaritás eszméjét figyelembe vevő, de a helyi kö-
zösségek és az ország biztonságát nem kockáztató megoldása 
nem csak a Kormány, de az Európai Unió valamennyi intézmé-
nyének is kötelessége.
A képviselő-testület egyetért abban, hogy összeurópai problé-
máról van szó, melyre Európának kell megtalálni a közös vá-
laszt az itt élők érdekeinek figyelembevételével.
A helyi képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a számára biztosí-
tott jogi és politikai eszközökkel megvédi a tiszaújvárosiak ér-
dekeit, és arra kéri a kormányzati szerveket, hogy a menekült-
válság megoldása érdekében védje meg hazánk érdekeit és mű-
ködjön közre egy közös európai menekültjogi rendszer kiépíté-
sében.
A helyi képviselő-testület felhívja a Kormány figyelmét, hogy 
a letelepedési államkötvénnyel hazánkba érkezőket is vizsgál-
ja meg, figyelembe véve az esetleges nemzetbiztonsági kocká-
zatokat.
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy csak olyan menekül-
tügyi közös európai megoldásban érdekelt, amely nem veszé-
lyezteti mindennapjaink biztonságát és nem rak vállalhatatlan 
terheket szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

Még több esély
A képviselő-testület július elsejétől 8-ról 16 főre emelte a fogya-
tékos személyek nappali ellátásának férőhelyszámát a Tiszasze-
derkény városrészben lévő Esély Napközi Otthonban. Ezzel ösz-
szefüggésben a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állás-
helyeinek száma eggyel nő.
A férőhelyszám növelése, a két gondozási csoport működteté-
se lehetővé teszi, hogy az önkormányzat a jövőben is színvona-
lasan végezze kötelező feladatát, a fogyatékos személyek nap-
pali ellátását. 

Támogatások, jutalom júniusban
Ülésezett az önkormányzat

Az előző évekhez hasonlóan 
idén is biztosít fedezetet év-
közi jutalom kifizetésére az 
önkormányzat - határozott a 
képviselő-testület április 28-
án tartott ülésén. A grémium 
elfogadta a 2015. évi gazdál-
kodásról szóló beszámolót, jó-
váhagyta a 2015. évi marad-
ványt, s ennek terhére számos 
támogatásról határozott.

Pénzügyi beszámoló

A képviselő-testület egyhangú szavazás-
sal fogadta el az önkormányzat 2015. évi 
gazdálkodásáról, a pénzügyi terv végre-
hajtásáról szóló beszámolót.
Tavaly az önkormányzat költségvetési 
bevétele 8.783 millió forint volt, amely 
csaknem 1,5 milliárddal több a 2014. évi-
nél. Ezt 12.750 millió forint finanszírozá-
si bevétel (maradvány igénybevétele, be-
tétek megszüntetése, államháztartáson kí-
vüli megelőlegezés) egészítette ki.
A legjelentősebb tétel a közhatalmi bevé-
tel volt, 6.813.138 ezer forinttal. Ezen be-
lül - az adómérték csökkentésének dacá-
ra - rekordösszegű, 6.116.293 ezer forint-
nyi iparűzési adó érkezett az önkormány-
zathoz. Ez elsősorban a kedvező petrol-
kémiai iparági környezetnek, a butadién 
üzem beruházásához kapcsolódó kivitele-
zők adóbefizetéseinek köszönhető.
Egészségügyre, szociális ellátásra, az in-
tézmények működtetésére, városüzemel-
tetésre, igazgatásra, városfejlesztésre 4 
millió forint híján 7 milliárd forintot köl-
tött a város 2015-ben.

Támogatások 
a maradványból

Az önkormányzat 2015. évi pénzmarad-
ványa meghaladja a 3,8 milliárd forin-
tot, ebből azonban csaknem 3,4 milliár-
dot már figyelembe vettek a költségvetés-
ben, közel 28 millió forint pedig kötele-
zettségvállalásokkal terhelt. A tényleges 
szabad pénzmaradvány így 514.176 ezer 
forint. Ezt jóváhagyva, a testület a költ-
ségvetés elfogadását követően a gazdasá-
gi társaságoktól, intézményektől, sporte-
gyesületektől, egyéb szervezetektől beér-
kezett támogatási kérelmekről határozott, 

és mintegy 300 millió forint támogatást 
ítélt meg. (A sporttal összefüggő támoga-
tásokat lásd a 11. oldalon!)
A legjelentősebb tétel a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ 300 millió 
forintos  beruházási, felújítási keretössze-
gének mintegy 203 millió forintos kiegé-
szítése. Ebből egyebek mellett olyan fel-
adatokat kell megoldani, mint az Ezüst-
híd Gondozóház 20 férőhellyel történő 
bővítése, a Szivárvány óvoda udvarának 
komplex felújítása, a Hunyadi iskola tan-
könyvtárának kialakítása.
A Bocskai úti csapadékvíz-elvezető árok 
helyreállítására 14,1 millió forintot szán 
a testület. A Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. 6 milliós támogatást ka-
pott kis értékű tárgyi eszközök beszerzé-
sére.
Az önkormányzat a már meglévő napele-
mes LED lámpatestek számát 14-gyel bő-
víti a közeljövőben. Ebből a Szent István 
út és az Örösi út közötti kerékpárút jobb 
megvilágítására 4-et telepítenek. A 35. sz. 
főút melletti kerékpárút megvilágítására - 
a Szederkényi úttól Debrecen irányába - 
10 lámpatestet helyeznek el. A telepítések 
összköltsége 5,1 millió forint.  
A további sok-sok kisebb tétel után meg-
maradt maradványból 100 millió forintot 
a fejlesztési céltartalékba, 110.941 ezer 
forintot a működési céltartalékba helye-
zett a testület. 

 

Júniusi jutalom 

Nem a maradvány, hanem az említett mű-
ködési céltartalék nyújt fedezetet az év-
közi jutalmakra. A képviselő-testület a 
költségvetés elfogadásakor már kifejez-
te szándékát, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal dolgozói, a közalkalmazottak, a ti-
szaújvárosi egyházi és állami fenntartá-
sú iskolák dolgozói számára az év folya-
mán kétszer (júniusban és decemberben) 
éves szinten 1 havi illetménynek megfe-
lelő összegű jutalmat fizet ki. Most az el-
ső „részletről” határozott a testület. 
A félhavi jutalomra az a kiosztás napján 
aktív dolgozó jogosult, aki 2015. július 
1-jén és azt követően is folyamatos mun-
kaviszonyban állt. Aki 2015. július 1-jét 
követően, de 2016. március 31-ig létesí-
tett munkaviszonyt, az a jutalom naptári 
napra vetített arányos összegét kaphatja. 
Az önkormányzat szférában a jutalom-
hoz 72.651 ezer forint (jutalom+szociá-
lis hozzájárulási adó) szükséges. Az álla-
mi és egyházi fenntartásban lévő közne-
velési intézmények dolgozóinak jutalma-
zására 61.350 ezer forintot különített el a 
testület. (Klebersberg Intézményfenntartó 
Központ 34,9 millió, Szerencsi Szakkép-
zési Centrum 11,5 millió, Kazinczy isko-
la 8,6 millió, Szent István iskola 6,35 mil-
lió forint.)
A képviselő-testület egyetértett azzal, 
hogy az önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságok dolgozói is részesüljenek 
jutalomban, és a cégvezetők is a 2016. évi 
jutalmuk terhére. 
A testület felkérte a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat az egészségügyi 
alapellátásában dolgozó orvosokkal és 
ennek alapján gondoskodjon a szakalkal-
mazottak jutalmazásáról is a városi szintű 
jutalomkeret terhére. 
                                           Ferenczi László

3. oldal2016. május 5. Aktuális

Nyolc igen és egy nem szavazattal fogadták el a nyilatko-
zatot. 

Az Ezüsthíd 20 férőhellyel bővül. 

A rekordösszegű iparűzési adóbevétel részben a butadién-beruházásnak kö-
szönhető. 

Konyha és tábor

Támogatás Beregszásznak

Az ülésen részt vett és szót kapott testvérvárosunk, Beregszász polgármestere, Bab-
ják Zoltán is. A városvezető egy kisfilm segítségével bemutatta a beregszászi „Szo-
ciális konyha” segélyprogramot, melyhez most a testület - a 2015. évi maradvány 
terhére - 3,9 millió forintos támogatást nyújtott. A polgármester - egy későbbi támo-
gatás reményében - szólt önkormányzatuk legjelentősebb projektjéről is, egy rek-
reációs, turisztikai tábor létesítéséről is, melynek munkálatai a napokban kezdőd-
tek el. 



IGÉNYLŐLAP
a város jubileumi évfordulójához kapcsolódó 

emléklap átadásához

1. Személyi adatok
1.1. Az igénylő személyére vonatkozó adatok
1.1.1. Neve:.............................................................................................................................................  
1.1.2. Születési neve:...............................................................................................................................  
1.1.3. Anyja neve: ................................................................................................................................... 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................. 

2. Lakcím adatok
2.1. Lakóhelye: Tiszaújváros, .................................................................................................................. 
2.2. A települési lakcímre történő bejelentkezés időpontja: .....................................................................  
2.3. Telefonszáma (nem kötelező megadni):............................................................................................ 

3. Nyilatkozatok
3.1. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a településen lévő lakcímem folyamatossága legalább 50 éve 
fennáll.
3.2. A közölt adatoknak a nyilvántartás, valamint az emléklap kiállítása céljából történő felhasználásához, adatkezeléséhez hoz-
zájárulok.

Tiszaújváros, 2016.  ........................ hó ......... nap
  ……………………………
  igénylő

Tiszaújváros 2016-ban ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját, ebből az alkalomból jubileumi emléklap készül az 
1966-tól folyamatosan itt élők részére.
Az emléklapot 2016. december 31-ig lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
fszt.), illetve a Tiszaújváros honlapjáról (www. tiszaujvaros.hu) is letölthető igénylőlapon. 
A kitöltött igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. fszt.) kell leadni. Az adatok 
feldolgozását követően a kiállított emléklapot postai úton kapják meg a kérelmezők. 

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Jubileumi emléklap kiadása

Egy százaléknyi adó
Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közalapítványnak személyi jövedelem-
adója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot 
szükséges kitöltenie. Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Kiss Zoltán JóZsef

a 3. sz. választókerület képviselője
2016. május 11-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester

2016. május 9-én (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-

vatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, negyedórás 
beosztással.

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

Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, 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 kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

Felhívás!

Pályázati felhívás

Veszettség elleni védekezés

Felsőoktatási ösztöndíj

1. A veszettség gyógyíthatatlan, ember-
nél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű 
betegség. 
2. A betegség legfőbb terjesztője a róka. 
3. A védekezés leghatékonyabb, legkor-
szerűbb módszerét - a rókák veszettség 
elleni vakcinázását - Európában évek óta 
sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében 
hazánkban is megkezdődött a rókák vak-
cinázása. Első alkalommal a nyugati ha-
tárövezetben, az osztrák határtól számí-
tott kb. 25-30 km-es sávban helyezték ki 
a csalétek-vakcinát. 
4. A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát 
az ember számára bűzös, de a rókák ál-
tal kedvelt ízű és szagú csalétekbe rej-
tik, amely kb. 4 cm átmérőjű, kb. 1,5 cm 
magas, szürkésbarna színű. A róka, mi-
közben megeszi a csalétket, szétrágja a 
kapszulát is, így a vakcina bejut a szer-
vezetébe. 
5. A csalétek kihelyezése kis magasság-
ból, repülőgépről történik. 

6. A csalétekbe helyezett vakcina ember-
re, állatra ártalmatlan, veszélyt nem je-
lent. A kihelyezett csalétekhez ennek el-
lenére nem szabad hozzányúlni! Semmi 
esetre sem szabad felvágni vagy széttör-
ni, mert a vakcina-vírus a bőrbe, szájba, 
szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyi-
ben ez mégis megtörténik, az alábbi biz-
tonsági előírásokat kell alkalmazni: 
a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, ele-
gendő jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy 
70 %-os alkohollal, vagy ezek hiányában 
bő szappanos vízzel lemosni. Mindkettő 
beszerezhető a gyógyszertárakban. A jód-
tartalmú fertőtlenítőszer használata során 
keletkezett barnás folt szappanos lemo-
sással eltávolítható. Ilyen jellegű érintke-
zés esetén védőoltásra nincs szükség. 
b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyál-
kahártyára kerül, haladéktalanul orvos-
hoz kell fordulni!
7. A helyi vakcinázási kampány meg-
kezdésétől számított huszonegy napig az 

ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani 
(ebzárlat), és csak pórázon szabad közte-
rületre vinni. A jelzett időszak alatt a ke-
zelt területen tilos a legeltetés! Ezek a 
korlátozó intézkedések elsősorban a vak-
cinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy 
a kóborló ebek vagy legelő állatok ne ve-
hessék fel a róka számára kihelyezett csa-
létkeket. 
8. Aki a vakcinázott területen elhullott va-
don élő, vagy háziállatot talál, a tetemet 
hagyja érintetlenül, és haladéktalanul ér-
tesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi 
önkormányzatot vagy vadásztársaságot. 
9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájé-
koztassa!
10. További felvilágosítással az Önök 
körzetében élő állatorvosok és orvosok 
szolgálnak. 
A helyi vakcinázási kampány időpontja: 
2016. április 6-11-ig. 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZ-
ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2015/
2016-os tanév második félévére A TI-
SZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓ-
HELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKO-
LAI, EGYETEMI HALLGATÓK TA-
NULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2015/2016-os tanév második fél-
évére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a 
pályázati feltételekben közölt tanulmányi 
eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
- tiszaújvárosi állandó lakóhely,
- első diploma megszerzésére irányuló 
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-

vevő állami, vagy államilag elismert nap-
pali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 
6 féléves alapképzésben való részvétel,
- a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el 
a 2015/2016-os tanév első félévében, me-
lyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújt-
hat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati 
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény 
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan 
adat, amely több félév eredményét foglal-
ja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határide-
je és helye:
Határideje: 2016. június 01. (szerda).

Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztató vagy ügyfélfogadási időben az I. 
emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:
- pályázati adatlap (beszerezhető: Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy 
letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu weboldal pályázatok menüpontjából, 
- a főiskola, egyetem által kiállított, hi-
vatalosan lezárt 2015/2016-os tanév első 
félév végi index másolata, melyet a fel-
sőoktatási intézmény hivatalosan igazolt 
és a hallgatói jogviszonyról szóló igazo-
lás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesí-
ti döntéséről, a támogatás mértékéről és 
módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány kuratóriuma

Nyári óvodai rend
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 
hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron át 
biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai épületek zárvatartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása 
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul.

Zárvatart

Nyitvatart és összevont ügyeletet biztosít

2016. augusztus 22-től minden épület teljes nyitvatartással üze-
mel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő 

reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

4. oldal 2016. május 5.Önkormányzat/Közlemények



Bevallási ajánlatok
Az érvényesen nyilatkozóknak május 2-áig postázta a NAV a 
1553E jelű egyszerűsített bevallást. Ha az adózó elfogadja az 
ajánlatot, nem kell semmit tenni - „hallgatás beleegyezés” ala-
pon -, az az adózó által benyújtott bevallásnak minősül 2016. 
május 20-án.
Idén több mint 300 ezer adózó kérte a NAV közreműködését a 
bevallás elkészítésében, amit - akik rendelkeznek Ügyfélkapu-
val - elektronikusan, vagy levélben kaptak meg. A hivatal ál-
tal elkészített és megküldött bevallás adatait össze kell hason-
lítani az igazolásokon szereplő adatokkal. Ha eltérés nincs, ak-
kor további teendő sincs, a bevallást nem kell visszaküldeni, azt 
az igazolásokkal együtt 2021. december 31-éig kell megőriz-
ni. Aki azonban módosítja vagy kiegészíti a bevallási ajánlatot, 
annak 1 aláírt példányt 2016. május 20-áig kell visszajuttatni a 
NAV-hoz.
 Ha valakinek jövedelemadót kell fizetni, akkor azt május 20-áig 
kell megtennie, vagy a bevallási nyomtatványon jelzett részletfi-
zetésnek megfelelően (200 ezer forintig 6 havi részlet kérhető) 
elkezdeni a részletfizetést. A csekk beszerzéséről az adózónak 
kell gondoskodni, de a befizetés teljesíthető átutalással (a köz-
lemény rovatban szerepeljen az adóazonosító), illetve ügyfél-
szolgálatokon bankkártyával is. Akinek visszaigényelhető adó-
ja van és kérte annak visszautalását, úgy azt a bevallás főlap-
ján kell jeleznie, valamint az utaláshoz szükséges pénzforgal-
mi számlaszámot (bankszámlaszámot) vagy postai címet is meg 
kell adnia.
 Az szja 1%-áról május 20-ig lehet rendelkezni, senki ne feled-
kezzen meg róla, éljen a törvény adta lehetőséggel.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

NAV ügyfélszolgálat: 
Rendkívüli nyitvatartás

A magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallási kötelezett-
ségének elősegítése érdekében az általános ügyfélfogadás mel-
lett rendkívüli nyitva tartással fogadják ügyfeleiket a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és 
Vámigazgatóságának ügyfélszolgálatai.

Központi ügyfélszolgálat                                          
Miskolc
2016. május 9. (hétfő)  08:00-18:00
2016. május 10. (kedd)  08:00-18:00
2016. május 11.(szerda)  08:00-18:00
2016. május 12. (csütörtök) 08:00-18:00
2016. május 13. (péntek)  08:00-14:00
2016. május 17. (kedd)  08:00-18:00
2016. május 18.(szerda)  08:00-18:00
2016. május 19.(csütörtök)  08:00-18:00
2016. május 20.(péntek)  08:00-18:00
Tiszaújvárosi Kirendeltség
2015. május 9. (hétfő)  14:00-18:00
2015. május 10. (kedd)   8:00-12:00
2015. május 17. (kedd)   8:00-12:00
2015. május 20. (péntek)  12:00-16:00 Lakóépületek tűzmegelőzési aktualitásai 

A háromszintesnél magasabb és tíznél 
több lakásos épületek esetében március 
31-ig kellett írásba foglalni az épületek 
használatával kapcsolatos tűzmegelőzé-
si szabályokat. A dokumentumnak tartal-
maznia kell a tűzjelzés során megadandó 
lényeges adatokat, azt, hogy milyen sza-
bályok alapján lehet alkalomszerűen tűz-
veszélyes tevékenységet folytatni, de a 
lakók ingóságainak tárolására vonatko-
zó előírásokat is. Meg kell jelölni a nyílt 
láng használatára és a dohányzásra vonat-
kozó korlátozásokat, és a tüzelő- és fűtő-
berendezések, továbbá az elektromos be-
rendezések használatának előírásait. Fel 
kell hívni a figyelmet a tűzoltási felvonu-
lási területre vonatkozó szabályokra, és a 
lakók, illetve az ott tartózkodók riasztá-
sának és menekülésének lehetséges mó-
dozataira is. Végezetül a tűzvédelmet biz-
tosító eszközök, készülékek, felszerelé-
sek, berendezések használatára vonatko-
zó előírásoknak is szerepelniük kell a do-
kumentumban.
A tűzvédelmi használati szabályok össze-
állításánál helytelen gyakorlat az, amikor 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból, 
vagy egyéb jogszabályok előírásaiból 
másolnak ki egyesek részeket. Az OTSZ 
az elérendő minimális biztonsági szintet 
határozza meg, a tűzvédelmi használati 
szabályok pedig az adott épületre vonat-
kozóan tartalmazzák azokat az egyedi, az 
ingatlanban lakóktól és az ott tartózkodók 

elvárt magatartásformákat.
E tűzvédelmi „házirend” nem jelent több-
letterhet azon házak esetében, amelyek 
már az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat tavaly márciusi hatályba lépése előtt 
is léteztek, mivel azokra addig is kötelező 
volt a tűzvédelmi szabályok írásba fogla-
lása. Az OTSZ alapvetően műszaki tar-
talmú szabályozás, ezért került ki belő-
le az érintett előírás, így most egy másik 
BM-rendelet alapján kellett a korábbi tűz-
védelmi szabályokat újra elővenni. A még 
át nem adott, vagy a jövőben épülő lakó-

házak esetében pedig ki kell dolgozni a 
szabályokat. A tűzvédelmi szabályzat vo-
natkozásában a BM-rendelet egy újdon-
ságot hozott: a szabályzatnak tartalmaz-
nia kell a készítője nevét és elérhetőségét, 
valamint a készítő aláírását.
Az érintett épületek köre némileg leszű-
kült; a régi OTSZ-ben a „kétszintesnél 
magasabb” kifejezés szerepelt, az új sza-
bályozás pedig a „háromszintesnél maga-
sabb és tíznél több lakó- és üdülőegysé-
get magában foglaló épületekre, épületré-
szekre” vonatkozik.

Zöld növényi hulladék 
begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 
következő héten, 2016. május 11-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot 
hirdet lakásszövetkezetek és társasházak 
részére lakóépületek energiatakarékos-
ságot célzó és gépészeti beruházásainak, 
felújításainak 2016. évi támogatására. 
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és 
társasházak tulajdonában lévő lakóépüle-
tek energiatakarékosságot eredményező 
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lép-
csőházakban és a közös használatú helyi-
ségekben található külső nyílászárók cse-
réjének, valamint gépészeti beruházások-
nak, felújításoknak a támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetke-
zetek és társasházak tulajdonostársainak 
közössége, amelyek a lakóépületeik hom-
lokzati és végfal-felületeinek, tetőinek, 
valamint a panellapok dilatációs hézaga-
inak utólagos hőszigetelését kívánják el-
végezni, a lépcsőházaik külső nyílászáró-
it hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni, 
illetve gépészeti felújításokat, beruházá-
sokat kívánnak végezni.
Támogatás 2 témakörben igényelhető 
A./ Szigetelési munkálatokra és közös 
használatú helyiségek nyílászáróinak 
cseréjére:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső 
végfal-felületének utólagos hőszigetelési 
munkáinak elvégzésére, 
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső 
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjé-
hez, 
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak 
hőszigeteltre történő cseréjére, 
- a lakóépületek közös használatú he-
lyiségeiben található külső nyílászárók 
hőszigeteltre történő cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépü-
leteknél a panellapok közötti dilatációs 
hézagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzatszigetelés azoknál a lakóépü-
leteknél, ahol a külső homlokzati - vala-
mennyi lakás és közös használatú helyi-
ség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílás-
záró cseréje 100%-ban már megtörtént, 
vagy olyan hőtechnikailag felújított nyí-
lászárókkal rendelkezik, melyek igazol-

tan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelel-
nek az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) 
TNM rendeletben foglaltaknak,
- lakóépületek utolsó fűtött lakószint fe-
letti födém teljes felületének hő- és víz-
szigetelésére (lapos tető),
- lakóépületek első fűtött lakószint alat-
ti födém alsó síkjának hőszigetelése, 
amennyiben az első fűtött lakószint alat-
ti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti felújításokra, beruházások-
ra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fű-
tési berendezések és rendszerek korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
való cseréjére,
• hőleadók és fűtésszabályozók korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
történő cseréjére (amennyiben az az ösz-
szes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-el-
látási berendezések és rendszerek korsze-
rűsítésére, energiatakarékos berendezé-
sekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására 
(víz, szennyvíz, gáz), 

• épületek közös részei világításának kor-
szerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőző rendszerek felújításá-
ra, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseré-
jére,
• csapadékvíz elvezetési problémák keze-
lésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő 
rendszerek felújítása nem támogatható.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszö-
vetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megálla-
pított köztartozása van,
- a beruházást, felújítást megelőzően Pa-
nelprogram, illetve azok Alprogramjai és 
Otthon Melege Program keretein belül 
önkormányzati támogatásban részesült.
Megkezdett beruházásra, felújításra tá-
mogatás nem igényelhető.
A pályázati kiírásról bővebb informáci-
ót a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
valamint a városi honlapon (www.tiszauj-
varos.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. szeptember 30-ig folyamatos.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gépészeti beruházásokkal, felújításokkal 
is bővült az energiatakarékossági pályázat

Tájékoztatjuk az eltérő táplálkozást igénylő ellátottak szüleit/
törvényes gondviselőit, hogy 2016. május 5-én 17.00 - 18.00-ig 
diétás étkeztetéssel kapcsolatos fórumot, kötetlen beszélgetést 
szervezünk az érintettek részére.
Helye: Központi étterem. Meghívott vendégek: Szentirmai Ág-
nes, a Tiszaújvárosi Lisztérzékeny Csoport elnöke és Gyáni 
Emese, intézményünk dietetikusa. A rendezvényen részt vesz-
nek még az intézmények főzőkonyháin dolgozó szakácsok, élel-
mezésvezetők. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

Fórum 
a diétás étkeztetésről

Közlemény

Rendkívüli telefonos tájékoztatás 
a NAV-nál

A magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallási kötele-
zettségének elősegítése érdekében a Nemzeti Adó - és Vám-
hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó - és Vámigaz-
gatósága Általános Tájékoztató Rendszerének munkatársai 
2016. május 9-től május 20-ig munkanapokon 8:30-tól 18:00 
óráig, május 13-án 8:30-tól 14:00 óráig fogadja az ügyfelek 
telefonhívását a 06-40/42-42-42 telefonszámon.

Szigetelési munkálatokra, nyílászárók cseréjére és gépészeti felújításokra lehet 
pályázni. 

A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakásos épületek esetében kellett 
írásba foglalni a tűzmegelőzési szabályokat. 

5. oldal2016. május 5. Hirdetmények



kronika@tiszatv.hu

„Színház 
az egész világ!”

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában immáron 
harmadszor rendeztük meg regionális versenyünket a reformá-
tus iskolások számára. Idén az apropót a világ talán legnagyobb 
drámaírója, William Shakespeare halálának 400. évfordulója ad-
ta. „Shakespeare és kora” címmel vetélkedtek, ismeretet szerez-
tek, és annak alkalmazásáról tettek bizonyságot a résztvevő di-
ákok. A jó hangulatú nemes vetélkedésen az alábbi eredmények 
születtek: Az élen a Hernádnémeti Református Általános Iskola, 
Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai vé-
geztek. I. helyezés: A Globe művészei (Garibay Székely Patrí-
cia, Zsámba Mariann Mihály Imre) II. helyezés: Múzsák (Mol-
nár Eszter, Schuller Veronika, Bátorligeti Zsófia). Mindkét csa-
pat felkészítő tanára Visi Józsefné. III. helyezés: A vendéglá-
tó iskolából az Ifjú Rómeók (Danó Ádám, Tóth Botond, Sipos 
Ákos). Felkészítő tanáruk: Simonné Varga Katalin.

Dorony Attiláné 
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Ütős dobos, 
könyvtáros

Április 19-én rendezték meg Kazincbarcikán a II. megyei szó-
ló és duó ütőhangszeres versenyt. A Tiszaújvárosi Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolá-
jának növendéke, Ferenczi Viktor a IV. korcsoportban II. helye-
zett lett és a kisdob darab előadásáért különdíjat kapott. Felké-
szítő tanára: Virágh Márk.
Március 7-én került rendezték az Országos Bod Péter könyvtár-
használati verseny megyei fordulóját. A Tiszaújvárosi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Iskolájá-
nak tanulói képviselték az intézményt a versenyen. Takács Bog-
lárka 7/9. osztályos tanuló harmadik, Szladics Bence 7/8. osztá-
lyos tanuló ötödik helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Hok Csa-
báné.

            Makrai Marianna
       intézményvezető-helyettes

kronika@tiszatv.hu

Földrajz, biológia
Április 2-án a Diósgyőri Gimnáziumban rendezték meg a Teleki 
Pál országos földrajz-földtan verseny megyei fordulóját. A Ti-
szaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nulói a következő eredményeket érték el: 
8. évfolyamos kategóriában: 1. Kováts Panna 8/7. (Széche-
nyi István Iskola, felkészítő: Kristályné Medgyesy Andrea), 6. 
Bacsa József Gábor 8/6. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: 
Kurucz Erzsébet). 7. évfolyamos kategóriában: 5. Mezei Dóra 
7/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Kristályné Medgyesy 
Andrea).
Szintén a Diósgyőri Gimnázium adott otthont április 23-án a 
Herman Ottó országos biológia verseny megyei fordulójának, 
ahol Kelemen Alíz 8/7. osztályos tanuló a 4. helyezést érte el 
(Széchenyi István Iskola, felkészítő: Böcsödiné Hadházi Ani-
kó).

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Vándor Sándor Zeneiskola Tagintézménye

értesíti a szülőket, hogy a 2016/2017-es tanévre várja a 
zenét tanulni vágyó növendékeket.
Beiratkozni 2016. május 31-ig lehet 

a zeneiskola épületében a jelentkezési lap leadásával.
 (Jelentkezési lap beszerezhető az iskola I. emeleti

 irodájában, Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5. naponta 
09.00-17.00 óráig.)

     Hok Csaba              Somogyiné Sándor Dóra
intézményvezető     tagintézmény-vezető

6. oldal 2016. május 5.Gyermekvilág

A díjazottak. 



Trans-Sped túra

A logisztikáról 
tájékozódtak 

A Trans-Sped vezetett túráján ismerhették meg a 
logisztikai szakmát a tiszaújvárosi diákok 

A Logisztika napja alkalmából rendezett diáknapot a MOL Pet-
rolkémia Zrt. területén a komplex logisztikai kiszolgálással fog-
lalkozó Trans-Sped Csoport április 21- én. 
A rendezvényen a logisztikai szakma iránt érdeklődő diákok be-
tekintést nyertek az ellátási lánc hatékony és gördülékeny mű-
ködésébe és a logisztikai tevékenységekbe. A tanulókat a Trans- 
Sped Kft. területi logisztikai vezetője, Oláh Ferenc vezette be a 
szakma rejtelmeibe, majd megtekinthették a vegyi üzem logisz-
tikai kiszolgálásának fázisait. 
A fiatalok megismerhették a műanyag-alapanyag gyártásához 
szükséges raktárakat, valamint a csomagolás és raktározás terü-
letéhez kapcsolódó speciális ismereteket szerezhettek. 
A diákok testközelből tekinthették meg a vasútüzem monstrum-
jait, valamint a Trans-Sped kamionjait, melyekre felszállva kü-
lönleges élménnyel gazdagodhattak a vezetett túra során. 
- Vállalatunk fontosnak tarja, hogy felkeltse a fiatalok érdek-
lődését a logisztikai szakmák iránt, ezért igyekeztünk érdekes 
előadásokkal, gyakorlati tanácsokkal és látványos bemutatóval 
megragadni őket. Célunk, hogy a diákoknak perspektívát, kar-
rierlehetőséget kínáljunk a logisztikában és reméljük, így minél 
többen válnak elhivatott szakemberré - nyilatkozta Oláh Ferenc. 
Az esemény alkalmat teremtett arra, hogy a fiatalok tájékozód-
janak a logisztikában elérhető szakmákról és szakterületekről, 
és ízelítőt kaphattak a nagyvállalati munkakörnyezetről, vala-
mint a pályakezdéshez szükséges tanácsokkal látták el őket a 
szakemberek. 

Rendkívüli felvételi 
eljárás!

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2016/2017-
es tanévre, a következő tanulmányi területekre:
- tagozatkód: 003; gimnáziumi emelt szintű matematika osz-
tály;
- tagozatkód: 011; szakgimnáziumi közgazdasági osztály.
A felvételi kérelmek beadási határideje: 2016. május 13.
A rendkívüli felvételi eljárásban csak azok a tanulók vehet-
nek részt, akiket az általános iskolai felvételi eljárás során 
egyetlen, a tanuló által megjelölt középfokú intézménybe 
sem vettek fel.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöl-
tésével lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szü-
lő juttatja el intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők 
az iskola titkárságán, vagy letölthetők honlapunkról: http://
www.eotvos-tuj.sulinet.hu.)
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett 
iskolánkba, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi 
bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.

Pogonyi-Simon Edit
  intézményvezető

Szerenád, búcsú, érettségi 

Elballagtak, maturálnak
Múlt pénteken elballagtak 
városunk középiskolásai. A 
végzős diákok hétfőn kezd-
ték el az írásbeli érettségi so-
rozatot, ki közép-, ki emelt 
szinten. 

Az idei volt az első esztendő, hogy az 
érettségi feltétele volt az ötvenórás kö-
zösségi szolgálat, amit helyi és környék-
beli intézményeknél, civilszervezeteknél, 
egyesületeknél tölthettek el a diákok. 

Rendhagyó ballagások

Hat végzős osztály 153 diákjának szólt 
a csengő utoljára az Eötvösben. Rendha-
gyó ballagás volt a helyi gimnáziumban, 
a forgatókönyvet az időjárás írta át. A 
megszokott szabadtéri ünnepség helyett 
a tornateremben búcsúztak a végzősök, a 
rokonok pedig kivetítőn nézhették a bal-
lagást az iskola éttermében. Az ünnep-
ség végén elismerték azon diákok mun-
káját, akik kiváló tanulmányi vagy spor-
teredményükkel tűntek ki társaik közül. 
Az Eötvös-érmet idén Kapus Barbarának 
ítélte oda az iskola diák- és nevelőközös-
sége - tudtuk meg Pogonyi-Simon Edit-
től, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium in-
tézményvezetőjétől.
A Brassaiban nyolc végzős osztály, köz-

tük két középiskolai, az ügyvitelesek és 
az elektrotechnikusok búcsúztak. A bal-
lagás itt annyiban volt rendhagyó, hogy 
soha ennyi végzős osztály nem volt még 
egyszerre. Ez az átalakuló szakképzési 
rendszer miatt van, hiszen most harma-
dik és negyedik évfolyamosok is búcsúz-
tak - nyilatkozta Jakab Dénes, a Szeren-
csi Szakképzési Centrum Brassai Sámu-
el Szakképző Iskolájának intézményve-
zetője. 

Érettségi 
magyarul, „matekul”

Hétfőn több száz középiskolásnak kezdő-
dött el az érettségi szünet, végzős társa-
iknak pedig a vizsgaidőszak. Az Eötvös-
ben 152-en ültek neki az írásbeli tételek-
nek a ballagó 153 diákból, a „hiányzó-
nak” ugyanis nem sikerült egy tárgyból 
elérnie az elégségest. 
A Brassaiban 160 fővel indult a vizsga-
időszak. Két osztály 36 diákja kezdte meg 
hétfőn a magyar érettségit, de volt köztük 
külsős érettségiző is, olyanok, akik ko-
rábbi vizsgaosztályzatukat akarták kija-
vítani. A jobb érdemjegyre az egyetemi, 
főiskolai pontszámok miatt van szüksé-
gük.
Az első érettségi nap magyar nyelv és 
irodalommal kezdődött. Az első 60 perc-
ben egy szövegértési feladatlapot kellett 
kitölteni, majd a következő három órá-
ban jött a szövegalkotás, ahol három fel-

adat közül választhattak. Az érvelésnél 
Csoóri Sándor Nomád naplójából kap-
tak egy szövegrészletet a diákok, ezt kel-
lett elemezniük, de választhatták a mű-
vek értelmezésénél Tamási Áron Szeren-
csés Gyurka című novelláját is, akinek 
ez sem tetszett, annak maradt Vörösmar-
ty Mihály Liszt Ferenchez és Illyés Gyu-
la Bartók című alkotásának összehasonlí-
tó elemzése. 
- Nagyon sokat tanultunk az érettségire, 
itt a suliban és otthon is - mondja Kéri 

Laura, a Tiszaújvárosi Eötvös Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégium diák-
ja. - Vasárnap sem pihentem, egész este 
készültem, hogy minél jobban sikerülje-
nek a vizsgáim.
- A szövegértés sokkal könnyebb volt, 
mint az elmúlt esztendőkben, ezt szerin-
tem mások is így gondolják - veszi át a 
szót Horváth Bianka. - Én a novellaelem-
zést választottam, nekem ez volt a leg-
könnyebb, hiszen ezzel magyar órán is 
foglalkoztunk. Úgy tudom, hogy az érve-
lést is választották néhányan, a verseket 
kevesebben.

A középszinten vizsgázók 12 feladatot 
kaptak a matek érettségi első részében. 
Ezekre 2-2 pont járt. A feladatlap egy 
halmazelmélettel kezdett, de volt mérté-
kegység átváltás is, és egy szöveges grá-
fos feladat is nehezítette a diákok dolgát. 
Voltak egyszerű egyenletek, logikai fel-
adatok és ezen alapuló igaz-hamis állítás, 
sorozat-, valószínűség-számítás, függvé-
nyek és trigonometriai számítások is. A 
megkérdezett diákok szerint a tavalyinál 
nehezebb volt a második rész, a felada-
tok közül többnél voltak buktatók, amik-
kel könnyen pontot veszíthettek, ha nem 
figyeltek, de volt olyan feladat is, amire 
gyakorlatilag a függvénytáblából kikeres-
hették a megoldáshoz vezető utat.

Emelt, közép, kötelező, 
szabadon választott 

A helyi intézményekben azok vizsgáz-
hattak, akik a középszintű matúrát vá-
lasztották, akik emelt szinten vizsgáztak, 
Miskolcra kellett beutazniuk. A brassa-
is végzősök csak középszinten indultak 
az érettségi tárgyakból, a gimnáziumban 
többen is választották az emelt szintet, fő-
leg matematikából, történelemből, angol-
ból és biológiából. 
- Én kémiából és biológiából az emelt 
szintet választottam a felvételi miatt, ál-
talános orvosi szakra jelentkeztem Deb-
recenbe, remélem bejutok - nyilatkozta  
Molnár Krisztina végzős gimnazista. 
Magyarral kezdték, matematikával és tör-
ténelemmel folytatták, a hetet az idegen 
nyelv zárja, majd jönnek a szabadon vá-
lasztott tantárgyak. A Brassaiban a jövő 
héten kezdik el a szakmai vizsgákat a he-
gesztők, a csőszerelők, a villanyszerelők 
és az ipari gépészek is. A szóbeli érettségi 
vizsgák június 2-án kezdődnek és 24-éig 
tartanak. Az emeltszintű szóbeli vizsgák 
időpontja június 2-9., a középszintű szó-
beliket június 13-24. között tartják.

berta

7. oldal2016. május 5. Középiskolás fokon

Ki meghatottan, ki vidáman az Eötvösben.

Soha ennyi végzős osztály nem volt a Brassaiban.

Csoki, üdítő, pogácsa. Kemény próbatétel az érettségi.

Különleges élményekkel gazdagodhattak a fiatalok. 



Álmaink városa

Kalandozás az emlékekben, 
igaz mese az utódoknak

(Az írás az „Ez a föld ez a táj, drága hű 
barát...” című pályázat kiemelt alkotása.)
44 évvel ezelőtt reményteljes szívvel és 
a jövő ígéretével szálltunk le a debrece-
ni buszról, és léptünk be párommal együtt 
a Bartók Béla út, Liszt Ferenc utca, Má-
jus 1 út1 , Lékai János út2  és a Nógrádi 
Sándor út3  által határolt mini városkába, 
melynek névtábláján a Leninváros hely-
ségnév állt.
1972. május 2-át mutatott a naptár. Ez a 
nap kitörölhetetlenül beleívódott az em-
lékezetembe, és a mai napig - valahány-
szor rágondolok - ugyanaz a felemelő ér-
zés fog el, mint azon az első napon.
Szerettem eddigi életem három állomását 
is, melyek mindegyikében más-más útra-
való került a tarisznyámba. Igricit, gyer-
mekkorom szeretetteljes színterét, Sáros-
patakot, ahol középiskolás tizenévesként 
a tananyag mellett rendet és fegyelmet ta-
nultam, és nagyon szerettem Debrecen 
egyetemi légkörét, humánus tanáraimmal 
együtt, de ez a síkságból kinövő új város 
lenyűgözött, mert láttam benne és lakói-
ban a perspektívát, az alkotás, a fejlődés, 
a kiteljesedés lehetőségét, olyan teret a fi-
atalság számára, amely jórészt csak rajta 
múlott, hogy él-e vele.
A lakás és a fizetés mellé ez volt az a bó-
nusz, amely csak hozta-hozta ide a fiata-
lokat, és elősegítette, hogy gyökeret ver-
jenek, és itt alapítsanak családot, itt ne-
veljék fel önállóan gyermekeiket, és itt 
öregedjenek meg.
1972. május 2-a verőfényes szép tavaszi 
nap volt, és a Béke úton befelé haladva az 
volt az érzésem, hogy a város a mi foga-
dásunkra öltözött ünnepi díszbe. Lenyű-
göző látványt nyújtott a rengeteg virágba 
borult facsemete, a vonalzóval megraj-
zolt hibátlan járda, az üdezöld fű, az ezer-
nyi tavaszi virág, a hófehér víztorony és 
a Tisza úti házak végső falára festett vi-
rágcsokor, a májusfa, a békegalambok és 
a felirat: „Éljen Május 1! Békét a világ-
nak!”
A jelszóból kiderült, hogy az ünnepi dísz 
személy szerint nem nekünk szólt, hanem 
május elsejének, a város későbbi életében 
is sokáig (1989-ig) hagyományossá vált 
és sokunk által kedvelt vidám társadalmi 
ünnepének, de ez az én kellemes érzése-
men már semmit sem változtatott.
Ami első látásra még feltűnt, és szin-
tén nem lehet elfelejteni, az a makulát-
lan tisztaság: cigarettacsikket, szemetet 
elvétve lehetett csak látni. Ez, mint ké-
sőbb kiderült, nemcsak a két parkőr bá-
csi érdeme volt, hanem mindenki vigyá-
zott a rendre, sőt díszítette, szépítette er-
kélyét, lépcsőházát, még az épület előtti 
virágoskertet is. Ha egy sietős biciklist a 
matematika tudása (két pont között leg-
rövidebb út az egyenes) véletlenül (?) ar-
ra késztetett, hogy levágja a 4. Sz. Álta-
lános Iskolával4  szembeni ház sarkánál 
a derékszögű kanyart, még egyszer bizo-
nyára szégyellte volna ezt megismételni, 
mert a VGV5  munkása rotációs kiskapá-
val és fűmaggal másnap már behegesztet-
te a fiatal pázsiton esett sebet.
Nem hittem a szememnek, amikor egy-
szer-egyszer ezt láttam!
(Hogy ma hány ilyen munkásra, parkőr-
re lenne szükség, azt Kerékgyártó István 
tudná csak megmondani!)
Felvételi beszélgetésre (ma állásinterjú-
nak nevezik) jöttünk, én a 106. Sz. Ipa-
ri Szakmunkásképző Intézetbe6 , a fér-
jem pedig a TVK7  legelső gyárába a Fes-
tékgyárba, ahol mindkettőnket nagyon 
barátságosan fogadtak a vezetők.
Az akkori vállalati és városi vezérkar de-
rékhadának zöme 40-50 év közöttiekből 
állt, ők voltak a szemünkben „a nagy öre-
gek”. Hivatalos fórumon elvtársnak (ma 
úr) szólítottuk őket, de az utcán jó néhá-
nyukat a tiszteletet maximálisan kifejező, 
de barátságos „Bácsi” megszólítással il-
lettünk.

Komikus is lett volna például Démuth Jó-
zsi bácsit elvtársazni akkor, amikor a be-
cenevén Ferkó Munkásszállóban a ré-
szünkre kiutalt szobában a bútorokat se-
gített tologatni TVK-s vezető létére.
Sólya Laci bácsi, Zabos Géza bácsi, Kob-
za Józsi bácsi, Cseterki Sanyi bácsi és 
ugyanígy még sokan mások is kiérdemel-
ték emberi magatartásukkal ezt a megszó-
lítást.
Lehet, hogy faluról hoztuk magunkkal 
ezt az illemszabályt, de valójában sok-
kal több volt egy ilyen megszólítás mö-
gött: egy példaértékű emberi kapcsolat, 
az elődök és utódok egymás iránti köl-
csönös megbecsülése. (Ez nem az uram-
bátyám-uramöcsém viszony volt!)
Bácsinak szólíttatni nem életkort, hanem 
rangot jelentett, a szakmai tekintélyen túl 
egy olyan emberi értéket, amely azt hi-
szem a ma adott kitüntetéseknek is alapja, 
és jelez egy stabil értékrendet a városban.
A várost körbejárva (kerek 1 órát vett ak-
kor igénybe!) feltűnt, hogy itt nincsenek 
öreg emberek, sem az utcákon kocsik, 
csak építőanyagot vagy bolti árut szállí-
tó autók, van viszont sok-sok babakocsit 
tologató fiatal anyuka. Az átlagéletkor 
1972-ben 27 év volt. Ma kb. 40 év.
A város nappal is csendes volt, csak a 
TVK felől beszűrődő, egyáltalán nem za-
varó búgás, morajlás hallatszott, ha déli 
irányból fújt a szél (a jellemző az észa-
ki szél volt), valamint a gyermekintéz-
ményekből kiáramló és a fülnek kedves 
gyermekzsivaj.
Nem tudom, volt-e nálunk boldogabb 
ember, amikor megkaptuk az állást, és be-
költözhettünk a munkásszálló folyosó vé-
gi kicsike szobájába. Egyetlen nő voltam 
az emeleten, és egyetlen közös fürdő volt 
valamennyiünk számára. A munkások-
kal jó barátságban voltunk, és ők végte-
len tapintattal biztosítottak számomra egy 
észszerű időtartamot a fürdő kizárólagos 
használatára.
Munkásszállói életünk emlékét mai napig 
őrzi a Fekete Pistával való tiszteletteljes 
emberi kapcsolatunk.
Még boldogabbak akkor lettünk, amikor 
2 év múlva megkaptuk az első 51 m2-es 
saját lakásunkat, és megszületett sorban 
a két gyermekünk. Most már család let-
tünk, sok-sok új teendővel és örömmel.
Hiszik vagy nem, de minden megvolt 
ebben a mini városban, ami a hétközna-
pi élethez kellett: mindenféle intézmény, 
üzlet, szórakozóhely (többségük még la-
kóépületben!), sőt még csillagvizsgáló is 
volt, hála Dalnoki bácsi megszállottságá-
nak.
Becenevet is adtunk jó néhánynak: a Der-
kóba jártunk színházba, koncertekre és 
moziba(!), a Kispiszkosban vettük meg a 
vacsorára valót, a Hatcsöcsűben itták meg 
a hazatérő munkások a sörüket, a Gyuri 
Szalonból öltözködtünk, és a Zoli bácsi 
boltjából szereltük fel a háztartást (egyik 
sem volt privatizált!).

Minden közcélú intézményből egy volt, 
csak bölcsődéből, óvodából, általános és 
középfokú iskolából volt kettő. Nem cso-
da, hisz a város 9900 fős lakosságából a 
’70-es évek elején közel 2000 főt szám-
lált a 18 év alatti legfiatalabb nemzedék.
Ha valaki templomba akart vagy bátor-
kodott menni, akkor a szederkényi város-
részbe kellett átgyalogolni vagy bicikliz-
ni.
Hétvégére elnéptelenedett a város, a több-
ség szombaton délután elutazott a szü-
lőkhöz segíteni, és jó hazaival felpakol-
va visszaérkezett vasárnap este. Ez volt a 
wellness a ’70-es években! No meg a nyé-
ki hegyen vagy másutt lévő „Ibitubán”8  a 
hobbinak nevezett vasárnapi gürcölés. 
Mert a szombat nem volt szabadnap!
No és az időbeosztásról!
A munkahelyünkön nagyon sokat dolgoz-
tunk és volt kihívás bőven. Hogy csügge-
dés nélkül helyt tudjunk állni, Töllné Ci-
like így biztatott: „Nincs lehetetlen do-
log, Kislányom! Ha azt kapod feladatnak, 
hogy fesd át az eget, akkor a kérdésed 
csak annyi legyen, hogy milyen színűre. 
Meg fogod tudni csinálni, de az árnyala-
tot te válaszd meg!”
A tanácsa sokat segített, mert ma sem tu-
dom, hogy a munka, a rendszeres túlmun-
ka, az időnkénti társadalmi munka (kom-
munista szombat), a család, a kisgyerme-
kek nevelése és a háztartási teendők el-
végzése segítség nélkül hogy sikerült. A 
fiatal párok szülei nem a városban laktak, 
a bejárónő és a bébiszitter pedig nem léte-
zett a szocialista foglalkozási jegyzékben.
És a legnagyobb talány számomra még 
ma is az, hogy a fentiek mellett hogy ju-
tott idő a brigádmozgalmat a gyárkapun 
kívül is működtetni, a most 40 éves városi 
énekkarba eljárni, a Bokréta Citerazene-
karban zenélni, a Szabadosné Terike ve-
zette szakkörben varrogatni, a gyereke-
inknek pedig a Pántlika Néptáncegyüttes-
ben táncolni, kisdobosként és úttörőként 
sok-sok értékes tevékenységet végezni.
Ezek a közösségek is a bónusz aprópénz-
re váltásának a színterei voltak, és bár a 
résztvevők már jócskán megöregedtek, 
klubjaikban és baráti köreikben még ma 
is ott munkál az összetartozás éltető ere-
je, és a vágy az életkorhoz még illő hasz-
nos életre, különösen, ha azt megbecsü-
lik. Az évtizedek során a kultúrát szere-
tő és igénylő, kulturált emberek sokasága 
alakult ki ebben a városban.
Amikor hosszabb távollét után hazajö-
vünk, és mint 1972-ben, behajtunk a Bé-
ke úton az immár Tiszaújvárosnak neve-
zett városba, mindig hangosan elmon-
dom: „De jó itthon! Akárhogy is, ez a leg-
szebb város a világon!”
Úgy vagyok vele, mint az édesanya a 
gyermekével: a hiányosságai ellenére is a 
legszebbnek látja, és nagyon szereti.
Ezzel az írásommal hálásan köszönöm a 
minket megelőző szorgalmas és bátor vá-
rosalapító generációnak, hogy a sok-sok 
nehézséget vállalva ők is bíztak a jövő-
jükben, és a ’70-es évekre megépítették 
nekünk álmaink városát. 
Mi aztán innen folytattuk! A mostani 
nemzedéknek pedig szeretném azt üzen-
ni, hogy nagyon értékes örökséget kap-
nak, amely számukra is lehetővé teszi, 
hogy álmaik városában éljék le az életü-
ket. Kívánom, hogy éljenek ezzel a lehe-
tőséggel!                                                                                                       

Kovács Gyuláné     
nyugdíjas középiskolai tanárnő

1 Ma: Szederkényi út
2 Ma: Rózsa út
3 Ma:Bethlen Gábor út
4 Ma: Szent István Katolikus Általános Iskola
5 Ma: Városgazda Nonprofit Kft.
6 Ma: Szerencsi SzC. Brassai Sámuel Szakképző Iskolája
7 Ma: MOL Petrolkémiai Zrt.
8 Ibituba: birtok az Izaura c. brazil filmsorozatban, ahol ön-
ként vállalták a rabszolgaságot az emberek

Tárgyiasult történelem

Elviszik Lékait

Az egyik polgármesteri fogadóórán lakossági kez-
deményezés történt arra vonatkozóan, hogy a Ró-
zsa út 1-5. szám alatti társasház falán található Lé-
kai emléktáblát újítsák fel vagy vegyék le a ház fa-
láról. E kezdeményezésről is tárgyalt legutóbbi 
ülésén Tiszaújváros képviselő-testülete.

Polgármesteri megkeresésre az épület tulajdonosa, a II. sz. La-
kásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet elnöke arról adott tájé-
koztatást, hogy a Lékai emléktábla nem a társasház tulajdona, 
és kérte, hogy a város vezetése döntsön az emléktábla sorsáról, 
mely végrehajtásához - a költségek viselése nélkül - hozzájárul.
A Lékai János emléktáblát a Városi Üzemi KISZ Bizottság ál-
líttatta 1965-ben. A Városi Üzemi KISZ Bizottságnak jogutód 
szerve nincs, az emléktábla-állítás rendjéről szóló önkormány-
zati rendelet hatálya pedig - mivel az ingatlan jogállása szövet-
kezeti ház - nem terjed ki a Rózsa út 1-5. szám alatti épület fa-
lán található emléktábla felújítására vagy annak eltávolítására. 
A lakásszövetkezet elnökének levele alapján Bráz György pol-
gármester azt javasolta, hogy az emléktáblát vegyék le az épület 
homlokzatáról, újítsák fel, és - mint a város történelmének egyik 
tárgyiasult részét - helyezzék el a Derkovits Kulturális Központ 
Helytörténeti Gyűjteményében. A testület egyetértett a javaslat-
tal és az emléktábla levételével, felújításával, az épület emlék-
táblát tartalmazó homlokzatrészének helyreállítási munkálatai-
val a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-t bízta meg. 

Lékai (szül. Leitner) János író, újságíró, lapszerkesztő, politi-
kus, publicista, magánhivatalnok.
Jómódú polgári családba született 1895-ben. Apja, Leitner Li-
pót építési vállalkozó Horvátországból került a fővárosba. Már 
fiatalon szociális kérdésekkel foglalkozott és újságcikkeket pub-
likált. 
1917-től részt vett a munkásmozgalomban, 1918 elejétől a Kor-
vin Ottó vezette antimilitarista csoporthoz tartozott, amely me-
rényletet tervezett Tisza István volt miniszterelnök ellen. A vég-
rehajtást Lékai vállalta, mondván, ő tüdőbeteg, úgyis rövid ide-
ig élhet, de a fegyver csütörtököt mondott. ( Felhúzott ravaszú 
pisztolyt adtak Lékainak, aki abban a hiszemben, hogy felhúz-
za a ravaszt, lecsukta azt.) Letartóztatták, majd az őszirózsás 
forradalom alatt szabadlábra helyezték. Részt vett a KMP és az 
Ifjúmunkások Országos Szervezetének megalapításában, egyik 
kezdeményezője volt a Kommunista Ifjúmunkások Szövetsége 
(KIMSZ) megalakításának. 1919 februárjában letartóztatták. A 
Tanácsköztársaság alatt a Közoktatásügyi Népbiztosságon a ta-
noncképzési ügyosztályt vezette. 1919 júliusában a Kommunis-
ta Ifjúsági Internacionálé alakuló kongresszusára utazott, emi-
att amikor a kommün megbukott, Bécsben tartózkodott. 1922 
végén az Amerikai Egyesült Államokba utazott, hogy az ottani 
magyar kommunista mozgalmat irányítsa. 1924 őszén letartóz-
tatták, s csak óvadék ellenében engedték el, végül tüdőbajban 
halt meg 1925-ben. A Kerepesi temetőben, a munkásmozgalmi 
parcellában nyugszik.

                                                                                            f.l.
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A Rózsa út 1-5. sz. alatti épület. Kis képünkön Lékai János. 

Az emléktáblát 51 éve helyezték fel az akkor még Lékairól 
elnevezett utcában lévő ház falára. 

A Derkó a '70-es évek elején. 



Együtt ünnepeltek a szépkorúak 

A  munka ünnepén

Nosztalgia, zene, tánc

Sport és szórakozás

A Kazinczy Közösségi Ház udvarán felállított sá-
torban ünnepeltek május elsején városunk szépko-
rúi. A rendezvénynek mintegy húszéves hagyomá-
nya van már. 

Az ünneplőket Bráz György polgármester köszöntötte, aki szólt 
arról is, hogy épp anyák napja van és felelevenítette a munka ün-
nepének jelentőségét is. 
- Annak idején azok a munkások, akik szót emeltek önmagukért, 
tisztességesek és becsületesek voltak - mondta a polgármester -, 
és én egészen biztos vagyok abban, hogy ti is így éltétek le az 
életeteket, így végeztétek a munkátokat. Jó lenne, ha a világon, 
Magyarországon minél több ilyen tisztességes, becsületes em-
ber végezné a dolgát. Ha valamit kívánhatok a mai napon, az az, 
hogy egyszer éljünk egy ilyen országban, ahol mindenki csak 
azért vesz fel munkabért, amiért megdolgozik, és nem az ügyes-
kedés lesz a „vagyonosodás” alapja - tette hozzá Bráz György. 
Lassan húsz éve már, hogy megrendezik a szépkorúak majálisát, 
ilyenkor baráti társaságok, klubtagok ülnek össze, sokan csak 
ilyenkor találkoznak egymással. - 
- Az a fontos, hogy együtt vagyunk, jó a hangulat és a társaság - 
mondta Kulcsár Ferencné. - Mi már elkerültünk a városból, Sa-
jószögeden élünk, de nagyon sok itt az ismerős. Akár látásból is-
merjük egymást, akár szomszédok voltunk, jó találkozni. Ilyen-
kor megbeszéljük, hogy kivel mi újság, hogy vannak a gyere-
kek, unokák. 
Ahogy az lenni szokott, egy közös ebéd, és zenés műsor is vár-
ta a szépkorúakat. Ilyenkor a régi emlékek is előkerülnek, sokan 
nosztalgiáznak. 
- Régen május elsején mindig állították a májusfát - mondta Go-
dó Imréné -, nagyon jó volt már akkor is a majális. 
- Lassan húsz éve szervezzük meg a nyugdíjasok majálisát - 
mondta Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ vezetője. - Ez egy olyan lehetőség, hogy azok, akik 
együtt dolgoztak valamikor a gyárakban, üzemekben, most ta-
lálkozzanak újra. Itt lehetőség van arra, hogy leüljenek beszél-
getni, és hogy szórakozzanak. 

Sporttal, gyerekprogramokkal és koncertekkel 
várták az ünneplőket május elsején a Laza Plá-
za klubház területén. A nemzetközi munkásünnep 
programjait a szakszervezetek szervezték. 

A programok a Derkovits Fúvószenekar és Mazsorett Csoport 
műsorával kezdődtek, majd a Pillangó Bábszínház mesélte el 
a gyerekeknek a gólya és a madárijesztő történetét. A mula-
tós popzene kedvelői Márió előadásán szórakozhattak, majd a 
TIFIT SC szakosztályai mutatkoztak be, köztük a testépítők és 
a zumbások is. A tánc vonalát folytatva a Tiszaújvárosi Gim-
nasztárda tartott bemutatót, majd érkezett a nap sztárvendége, 
Wolf Kati. A színpadi programok sorát a Club '96 Fiatalok Egye-
sületének műsora zárta. Közben egész délelőtt sportos, játékos 
programok voltak a klubház mögötti füves területen. Kispályás 
labdarúgó torna, asztalitenisz, íjászat, paintball és kosárlabda. 
A gyerekek az ugráló várban vagy épp a kézműves asztaloknál 
tölthették az időt. Igazi családi majális volt ez.
- Remek a hangulat - mondta Kemény Mihály -, sok gyerek van 
itt, játszanak, a nagyobbak megcsinálhatják a próbákat, a kiseb-
bek pedig ugrálóváraznak. 
- A családdal jövünk ide minden évben - mondta Seres Lajos -, 
végigcsináljuk ezeket a szórakoztató kis sportfeladatokat és még 
tombolát is kapunk. 
Május elsején ma már szinte mindenhol a szórakozásé a fősze-
rep, kevesen gondolnak bele, hogy ez a munka, a munkásosz-
tály ünnepe.
- Ugyanaz a célja, mint már 130 éve - mondta Varga Mihály, 
a PKDSZ elnöke - a nemzetközi munkásosztály most ünnepli 
gazdasági és szociális vívmányait. Ezekre a jelen pillanatban is 
szükség van. Minden olyan ember, aki a munkaerejéből él, mun-
kásnak számít. És ugyanúgy, ahogy eddig, ezekért a vívmányo-
kért, amiket elértünk, folyamatosan meg kell dolgozni, meg kell 
harcolni. Mi munkásnak tartjuk magunkat, szerintünk munkás 
az is, aki a szellemi tőkét, és az is, aki a fizikai erejét adja bérbe, 
nem szabad elfelejteni azt a szót, hogy munkásosztály - mondta 
a szakszervezeti elnök. 

Fúvósok és mazsorettek éb-
resztették a várost május el-
sején. A Retro majális prog-
ramjaira invitálták így a la-
kosságot. 

 A zenés ébresztés már hagyomány váro-
sunkban, csakúgy, mint a május elsejei 
ünneplés. Idén egy picit más volt, hiszen 
minden a nosztalgia jegyében telt. 
Előbb a város májusfáját díszítették fel az 
érdeklődők, sokan kötöttek színes szala-
got a koszorúra, majd következett a Bor-
sodi RC Modell Fórum bemutatója. Mo-
dellautók rótták a köröket, quadrocop-
ter zúgott a levegőben, kicsik és nagyok 
nagy örömére. Közben pedig már készü-
lődtek a sörivó-virslievő verseny résztve-
vői. A feladat első hallásra nem volt túl 
nehéz: tíz perc alatt három korsó sör és tíz 
pár virsli. Ez utóbbi fogott ki a verseny-
zőkön, a sör nem okozott gondot, annál 
inkább a tíz pár virsli. 
- Ennyi idő alatt ezt lehetetlen megenni - 
mondta a verseny után Varga János, aki 
a második helyen végzett, a tányérján 9 
darab virsli maradt -, a hangulat viszont 
nosztalgikus volt - mondta. 

Retro hangulat fogadott bennünket a retro 
sátorban is, ahol az 1986-os május elsejei 
felvonuláson készült felvételeket nézhet-
ték meg az érdeklődők. 
- Nagyon jó hangulat volt akkor - mond-
ta Kovács Gyuláné -, szívmelengető most 
visszagondolni erre, most épp az ismerő-
söket keresem a felvételeken - mondta. 
Sok érdeklődőt vonzott a Lenin-pán-
célautó is, készültek a fotók az autóban, 
mellette, előtte. 
- Annak idején még a Lenin múzeum előtt 
is láttuk az autót - mondta Bódogh László 
-, most azért sokkal jobban néz ki. 
Látnivaló, program bőven volt, valameny-
nyi korosztály számára. 
- Mi már itt vagyunk délelőtt óta - mond-
ta Kósa Árpád - végigjártuk az utcákat, 
megnéztük a programokat. Voltunk az 
unokákkal a vásárban és a vurstliban is, 
ahol sok mindent kipróbáltak a gyerekek. 
Miklósi Adrienn szintén családjával érke-
zett a térre. - A gyermekműsoron voltunk, 
aztán fagyizni, játszani, ugrálóvárazni, 

most pedig jövünk megnézni a többi szín-
padi programot - foglalta össze napjukat 
Adrienn. 
A Retro majálison tánccsoportok is fel-
léptek, késő délután pedig sztárvendégek 
vették birtokba a színpadot. 

Emlékszem, amikor nővérem-
mel gyerekkorunkban össze-
állítottuk saját kazettáinkat, 
a rádióból felvéve kedvenc 
dalainkat, ami hol így, hogy 
úgy sikerült. Mindenesetre 
a Bécsből hozott citromsár-
ga walkmanért nagy csatá-
kat vívtunk, hogy épp ki hall-
gathassa meg kedvenceit: Zol-
tán Erikát, a Neoton Famíliát, 
Dolly Rollt, Abbát, Madon-
nát. 

A ‚90-es évek hangulatát idézték most fel 
számomra a retro majális sztárjai, és gon-
dolom, nem csak én éreztem így. Elsőként 
Dolly és zenekara lépett fel.
- Nehéz 36 év slágereit előadni ilyen rövid 
idő alatt - mondta a fellépés előtt Dolly -, 
de megpróbálok minden korszakból egy-
egy slágert elénekelni. Nagyon szeretem 
ezeket a zenéket, én ebben éltem. Most 
retronak hívjuk, korábban nosztalgiának, 
de nem is ez számít igazán. Én úgy gon-

dolom, hogy amikor az ember tinédzser, 
már akkor meghatározó, hogy milyen ze-
nét hallgat, hogyan öltözködik, milyen a 
frizurája. Ugyan meg lehet újulni, de iga-
zán az marad az övé, amit fiatal korában 
magáénak vall. Nekem ez a zenei világ 
a gyökerem, és jó érzéssel tölt el, hogy 
ezt sokan kedvelik - mondta Dolly, aki a 
színpadon sem hazudtolta meg magát, te-
le energiával, élettel, jókedvvel énekelt.
A jó buli, a jó koncert feltételeiről beszél-
gettünk az est következő vendégével, Zol-
tán Erikával. 
- Először is olyan közönségre van szük-
ség, amelyik befogadó - mondta -, akik 
szeretik a zenét, és ilyenkor még nagy tö-
meg esetén is működik a kémia az előadó 
és a közönség között. Ez nagyon so-
kat számít, mi is egész másképp érezzük 
ilyenkor magunkat a színpadon, ha öröm-
mel fogadnak. Tiszaújvároshoz szép em-
lékek fűznek, amikor legutóbb itt jártam, 
akkor is nagyon jó hangulat alakult ki. 
A nap zárásaként, ha hármat nem is, de 
egy jó kis bulit mindenki kívánhatott ma-

gának. S aki teljesítette, az Dévényi Tibor 
volt. A legendás Három kívánság című 
műsor legendás házigazdája retro diszkó-
val várta a közönséget. 
- Kevés műsor mondhatja el magáról, 
hogy 19 évig ment. 19 év, 1200 kívánság, 
73 világhíresség, 21 ország - foglalta ösz-
sze a Három kívánság „életútját” Dévé-
nyi Tibor. Persze a számok mögött renge-
teg érzés, élmény is van.
- Akkor még nem volt kereskedelmi tévé-
zés, nem volt hajsza a nézettségért. Vasár-
nap délutánonként kinéztem az ablakon 
és egy lélek nem volt az utcán - mondta 
mosolyogva -, hatmilliós nézettsége volt 
a műsornak. 
- Jó visszanézni a régi felvételeket?
- Van, amikor igen, van, amikor nem. 
Egyrészt nagyon sok mindent máshogy 
csinálnék, másrészt néha bánt, hogy ma-
napság egyes műsoroknak milyen díszle-
te van, én meg akkoriban ott szerényen 
egy kamerával idétlenkedtem. Ez olykor 
fáj. De a lényeg itt az volt, hogy David 
Hasselhoff, meg Maradona, Bush elnök. 
A tartalom volt a fontos, nem a díszlet. 

Retro majális a téren

Énekszó és tánc köszöntse!

Vissza a múltba

Retro majális retro sztárokkal

Az oldalt írta: Fodor Petronella
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Dévényi Tibor

Zoltán Erika

Késő délutánra megtelt a tér.

Népszerű volt a páncélautó.

Dolly

Jó a társaság, jó a hangulat.

A virsli többek torkán is megakadt. 
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Madarak és fák napja
„Ne bántsd a fát, hisz Ő is érez, gyöngé-
den nyúlj leveléhez. Ágát ne törd, lombját 
ne tépd!”... szól a régi intelem.
Már mindennek van „napja”. A legismer-
tebbeken - anyák, nők, költészet, gyermek 
- kívül napja van a földnek, víznek, levegő-
nek, de az agykutatásnak, űrhajózásnak, 
táncnak is. Kicsit talán méltatlanul feledés-
be merült viszont a madarak és fák napja. 
Pedig már az én gyermekkoromban is ün-
nepeltük, 65-70 éve. Május 10-e ez a nap, 
1902-ben nyilvánították azzá hazánkban.
A fák velünk élnek, velük élünk, nélkü-
lözhetetlenek. Alájuk húzódunk hűsöl-
ni, esszük gyümölcsüket, gyönyörkö-
dünk lombjaikban, virágaik pompájában, 
ízleljük mézüket. Asztalunk, székünk, 
ágyunk, tárgyaink jó része, fejünk fölött 
a tető, a templomok boltozata és még ezer 
minden FA! A klasszikusok szerint min-
den férfinak dolga a világban gyermeket 
nemzeni és fát ültetni. A fa a születéstől 
sírig kísér, hiszen fa a bölcső és fa a ko-
porsó. Elgondolni is rossz, milyen lenne 

a világ, fák és erdők nélkül. Szeressük, 
védjük, ápoljuk a fákat, életünk kísérőit, 
mert tőlük csak jót kapunk!

És itt vannak kedves lakóik, „akik” lomb-
jaikban, odúikban otthonra találnak, kis 
tollas barátaink, a MADARAK. Mellé-
nyes cinegék, bölcs baglyok, szeleburdi 
rigók, örökké udvarló galambok és sok-
sok más tollas illető. Énekelnek, légi be-
mutatót tartanak, fészket raknak, költe-
nek. Egy életen át várjuk tavasszal a fecs-
kéket, gólyákat és intünk búcsút nekik 
ősszel. A madarakkal is összeér az embe-
rek élete, mint a fákkal. Mesék, népdalok, 
nóták, versek és nagy írók-költők ünnep-
lik, éneklik meg a madarakat. Az ismere-
teken kívül gyönyörűség látni egy kócsa-
got, őszapót, szalonkát. Életünket színesí-
tik, gazdagítják ők, nélkülük szegényebb 
lenne a világ. Az év fája egyébként idén 
a bátaszéki molyhos tölgy, az év mada-
ra a haris.

                   K. Tóth Imre
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Isten éltesse az édesanyákat!
„Kívánunk az Úr Jézustól sok-sok boldog 
évet, gyermekeik szeretetét, áldást, békes-
séget”
Május első vasárnapja minden ember éle-
tében az év legfontosabb napja. Az egyik 
legszemélyesebb ünnep, amikor az édes-
anyákat köszöntjük.
 Az év valamennyi napján ők gondoskod-
nak arról, hogy a családot finom étel, va-
salt ruha, tiszta lakás várja. Tőle tanul-
juk az első lépéseinket, az első szavun-
kat, ő általa értjük meg, hogy miért szép 
a virág, és hogyan kell szívből szeretni. 
Nehéz szavakba önteni mindazt a hálát, 
amit édesanyánk iránt érzünk. A Kazin-
czy Ferenc Református Általános Isko-
la 2. a osztályos kisdiákjainak osztály-
főnökük, Marjánné Bacsó Csilla áldoza-
tos munkája nyomán született és a refor-
mátus templomban szívvel előadott ünne-
pi műsorra minden mai és leendő mama, 
anyuci, anyuka, nagyi és keresztanyu sze-
mébe könnyet csaltak. A templom tágas 
épületében az a sok pici gyerekhang nem-
hogy elveszett, hanem szárnyalt, s nem 
csak a teret töltötte be, hanem a szíveket 

is. Ha valaki eddig nem tudta volna, ak-
kor most megértette, hogy miről szólnak 
a Szentírás alábbi sorai: „Bizony mon-
dom néktek: Aki nem úgy fogadja az Is-
ten országát, mint gyermek, semmikép-
pen sem megy be abba.” /Márk 10,15/  Az 
a gyermeki tisztaság, amelyről ez a cso-
kornyi gyermek bizonyságot tett, mutatja 

meg azt az utat, amelyen felnőttként biz-
tos, határozott léptekkel, majd idősként 
lassabban, fáradtabban, de irányt nem té-
vesztve haladnunk kell. Egyházközsé-
günk minden tagja nevében köszönjük ezt 
a szép műsort. Isten áldását kívánjuk va-
lamennyiük életére!

Dorony Attiláné igazgató
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Kisbocskor 
az iskolában

Az idei Tánc Világnapja alkalmából április 27-én a Tiszaújvá-
rosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi 
István Isklolájában lépett fel a Derkovits Kulturális Központ 
Kisbocskor Néptáncegyüttese. Egy félórás műsor keretében az 
együttes óvodás és kisiskolás csoportja mutatkozott be a szép 
számú, kíváncsi nézőközönség előtt. Losonczi Benjámin Róbert 
művészeti vezető izgalmas koreográfiái a táncosok jókedvű, 
ugyanakkor fegyelmezett előadása magával ragadta a közönsé-
get. Különösen a régi somogyi parasztvásár élménye - melyben 
szerepelt ugrós, kanász, üveges és páros tánc - varázsolta el a né-
zőket. Minden bizonnyal újabb hívekkel gazdagodott a táncmű-
vészet ezen a napon. Köszönjük minden fellépőnek az élményt, 
melyet kisiskolásaink számára nyújtottak.   

Hok Csaba     
intézményvezető
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Kazinczysok 
versenyeredményei

Angolul társalogtak

A Selyemréti Református Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola  immár 13. alkalommal rendezte 
meg megyei szintű angol nyelvi versenyét angol - 
magyar két tanítási nyelvű osztályok számára. 

A verseny célja a tanórán megszerzett ismeretek gyakorlatban 
történő  alkalmazása. A Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola diákjai mind a harmadikosok, mind az ötödikesek kö-
zött megnyerték a versenyt. 3. évfolyam: (Eke Laura, Gál Gré-
ta, Kiss Hunor  3.a), felkészítők: Zimmermanné Fekete Judit és 
Soltészné Szörfi Anikó. 5.évfolyam: ( Danó Melinda, Kiss Gá-
bor Hunor, Romos Soma 5.a), felkészítők: Makkainé Chmara 
Marianna és Szilvásiné Bodnár Tímea. 
A Tiszakesziben megrendezett illemtan versenyen iskolánk csa-
pata 5.helyezést ért el. A csapat tagjai: Bukta Gréta, Kapus Vi-
rág Lia, Molnár András, Venglovecz Bence. Felkészítő tanáruk: 
Magyarné Simon Anita.

Dorony Attiláné
igazgató

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában ren-
dezett városi angol társalgási versenyen az alábbi eredmények 
születtek.
6. évfolyam: I. Novák Henriett (6.b) - Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola. Felkészítő: Csehovicsné Guba Adrienn. 
II. Szabó Sára (6.a) - Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola  III. Győrfi Edit (6.a) - Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola. Felkészítő: Kádárné Bereczky 
Mónika.
7. évfolyam: I. Szarvák Gergő (7.H)  - Tiszaújvárosi Eötvös 
József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Felkészí-
tő: Csuhai Csilla. II. Orosz Zoltán (7.a) - Tiszaújvárosi Szent 
István Katolikus Általános Iskola. Felkészítő: Prágainé Sóvá-
ri Anikó. III. Lapostyán Fruzsina (7.H) - Tiszaújvárosi Eötvös 
József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Felkészítő: 
Csuhai Csilla        
8. évfolyam: I. Kelemen Alíz (8/7.) - Tiszaújvárosi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István Iskolája. 
Felkészítő: Makó Éva. II. Tállai Borbála Csenge - (8. a) Tiszaúj-
városi Szent István Katolikus Általános Iskola. III. Szirmai At-
tila (8. a) - Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Isko-
la. Felkészítő: Prágainé Sóvári Anikó.
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Jókedvű, de fegyelmezett volt az előadás. 

A bátaszéki molyhos tölgy több mint 300 éves. 

A harist a lakosság választotta az év madarának. 

Bizonyságot tettek a gyermeki tisztaságról. 

Felhívás!

RAP-ben mondom el!
A Derkovits Kulturális Központ a Tiszaújvárosi Tavaszi 
Fesztivál rendezvénysorozat keretében május 20-án (péntek) 
egész napos programmal várja az ifjúságot, melynek része-
ként RAP versenyt hirdetünk. Az előadandó művek témája: 
Tiszaújváros. A szerzőknek a rendezvény napján lehetősé-
gük lesz az elkészült művek bemutatására. A vállalkozó ked-
vű fiatalok a megmérettetésre május 18. (szerda) 16.00 óráig 
jelentkezhetnek a kulturális központban.
A műveket a nap sztárvendége, Deniz értékeli.
Információ Borza Károly művelődésszervezőtől kérhető az 
542-005-ös telefonszámon.

Legyen tiétek a tér!
A Derkovits Kulturális Központ a Tiszaújvárosi Tavaszi 
Fesztivál rendezvénysorozat keretében május 20-án (pén-
tek) egész napos programmal várja az ifjúságot, Miénk a tér! 
címmel.
Ennek részeként helyet biztosítunk amatőr művészeti tevé-
kenység bemutatására. 
Ha énekelsz, zenélsz vagy szeretsz verset, prózát mondani, 
most itt a lehetőség. A helyet mi biztosítjuk, te hozd a tehet-
ségedet. Jelentkezni és információt kérni 2016. május 18-ig 
(kedd) lehet, a szervezok@tujvaros.hu email címen, vagy az 
542-005-ös telefonszámon Borza Károly művelődésszerve-
zőnél.
Használd ki! Élj a lehetőséggel!



Sportos 
támogatások

Működés, fejlesztés

Tiszaújváros képviselő-testülete a 2015. évi marad-
vány terhére több sportegyesületnek, illetve spor-
teseményhez nyújtott támogatást legutóbbi ülésén.

- Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.: 5.300 E Ft működé-
si célú támogatás a műfüves pályák javítási, karbantartási mun-
káira, a füves labdarúgó pályák karbantartása, felújítására, a par-
kosítás részleges felújítására. 26.000 E Ft fejlesztési célú támo-
gatás a súlyemelő és a kajak-kenu klubházban a villamos elosz-
tók cseréjére, az uszoda ablakaira zsaluziák felszerelésére, mo-
bil hangosítási rendszer vásárlására, a telefonközpont cseréjére, 
a Játékcsarnok hangosításának teljes felújítására. 5.000 E Ft a 
IV. Sportfesztivál rendezvényeinek lebonyolítására.
- Football Club Tiszaújváros: 7.395 E Ft működési célú támo-
gatás a folyamatos fizetőképesség, működés biztosítása érdeké-
ben.
- Tiszaújvárosi Sport Club: 3.580 E Ft kiegészítő működési cé-
lú támogatás a 2016. évi sportszakmai tervek megvalósításához, 
valamint a folyamatos fizetőképesség és az eredményes műkö-
dés biztosítása érdekében. 
- Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület: összesen 
882 E Ft. A támogatás összegéből 400 E Ft-ot - működési célú 
támogatásként - a 2016. május 29-én lebonyolítandó megyei ka-
jak-kenu bajnokság színvonalas megvalósításához, míg 482 E 
Ft-ot - felhalmozási célú támogatásként - egy darab maratoni C1 
kenu beszerzéséhez használhat fel a sportegyesület.
- Tiszaújvárosi Tenisz Club: 400 E Ft Kelet-Magyarország 5 me-
gyéjének szenior bajnoksága megrendezéséhez.

kronika@tiszatv.hu

Biciklis kaland
 A minap történt velem egy kedves eset. 
Megvettem a rég áhított kerékpáromat és alig vártam, hogy ki-
próbálhassam. Pár csavar megerősítése után útnak indultunk az 
anyukámmal. Mivel a bicajjal még ismerkednem kellett, úgy 
gondoltuk, hogy ne a városi forgalomban avassuk fel. A sajó-
szögedi kerékpárutat választottuk. Jó kis szélben vágtunk ne-
ki, gondoltuk, alkalmas a tesztre. Elég hamar Szöged alá értünk, 
amikor egyszer csak elrepült a bal pedálom. Gyorsan leugrot-
tam a bicikliről, és felkaptam a földről. Ez éppen az egyik ház 
kertjénél történt, ahol egy fiatal házaspár egy pici kislánnyal ép-
pen kerti munkával foglalatoskodott. Megpróbáltam visszacsa-
varni a pedált, de sajnos kulcs híján ez nem sikerült. Két kerék-
páros is elhajtott mellettünk, de csak nézték, hogy mit csinálunk. 
Arra gondoltam, ha nem szeretném tolni hazáig, meg kell szó-
lítanom a fiatal párt, nem tudnának-e segíteni. Megkérdeztem, 
és olyan készséges, segítőkész volt a férfi, hogy bement a szer-
számos készletéért és visszacsavarozta a pedálomat. Nem volt 
rest, vette a fáradságot, hogy két idegenen segítsen. Ez annyi-
ra szép gesztus volt. Manapság elég gyakran elnézünk egymás 
mellett-felett, úgy, hogy nem segítünk. Ezúton is köszönöm a fi-
atalember kedvességét, segítségét!

 Szilva

Ülésezett a foglalkoztatási tanács

Dialógus a duálisról
 A duális szakképzés volt a legfontosabb téma a Tiszaújváro-
si Térségi Foglalkoztatási Tanács közelmúltban tartott ülésén. 
Bihall Tamás, a BOKIK elnöke adott tájékoztatást a kérdéskör-
ről, majd a Tiszaújvárosban működő szakiskola igazgatója és az 
érdekképviseletek fejtették ki álláspontjukat. Kenyeres Tamás, a 
VOSZ vendége elmondta, hogy Tiszaújvárosban 12 cég áll ren-
delkezésre, hogy létrehozzanak egy tanműhelyt, hiszen a cégek 
is tapasztalják a szakképzett munkaerő hiányát. Lengyel László-
né, a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője arról 
szólt, hogy a felnőttoktatás területén különböző átképzésekkel 
tudnak segíteni ezen, fókuszálva a hiányszakmákra.

Kerékpáros közlekedési szabályok

Elindulás és sebesség
E cikksorozatban a kerékpá-
rosokra vonatkozó legfonto-
sabb szabályokat szeretnénk 
ismertetni, de a kerékpáro-
soknak, mint minden jármű-
vezetőnek, a közúti közleke-
dés valamennyi szabályát  is-
mernie kell, ezért javasoljuk 
a KRESZ alapos tanulmá-
nyozását.

Az úttest széléről elinduló, az út más ré-
széről, várakozóhelyről vagy az úttest 
melletti ingatlanról az úttestre ráhajtó ke-
rékpárosnak az úttesten haladó járművek 
és gyalogosok részére elsőbbséget kell 
adnia. Ez a szabály vonatkozik a gyalo-
gos átkelőhelyekre is. Ilyenkor az út más 
részéről hajtunk az úttestre, ezért minden 
esetben elsőbbséget kell adni a járművek 
részére. Ez érvényes akkor is, ha a jármű-
veknek a gyalogosok miatt meg kell áll-
nia, ugyanis a forgalmi okból megálló 
járműveket a KRESZ szerint haladónak 
kell tekinteni. A kerékpárt toló személy-
re a gyalogosokra érvényes szabályok vo-
natkoznak, ezért szabályos a kerékpárt a 
gyalogosos átkelőhelyen a járművek előtt 
áttolni. A KRESZ ugyan nem így írja le, 
de sokkal egyszerűbb a kihelyezett táb-
láknak megfelelően megjegyezni, gyalo-

gos átkelőhelyen „Hajtva tilos, tolva sza-
bályos”.
A kerékpárosok sebességét ugyan nem 
szokták ellenőrizni, ennek ellenére fontos 
ismerni. A kerékpár megengedett sebes-
sége járdán 10 km/h, gyalog és kerékpá-
rúton 20 km/h, kerékpárúton 30 km/h, la-
kott területen belüli úttesten, valamint la-
kott területen kívül, ha kerékpáros fejvé-
dő sisakot nem visel 40 km/h, lakott terü-
leten kívül, ha a kerékpáros fejvédő sisa-

kot visel, és utast nem szállít 50 km/h. A 
balesetek során a kerékpárosok feje szin-
te mindig a másik járműnek vagy az út-
testre csapódik, ennek következtében vi-
szonylag gyakori az agyrázkódás, súlyo-
sabb esetben a koponyatörés. A szabályok 
nem teszik ugyan kötelezővé, de minden 
körülmények között ajánlott a fejvédő si-
sak viselése. 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
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Ketten a Kazinczyból...
1912. november 29-én a Tenessee-beli 
Winchester városkában megszületett egy 
kisfiú, hogy aztán életének 95 éve alatt 
bebizonyítsa, ésszel, kitartással, szorga-
lommal pénzt is lehet keresni, ugyanak-
kor mások boldogulásának elősegítésére 
is van lehetőség. John Marks Templeton 
a Presbiteriánus Egyház elkötelezett hí-
ve maradt egész életében. Volt hite, s ez 
a hit segített neki abban, hogy a nehézsé-
geket leküzdve, újult erővel hozza ki saját 
tehetségéből a legjobbat. A John Temp-
leton Alapítvány világszerte egyengeti a 
tehetséges fiatalok sorsát. 2016 márciu-
sától hazánkban is lehetőség adódik erre. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskola két 
diákja is részt vehet ebben a lehetőség-
ben. Kiss Gábor Botond 5.a, és Kovács 
Bálint 6.a osztályos tanulók több sikeres 
teszt és egy személyes elbeszélgetés után 
kerültek a programba, ahol egy csoport-
vezető és mentorok segítik a bennük rej-
lő tehetség kibontakozását. A személyes 

találkozón túl rendszeres skype kapcso-
latban vannak, s izgalmas, gondolkodtató 
feladatok, kihívások sora várja őket. Di-
ákjaink eddig is bizonyítottak, hisz szá-
mos verseny győzteseiként ünnepelhettük 

őket. Most azonban előttük áll az egész 
világ… Sok sikert kívánunk a felfedezé-
séhez! 

 Dorony Attiláné
igazgató

Projektzáró program

Tehetséges óvodások műhelyei
A Nemzeti Tehetségprogram 
keretében kétmillió forintot 
nyert a Tiszaújvárosi Napkö-
zi Otthonos Óvoda az Embe-
ri Erőforrások Minisztériu-
ma pályázatán. 

Az összeget az intézményekben műkö-
dő tehetségműhelyek támogatására kap-
ták. A pénzből a 2015/16-os nevelési év-
ben nem csak fejlesztő, gazdagító progra-
mokat valósítottak meg, hanem a műhe-
lyek működéséhez szükséges eszközöket 
is vásároltak. 
A támogatást a Szivárvány Óvodában mű-
ködő, a beszéd és kommunikációs kész-
séget fejlesztő Mesejáték, a zenei tehet-
ségeket gondozó Csicsergő és az esztéti-
kai -képzőművészeti tehetségjegyeket ki-
bontakoztató Varázskezek tehetségműhely 
használhatta fel. A három csoport műsorral 
és kiállítással készült a projektzáró rendez-
vényre, bemutatva mindazt, amit a játékos 
foglalkozások alatt elsajátítottak.
- Műhelyfoglalkozásokra, illetve az ehhez 
kapcsolódó gazdagítóprogramok megva-
lósulására fordítottuk az elnyert összeget 
- mondja Micskiné Bodó Erzsébet, a Ti-
szaújvárosi Napközi Otthonos óvoda ve-
zetője. - Több mint 40 gyermek, heti egy 

alkalommal vesz részt a foglalkozásokon, 
de szerveztünk gazdagító programokat is. 
Ennek keretében koncerteztek nálunk a 
zeneiskolások, és mi is ellátogattunk hoz-
zájuk egy alkalommal, amikor az ovisa-
ink ismerkedhettek meg a hangszerekkel. 
Karácsony tájékán Füredi Zsuzsa népmű-
vésszel mézeskalácsot festhettek, most 
tavasszal a Pesti Színházban néztük meg 
a Dzsungel könyvét és múzeumpedagó-
gia foglalkozáson vehettek részt a buda-

pesti Mesemúzeumban. Az óvodánkban 
működő vizuális, zenei és mesejátékmű-
helyeket Tiszaújváros önkormányzata is 
támogatja a civil alapon keresztül, de a 
költségvetésünkben is tervezünk minden 
évben forrásokat a tehetségműhelyek mű-
ködésére. 
Az elnyert összeget már felhasználták, 
a folytatáshoz újabb pályázatot ad be az 
óvoda a következő nevelési évre.

berta
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A két diák eddig is bizonyított. 

Több mint negyven gyermek vett részt a foglalkozásokon. A Sport-Park Kft. 26 millió forint fejlesztési és 5 millió fo-
rint működési támogatást kapott. A IV. Sportfesztivál ren-
dezvényeit 5 millió forinttal támogatja az önkormányzat. 



Mi is az a függőség?

Alkohol, drog, szappanopera
A médiából, internetes olda-
lakról közismert Dr. Zacher 
Gábor toxikológus tartott hu-
morral fűszerezett, mégis el-
gondolkodtató előadást a Der-
kovits Kulturális Központ 
színháztermében. 

A találkozó az Ötórai tea rendezvényso-
rozat keretében zajlott, s a Mindennapi 
függőségeink címet viselte.
- A vetítővászon, amit a hátam mögött lát-
nak - kezdte előadását Zacher Gábor - tu-
lajdonképpen egy tükör, s az első kér-
dés, amit ezzel kapcsolatban fel kell ten-
nünk magunknak: Bele merünk-e nézni? 
Merjük-e felvállalni önmagunkat? Hét-
köznapi értelemben a függőségről a leg-
több embernek a drog, esetleg az alkohol, 
cigaretta jut az eszébe, pedig a függő-
ség fogalma korántsem meríti ki az em-
lített szerek használatát. A függőség fo-
galmához szinte mindig negatív megíté-
lés társul, holott a függőség tulajdonkép-
pen egy semleges szó. Gondoljunk csak 
bele! Ha reggel zuhanyozni akarunk, ah-
hoz az kell, hogy valaki eljuttassa a lakás-
ba a meleg vizet. Ha be akarjuk szerezni 
a mindennapi betevőt, ahhoz valakinek ki 
kell szolgálni a boltban, és még sorolhat-
nám. Mindannyian függünk - egymástól. 
A függőség megítélése? Jó dolog-e az ol-
vasás? Hát persze, hogy az! És ha vala-
ki napi 18-20 órában műveli, és nem csak 
mondjuk egy nyaralás alatt, hanem a hét-
köznapok során is…?

Mi a probléma 
a tévésorozattal?

- A függőség tekintetében alaposan ki-
bővíthetjük a kört. Belekerül a telefon, 
a számítógép, az internet, a koffein, a 
gyógyszer, a „munkamánia”, a vásárlás, 
evés, szex, a túlzásba vitt edzésprogram, 
sőt a szappanoperák világa is. Mi a prob-
léma a tévésorozatokkal? Nagyon so-
kan a túlélés miatt nézik, mert ők soha-
sem élhetnek olyan szép környezetben, 
amit a tévében látnak, soha nem lesznek 
olyan vonzóak, szépek, mint a főszerep-
lők, nem történik velük semmi érdekes, s 
miközben a készülék előtt ülnek, elfeled-
keznek a saját életük kilátástalanságáról. 
Egy átlag magyar napi 5 órát tölt a tévé 
bűvöletében. Egyik sorozatról a másikra 
kapcsol. A függő személy tulajdonképpen 
egy kör közepén áll, s bármi legyen is a 
függősége tárgya, egy időben nem láthat-
ja az egész körívet. Ezt csak egy, a körön 
kívülálló személy teheti meg, s ő az, aki 
segíthet. Egy pszichológus, egy pszichi-
áter, egy családtag, jóbarát, persze csak 
olyan ember, akivel a függő bizalmas vi-
szonyban áll. A hangsúly a bizalom szón 
van, s nem a kapcsolat minőségén, illetve 
a segítő felkészültségén.

Hogyan kezdődik 
a függőség?

Egyrészt genetikai okokra vezethető visz-
sza, másrészt a szociális mintára. A japá-
nok például köztudottan nem bírják az al-
koholt. A szervezetük nagyon nehezen 
képes lebontani még egy pohárka italt 
is. Náluk nem is nagyon ismert az alko-
holizmus fogalma. Bezzeg, mi, magya-
rok! Európában a negyedikek vagyunk az 
egy főre jutó alkoholfogyasztás tekinteté-
ben. De a genetika csupán az egyik oldal. 
A másik fontos terület a szociális minta, 
amit már egészen kisgyermekként ma-
gunkba szívunk. Szülőként nagyon fon-
tos lenne, hogy azt tegyük, mi magunk is, 
amit a gyerekeinknek tanítunk. Nagyon 
egyszerű példa. Azt mondjuk a gyerek-
nek, hogy, ha bemegyünk valahová, ott 
köszönni kell. Mit teszünk? Bemegyünk 
egy nagyáruházba, ahol közel-távol egy 
lélek sincs, nem köszönünk. Bemegyünk 
a sarki kisboltba, ahol köszönünk, s akár 
még beszélgetünk is egy kicsit az eladó-
val. Azt sulykoljuk a gyerek fejébe, hogy 
a cigaretta káros, aztán egy családi vita 
alkalmával egyik cigiről a másikra gyúj-
tunk. Mit szűr le vajon ezekből a gyerek? 
Én úgy gondolom, teljesen össze van za-
varodva. A függőségek kialakulásában az 
ilyen mintákon túl fontos szerep jut an-
nak, ha a szülő a saját, meg nem való-
sult álmait próbálja a gyermekén keresz-
tül megélni. Adva van mondjuk, egy erős 
testalkatú kislány, aki szeretne sportol-
ni, s a súlylökés a vágya. De Anya, an-
nak idején a művészi tornát favorizálta, 
s most rákényszeríti a gyerekére a saját 
akaratát. Mi lesz ennek a vége? Nyilván-
valóan kisebbrendűségi érzés.

Kisebbrendűségi érzés

Kisebbrendűségi érzés, ami a nehéz gyer-
mekkor, a beilleszkedési problémák, a 

gyermekkorban elszenvedett testi, lelki 
sérülések mellett az egyik legfontosabb 
veszélyeztető tényező. A kisebbrendűsé-
gi érzés kialakulására egy egyszerű pél-
da. Van egy jó tanuló, aki egyszer rossz 
jegyet hoz haza az iskolából. Mit kap ott-
hon? Fiam, nem lesz így belőled semmi, 
elindultál lefelé a lejtőn, neked teljesíte-
ni kellene! Pedig lehet, hogy egyszerűen 
csak fáradt, volt, vagy lusta, vagy későig 
nézte a tévét. Van egy gyengébb tanuló, 
aki hármast hoz haza. Kap vajon dicsére-
tet? Nemigen. Pedig valószínű, hogy na-
gyon nagy erőfeszítésébe került a köze-
pes elérése. A kisebbrendűségi érzés ki-
alakulásának a legjobb ellenszere a dicsé-
ret, vagy, ahogy én hívom, a szeretetin-
jekció, ami ráadásul nem kerül pénzbe. 
Sajnos azonban ritkán alkalmazzuk.

 Napirend, értékrend

A függőség kialakulásában nagy szere-
pe van a lélektani hajlamosító tényezők-
nek is. Be kell látni, hogy az alkoholnál 
jobb feszültségoldó nincs. Egy tinédzser 
két feles után vagánynak, hódítónak ér-
zi magát, s bátrabban közeledik a kisze-
melt lányhoz. A probléma a harmadik fe-
les után kezdődik, és akkor, ha már nincs 
megállás. Nem az a baj, hogy időnként 
megsértjük a keretet, hanem az, ha nem 
ismerjük a saját keretrendszerünket. A 
probléma akkor kezdődik, amikor a szo-
kásaink rabjaivá válunk, s nem gondolko-
dunk, nem észszerű lehetőségeket kere-
sünk a gubanc megoldására. Vegyünk egy 
szintén hétköznapi függőséget, a reggeli 
menetrend kialakítását. Felkelek, bekap-
csolom a kávéfőzőt, elmegyek a mosdó-
ba, a lefőtt kávéhoz elszívok egy cigaret-
tát, felöltözöm, stb. Ezt minden reggel így 
csinálom, mindennek pontos ideje van. 
Aztán egyszer megcsörren a telefon, s va-
lóban fontos, de alig 3 perces beszélgetés 
szakítja meg a napi ritmust. Mit teszünk? 
Idegesek leszünk, kapkodunk, leverjük a 
kávéscsészét, s alig-alig érünk be a mun-
kahelyre. Nem gondolkodunk. Ki lehetne 
hagyni például most az egyszer a fogmo-
sást. Legfeljebb útközben bekapunk egy 
rágót. De! Aki függő, annál végbemegy 
egy belső értékrend változás. A függősé-
ge tárgya - legyen az sorozat, drog, időbe-
osztás, internet - kerül a legelső helyre, és 
minden mást maga mögé sorol.
Mi lehet a megoldás? Először is látni/be-
látni a függőséget, majd motivációt talál-
ni az eddigi értékrend megváltoztatására. 
Elhagy a feleségem? Ez nem motiváció. 
Ez félsz. Ezért is tartom haszontalannak, 
amikor a feleség hozza a rendelőbe a fér-
jet, mert változásra lenne szükség. Ha a 
férj magától jön? No, ezzel már lehet va-
lamit kezdeni. Fenyegetéssel, erőszakkal 
nem megy. A függő személynek magá-
ban kell megtalálnia a saját motivációját, 
s nem a hegy tetejét kell kitűznie célként, 
hanem apró, pici lépésekkel kell haladnia. 
De ez már egy másik történet…

Tamás Mariann

Illem és protokoll

Színházi viselkedés

Már ezen újság hasábjain is olvashatjuk a hirdetést, miszerint új-
ra elérkezett a Tavaszi Fesztivál ideje. Színházi előadások, kon-
certek, kiállítások látogatására van lehetőségünk. Hogyan visel-
kedjünk illendően?
Amikor színházba készülünk, a lelkünket tápláljuk, ünnepi el-
fogódottsággal várjuk az előadást. Színházi látogatásunkat már 
a megjelenésünkkel is jelezzük: alkalmi ruhába öltözünk, ami-
nek ebben a tavaszi szeszélyes időben még része egy kiskabát. 
Ez rögtön magával hozza, hogy igénybe vesszük a ruhatári szol-
gáltatásokat. 
Uraim, kérem, most figyeljenek! Érkezéskor először a hölgy ka-
bátját segítjük le, hogy ne melegedjen be és csak azután vesz-
szük le a saját kabátunkat. Értelemszerűen távozáskor először a 
férfi veszi fel felöltőjét, s csak ezt követően segíti fel a hölgy-
re a kabátot.
Férfi férfinak csak abban az esetben segít a kabát le-, illetve fel-
vételénél, ha idős vagy beteg emberről van szó.
Ha a hölgyeknek csizmát vagy cipőt kell cserélni, harisnyát, 
sminket vagy frizurát kell igazítani, azt a mosdóban tegyék meg 
inkább, mint a ruhatárban a nyilvánosság előtt.
A színházteremben időben foglaljuk el a helyünket, ne az utolsó 
pillanatban állítsuk fel az egész sort. Ha mégis később érkezünk, 
akkor a széksorban a helyünk felé haladva a felállókkal szemben 
menjünk, ne háttal. Az előző mondat már el is árulta, hogy a bel-
jebb ülőket felállva kell beengedni, nem ülve, a térdet elfordítva. 
Ha olyan színházteremben ülünk, ahol indokolt a látcső haszná-
lata, akkor a színpadot kémleljük vele, ne a nézőket.
A mögöttünk ülőket ne zavarjuk azzal, hogy a szomszédainkhoz 
hajlongunk ide-oda. Előadás közben nem beszélgetünk, nem 
eszünk és nem zörgünk zacskóval. 
Újabb zavaróforrás a mobiltelefon használata. Természetesen az 
a legideálisabb, ha kikapcsoljuk az előadás idejére. Ha lenémít-
juk, az már félmegoldás, mert a színpadon egy drámai pillanat-
ban beberreg egy mobil, az éppen olyan zavaró, mintha meg-
csörrenne. A mobiltelefonnal való felvételről ne is beszéljünk. 
Etikátlan kérdés nélkül felvételt készíteni a produkcióról, emel-
lett a telefon fénye zavaró a hátunk mögött ülőknek. Fogadjuk 
el, hogy a színházi előadás az adott estére nyújt élményt és csak 
azoknak, akik akkor éppen ott vannak. Ettől olyan varázslatos!
Illetlen hangverseny közben az ismerős dallamot dúdolni, vagy 
vezényelni. A hangos véleménynyilvánítástól tartózkodjunk és 
az előadás végén ne rohanjunk a ruhatárba. A színpadi embe-
rek legnagyobb és legfelemelőbb „fizetsége” a taps. Ne fukar-
kodjunk hát vele!
Egyébként is, ha egy estét a színházra szánunk, annak része a ru-
határi sorban állás is. Közben beszélgethetünk egy rég nem lá-
tott ismerőssel is!
Ha szándékunkban áll az egyik művésszel beszélni, vagy egy 
kisebb ajándékot adni neki, akkor kérjük meg a szervezőt, vagy 
egy színházi dolgozót még az előadás előtt, hogy kérdezze meg, 
hogy alkalmas-e néhány pillanatra zavarni. A művész eldönti, 
hogy tud-e időt szakítani egy rövid találkozásra. Általában az 
előadás után nem zárkóznak el ettől.
Kedves közönség! Színházra fel!

Medina

A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum fotópályázata

Kedves fiatalok, tanulók! A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum arra kér benneteket, hogy készítsetek fényké-
peket, fotókat, amelyek azt mutatják be, hogyan lehet a drogfo-
gyasztásnak nemet mondani. Az általatok elkészített fotók téma-
köre a megelőzésre, az egészség megőrzésére, a drogfogyasztás 
veszélyeire kell, hogy a figyelmet felhívja. A pályázat mottója: 
„Drog nélkül tisztán, boldogan.” A KEF a pályázatot a „Játék 
és Egészség Gyermek és Családi nap” keretében hirdeti meg. 
A beérkezett pályamunkákat értékelni fogjuk, és az első három 
helyezettet jutalomban részesítjük. A fotók mérete:18x24 vagy 
21x30 cm. A fotók készülhetnek fényképezőgéppel vagy mo-
biltelefonnal. Kérjük, hogy a fényképek mellé külön lapra írjá-
tok le a kép címét, a készítő nevét, az iskola nevét, telefonszá-
mot, esetleg az email címet. A pályázat benyújtásának határide-
je: 2016. május 23. Kérjük, hogy a fotókat a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központban Bodnár Tündének, a tanácsadó bi-
zottság elnökének adjátok le a 26-os szobában.  Bíztatunk ben-
neteket a fotózásra, vegyétek észre a környezetetekben a téma 
szempontjából figyelemre érdemes dolgokat!  Reméljük minél 
több érdekes, izgalmas fotó érkezi majd!

Pálnokné Pozsonyi Márta, KEF elnök

12. oldal 2016. május 5.Lélek

A színházban tekintettel kell lenni a velünk együtt szórako-
zókra is. (Illusztráció)

Humorral fűszerezett előadást tartott Dr. Zacher Gábor.

A közönség egy része.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria: Ládi Vera kerámikus „Utak a múltba” 
című kiállítása. Helyszín: aula és félemelet. Látogatható má-
jus 29-ig.
Városi Kiállítóterem
Pataki János „kispataki” kiállítása. Látogatható május 31-ig.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Óvárosi KULT Galéria. A fa rejtelmei - Szunai Antal fafarag-
ványai. Látogatható május 14-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
„Ez a föld ez a táj, drága hű barát…”- településünk az elmúlt 
50 év tükrében kamarakiállítás a pályázatra beadott alkotá-
sokból. A kiállítás május 28-ig tekinthető meg. Helyszín: a 
könyvtár előadóterm.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Május 10.  (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután 
Május 12. (csütörtök) 14.00 óra: Könyvtári délután – nagy-
szülők. „Maszat hegyen innen, hókuszpókuszokon túl”. Hely-
szín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.

Játékos Tudáspróba 2016
Híres magyar géniuszokat szeretnénk bemutatni; tudósokat, 
akik találmányaikkal könnyebbé és művészeket, akik alkotá-
saikkal szebbé tették életünket.
Májusi géniuszok: Szinyei Merse Pál és Neumann János
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen aTiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook 
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar).
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@
tujvaros.hu e-mail címen, vagy az 544-552-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora

Május 5., csütörtök 
9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Ballagások, 
érettségik - A munka ünnepe - Szépkorúak majálisa - Óvodai 
projektzáró - Pataki-kiállítás
9:15 Hétről-Hétre magazinműsor: Éljen május elseje! - Egy 
nap a Beregszászban - Mindennapi függőségeink - Félmúlt - 
Sport (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Május 9., hétfő
18:00 Sporthétfő: A TFCT - Somos SE NB III-as bajnoki lab-
darúgó mérkőzés közvetítése felvételről 

Május 11., szerda
18:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Rendkívüli ülés - Érett-
ségi - Ládi Vera kiállítása - Mentős nyílt nap - Sport 
18:15 Hétről-hétre: Kötődés - Foltvarró találkozó - Tavaszi 
Fesztivál - Félmúlt

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

A majális nem csak idén több napos rendezvény váro-
sunkban. Tisza Flóra ’99 néven futott az az esemény 
17 évvel ezelőtt, mely három napon át egyszerre adott 
vizuális- és sportélményt Tiszaújváros lakóinak. A ha-
gyományos dísznövényvásár ugyanis összefonódott a 
sporttal.
A három napos rendezvény ideje alatt az iskolák és 
különböző csoportosulások versengtek egymással a 
sporteseményeken. Volt „csapathajós” megmérettetés 
a Dísztavon, mely leírása alapján a hetes kenu verse-
nyekkel egyezett meg. A Dísztó körül maratoni futó-
verseny is volt, ahol, a 42 fős csapatok tagjai 1-1 kilo-
métert futva teljesítették a távot, összesen 420-an.
A rendezvény szervezője, az Öko-Park Kft. az ese-
ményt megelőzően sajtótájékoztatón ismertette a ter-
veit.
„A kiállítás megnyitója ápriliss 7-én, pénteken 10 óra-
kor lesz. A programban szerepel szakmai verseny a vá-
ros Díszterén, valamint önjáró fűnyírógépek gyorsa-
sági körversenye a nagyközönségnek a víztorony kö-
rül, előtte a Március 15-e parkban rendeznek hasonló 
szakmai versenyeket is.”
Aki figyelmesen olvasta az idézetet az észrevehette, 
hogy bizony az egykori kolléga elkövetett egy hibát. 
Véletlenül áprilisra datálta - azaz a lap megjelenéséhez 
képest, közel egy hónappal korábbra - az ünnepség 
megnyitóját. A nyilvánvaló elírás ellenére valószínűleg 
nem sokakat zavart össze a cikk.
„A kiállítás folytatódik 8-án és 9-én is. A második 
nap 10 órától lesz a III. Öko-Park Kupa Kajak-Ke-

nu Show a városi Dísztóban, ahol hét fős csapatok 11 
méter hosszú kenukban versenghetnek egymással.”
A jövő héten 1998. 19. hetéből szemlézgetünk.

borza

Aki a virágot szereti, sportember is lehet
Hétről hétre évről évre

Csökkentett szolgáltatás
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban felújítási, akadálymen-
tesítési munkálatok folynak, melyek miatt az intézmény má-
jus közepéig csökkentett szolgáltatásokkal tart nyitva. A szol-
gáltatások közül az előadóteremben a folyóiratok olvasásá-
ra, internethasználatra, fénymásolásra van mód. A kölcsönzés 
szünetel. Bejárat az üzletsor felőli bejáraton. 
Mosdó igénybevétele a kulturális központ épületében lehet-
séges. Az építési munkák függvényében teljes bezárás is tör-
ténhet.
A Helytörténeti Gyűjtemény várostörténeti kiállítása zavarta-
lanul látogatható.
További információ a honlapunkon és  Facebook oldalunkon.
Megértésüket köszönjük!

Beregszászi színielőadás

Nem voltak nyelvi korlátok
Április 30-án Tiszaújváros
testvérvárosának, Beregszász-
nak amatőr színtársulata tar-
tott előadást a Derkovits Kul-
turális Központban. 

A fellépőket - akik alaposan kitettek ma-
gukért a vidám hangulat érdekében - Má-
tyás Zoltán, a DKK igazgatója köszöntöt-
te.
- A mai színdarabot - mondta Mátyás Zol-
tán - a Beregszászi Magyar Népszínház 
és az Ukrán Népszínház közösen adják 
elő, címe: „ Egy nap a Beregszászban...”. 
Az előadás érdekessége, hogy több nyel-
ven is beszélnek egymáshoz a szereplők: 
magyarul, ukránul, oroszul és hébe-hóba 
a kárpátaljai dialektust használva. Mivel 
Beregszászban sok vegyes házasság jött 
létre, náluk ez megszokott, s minden ne-
hézség nélkül, jól megértik egymást. A 
színdarabban amatőrök lépnek fel, akik 
munka mellett, szabadidejüket nem kí-
mélve állítják színpadra a darabokat. Az 
előadást színesíti a Street Dance és a Har-
mónia tánccsoport közreműködése: ők fi-
atal, tehetséges gyerekek, fiatalok, akik 
imádják ezt a műfajt. A darabban sok bo-
nyodalom, kalamajka, félreértés zajlik 
egy szálloda éttermében, mely megalaku-
lásának 10. évfordulóját ünnepli, de vé-
gül minden tisztázódik, s ahogy a mesék-
ben is mondják: Minden jó, ha jó a vé-
ge. Remélem, jól szórakozik majd a tisza-
újvárosi közönség, s bízom abban, hogy 
az előadás végén, az aulában elhelyezett 
gyűjtődoboz segítségével sokan hozzájá-
rulnak majd testvérvárosunk színtársula-
tának működéséhez.
Nos, kellemes percekben nem volt hiány! 
Az első felvonásban tengernyi mókában, 
kacagásban volt része a közönségnek, 
az előadás második részét pedig annak 
szentelték a szereplők, hogy köszönetet 
mondjanak Tiszaújvárosnak a jó testvér-
városi kapcsolatért, Beregszász, s különö-
sen a beregszászi kultúra támogatásáért.
Az előadás megtekintésén túl a színját-
szó csoportok egy-egy tagját is „tollhegy-
re kaptuk”. A két társulat kapcsolatáról, a 
darab megírásáról, színpadra állításáról 
Máté Olgát, az ukrán csoport tagját, a da-
rab egyik szerzőjét és Máté Magdolnát, a 
magyar társulat vezetőjét kérdeztük.

- Az írók is amatőrként dolgoznak a szí-
ni csoportban?
- Természetesen - mondja Máté Olga, aki 
férjével, Máté Alekszanderrel álmodta 
meg a fordulatos cselekményt. - Ez a 11. 
alkotásunk, s büszkék vagyunk arra, hogy 
különböző hazai találkozókon, fesztiválo-
kon második, harmadik helyezést értünk 
el úgy 30 csoport közül. De arra sohasem 
gondoltunk, hogy profi szinten művel-
jük az írást. Én csak a történettel foglal-
kozom,  a párom zeneszerzőként, szöveg-
íróként is dolgozik. Civilben  én a váro-
si művelődési ház igazgató-helyettese va-
gyok, Alekszander hasonló feladattal fog-
lalkozik a járásnál.
- Hogyan került össze a két társulat?
- A darabot a Beregszászi Magyar Nép-
színház és a Beregszászi Jaroszlava Pan-
durovics Ukrán Népszínház együttese ad-
ja elő - válaszolt Máté Magdolna. - Az 
Európai Kultúra Napja alkalmából tavaly 
ősszel álltunk össze ennek az egy produk-
ciónak az erejéig. Közös fellépésünknek 
az a célja hogy felhívjuk az emberek fi-
gyelmét az egymás elleni acsarkodás ká-
ros következményeire.
- Mióta működik a magyar társulat?
- 1952-ben alakult, azóta folyamatosan 
dolgozik a csoport. Régebben több előa-
dást tartottunk, de mára, sajnos, szűkö-
sebbek lettek az anyagi feltételek. A tag-
jaink mind-mind amatőrök, van közöt-
tünk levéltáros, könyvtáros, vállalkozó, 

középiskolás, medikus, tanár, sőt nyugdí-
jas is. Hétvégeken, vagy munka után pró-
bálunk.
- Hogyan értheti meg a magyarokból álló 
közönség a négynyelvű előadást?
- Az itteni fellépéshez kicsit több magyar 
szöveget használunk, mint Beregszászon, 
azonkívül mimikával, visszakérdezés-
sel is segítjük a közönséget. Nagyon jó a 
kapcsolat a két csoport között, ez nekünk 
nem okoz problémát.
- Hogy érzik magukat a városunkban?
- Tiszaújváros nagyon szép, tiszta, rende-
zett hely, kedvesek, segítőkészek az em-
berek. A szállásra, az étkezésre - melyet 
a Hotel Phőnix biztosít számunka - sem 
lehet panaszunk. Ma is óriási adag, igen 
finoman elkészített ételt kaptunk: gulyás 
volt túrós csuszával. Nagyon hálásak va-
gyunk a polgármester meghívásáért - 
a társulatunk még nem járt itt - s azért, 
hogy Tiszaújváros támogatja a beregszá-
szi kultúrát.
- Milyen további tervei vannak a magyar 
társulatnak?
- Holnap lesznek közülünk, akik részt 
vesznek a majálisukon, mások a fürdőt 
keresik fel. Hosszú távon? Nyáron való-
színűleg ott leszünk a Győri Városnapo-
kon, s elkezdjük az új darab, Kéri Ferenc: 
A lopótök, avagy a Mari nem olyan szín-
padra állítását is.

T. M.

Helytálltak a színpadon. 

13. oldal2016. május 5. Kultúra



 Tiszaújvárosban a Barcsay téren 9. emeleti garzonlakás bútorozottan, 
gépesítve  kiadó.  

Érd: 06-20/465-4547 

14. oldal 2016. május 5.Hirdetés/Rendezvények



A Sportcentrum eseményei
Május 6. péntek

17.00 TVSE Közgyűlés     
   Súlyemelő versenyterem

Május 8. vasárnap
Labdarúgás
10.00 U7, U9 Bozsik torna     
   Műfüves edzőpálya
17.00 TFCT - Somos SE NB III-as bajnoki labdarúgó mér-
kőzés
   Labdarúgó stadion

Írta és szerkesztette: Kiss Péter

Labdarúgás

Ez is jobb a semminél…
Kiesési rangadó helyszíne 
volt a dimbes-dombos tály-
lyai „aréna” a hétvégén, az 
NB III Keleti csoportjának 
29. fordulójában. A harcos, 
helyenként durva összecsa-
páson egyik csapat sem tud-
ta feltörni ellenfele védelmét. 

Tállya KSE - TFC Tiszaújváros 
0-0

Tállya: 350 néző. V.: Böcskei (Máyer, 
Sándor)
Tállya KSE: Tarr-Tóth Sz., Bihari, Né-
meth, Molnár, Tóth T. (Orosz T.), Né-
meth, Tóth A., Zsarnai (Ondó), Horváth, 
Mihálszki Cs. (Mihálszki N.). 
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Hajdu, Angyal, Polényi, Katona, Ke-
rekes, Kovács P., Hussein, Molnár L. 
(Kovács Sz.), Horváth.
Az igen alacsony színvonal mellett a küz-
delem jellemezte a mérkőzést. Folya-
matos játék alig alakult ki. A ki tud na-
gyobbat és messzebbre rúgni elvet szem 
előtt tartva birkóztak egymással a csa-
patok. Helyzetek adódtak, de ezt rend-
re elpuskázták mindkét oldalon. A dön-
tetlenért járó egy pontnak egyik oldalon 
sem örültek, de ahogy szokták mondani, 
ez is jobb a semminél. A kiesés réme to-
vábbra is fenyegeti mindkét csapatot, bár 
kettőjük közül a Tiszaújváros szénája áll 
rosszabbul. A lehetőségek száma eggyel 

csökkent, a tiszaújvárosiak már csak négy 
alkalommal lépnek pályára, az esélylatol-
gatások alapján minimum hat pontra van 
szükségük, hogy elkerüljék a kiesést. 
Pachinger János, vezetőedző: Az első fé-
lidőben volt egy periódusa a mérkőzés-
nek, amikor eldönthettük volna a három 
pontot, nem tettük, így továbbra is nagy a 
harc a kiesés elkerüléséért.
Antal István, vezetőedző: Örök igazság, 
hogy dombra tornacipővel fel lehet fut-
ni, de aki hegyet akar mászni, annak tú-
racipő kell!
További eredmények
Putnok FC - Ceglédi VSE 1-2
Somos SE - Jászberényi FC 0-3

Cigánd SE - Nyírbátori FC 2-1
Rákosmente KSK - KBSC FC 1-1
Újpest FC II. - Felsőtárkány-M.kövesd-
Zsóry 3-0
DVTK II. - FC Hatvan 2-3
REAC - DVSC-DEAC II. 2-2
Következik a 30. forduló
2016.05.08. vasárnap
11:00 Újpest FC II. - KBSC FC
16:30 Ceglédi VSE - Tállya KSE
17:00 TFC Tiszaújváros - Somos SE
17:30 Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry - 
Putnok FC
17:30 FC Hatvan - Rákosmente KSK
17:30 Nyíregyháza Spartacus FC - REAC
17:30 Jászberényi FC - Cigánd SE
17:30 DVSC-DEAC II. - DVTK II.
Szabadnapos: Nyírbátori FC

Megint csak egy csapat 

Az utánpótlás csapatok legutóbbi fordu-
lóiban ezúttal is csak egy csapat dicsérhe-
tő, az U17-es gárda szerzett pontokat. A 
többieket derekasan kitömték ellenfeleik. 
Az eredmények:
U17 TFCT - Mátészalka 7-4
U15 Mezőkövesd - TFCT 5-0
U14 Mezőkövesd - TFCT 13-0

Pálya Tállyán

A tiszaújvárosiakat egybusznyi szurko-
lótábor is elkísérte Tállyára, ahol mél-
tatlan körülmények között biztathatták 
csapatukat. A pálya és közvetlen kör-
nyezete a látottak, tapasztaltak alapján 
biztos nem felel meg az NB III-as szín-
vonalnak. A tiszaújvárosi drukkerek 
WC híján a szomszéd üzem udvarán 
voltak kénytelenek elvégezni szükség-
leteiket. Tiszaújvárosban az MLSZ el-
lenőrei mindig árgus szemekkel figye-
lik, fotózzák a körülményeket. Vajon 
megtették ezt Tállyán is?

Kosárlabda

A Tehetséges Fiatalok 
lesz az ellenfél

Egy hét pihenőt követően a hétvégén tovább folytatódik a ko-
sárlabda NB I/B rájátszása. A középmezőnyben érdekelt Tisza-
újvárosi Termálfürdő-Phoenix KK az első párharcot megnyerte 
a Bajai Bácska csapata ellen. A 9-12. helyért most a MEAFC-ot 
legyőző Budapesti Tehetséges Fiatalok gárdája lesz az ellenfél. 
Az első mérkőzés idegenben lesz május 7-én, szombaton 18.30 
órakor.  A visszavágót egy hét múlva rendezik, május 13-án, 
pénteken 18.00 órakor. 
A következő ellenfél a Széchenyi Egyetem Győri KC - Me-
tal-Work Bonyhádi KSE összecsapásából kerül majd ki. 

Kézilabda

Egyetemistákat 
oktattak

Újabb fordulót bonyolítottak le a megyei I. osztályú női kézilab-
da bajnokságban. A tiszaújvárosi csapat hazai környezetben a jó 
erőkből álló miskolci egyetemistákat győzte le magabiztosan.  
Tiszaújvárosi SC - MEAFC 20-16 (10-6) 
TSC: Kovács-Nagy 7, Bagdi Á. 1, Tóth A. 5, Jámbor, Rónai 4, 
Kovács Sz. 1, Új, Bagdi B., Bozsik, Kiss 2, Tóth, Béke. 
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Az előző idény egyik legjobb 
csapata ellen jó játékkal győztünk, a második helyünk már biz-
tos. Az utolsó három fordulóban dől el, hogy ki nyeri a bajnok-
ságot. 

Duatlon

Hat egyéni érmet, köztük 
három aranyat, valamint a 
mix-váltóban további három 
bajnoki címet érdemeltek ki 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
sportolói a Kaszón megren-
dezett duatlon országos baj-
nokságon.

Az újonctól a serdülő korosztályig 1 km 
futás, 4 km kerékpározás és 500 méter 
futás várt hazánk legjobb duatlonosaira, 
míg a többi kategóriában érdekelt résztve-
vőknek ennek a dupláját kellett teljesíte-
niük. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub Leh-
mann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Ben-
ce, Baráth Tamás és Filep Csaba által fel-
készített sportolói  közül Szabolcsi Fru-
zsina, Dévay Zsombor és Lehmann Ben-
ce kiváló versenyzéssel egyéni bajnoki cí-
met gyűjtött be az erőpróbán. Az egyesü-
let felnőtt és utánpótlás 2. korcsoportos 
mix-váltója hozta a „kötelező” győzelmet, 
de rajtuk kívül dicséret illeti a serdülő kor-
osztályos váltó tagjait is, akik szintén a 
legjobbnak bizonyultak kategóriájukban. 
Eredmények
Egyéni:
Újonc 1. kcs., leányok: 6. Filep Zóra. Fi-
úk: 6. Varga Martin
Újonc 2. kcs., leányok: 13. Lehmann Sára
Serdülő kcs., leányok: 4. Bóna Kinga, 
...8. Kovács Anna, ...11. Tóth Anna.Fiúk: 
6. Sánta Ármin
Ifjúsági kcs., leányok: 2. Putnóczki Dor-
ka, ...4. Mátyus Lili, ...7. Molnár Sára. 

Fiúk: 1. Dévay Zsombor, ...3. Lehmann 
Csongor
Junior kcs., leányok: 4. Jakab Ilka, 5. Sze-
gedi Sára, ...9. Filep Zsanna. Fiúk: 1. Le-
hmann Bence, ...11. Fróna Ákos
Felnőtt nők: 1. Szabolcsi Fruzsina
Felnőtt férfiak: 3. Dévay Márk
Mix-váltó:
Újonc kcs.: 4. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
V. (Lehmann Sára, Hajdú Máté, Filep Zó-
ra, Varga Martin) 1:07:04 óra, ...6. Ti-
szaújvárosi  Triatlon Klub VI. (Bán Lil-
la, Kiss Marcell, Hajdú Panna, Szűcs Hu-

nor) 1:13:02
Gyermek kcs.: 5. Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub (Bodolai Lili, Vágási Zoltán, Be-
rencsi Lili, Szabolcsi Bálint) 59:38 perc
Serdülő kcs.: 1. Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub (Kovács Anna, Sánta Ármin, Tóth 
Anna, Berencsi Ádám) 52:08
Utánpótlás 2. kcs.: 1. Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub (Putnóczki Dorka, Dévay Zsom-
bor, Jakab Ilka, Lehmann Csongor) 
Felnőtt kcs.: 1. Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub (Szabolcsi Fruzsina, Dévay Márk, 
Szegedi Sára, Balogh Bence).  

Féltucat arany a bajnokságról

Az Újpesti-öbölben rendezték meg a hagyományos Híd-Épí-
tő versenyt melyen mindkét tiszaújvárosi kajak-kenu egyesület 
képviseltette magát. 
A TVSE eredményei: 
K-1 fiú U18: 8. Pócsi Alex, K-1 fiú U16: 5. Bodnár Bence, K-1 
leány U16: 8. Sárga Petra. 
A TKKSE eredményei: 
U18 férfi: 1. Béke Kornél, U15-18 NC-1: 1. Bragato Giada, U17 
Női: 1. Somodi Viktória, U15 Női: 1. Kovács Mirtill, U13 Fiú: 
1. Galgóczy Olivér, U11: 1. Leány Nagy Luca, U10 Fiú: 1. Mak-
rányi Gábor, U9 Leány MK-2: 1. Utassy Melinda-Nagy Mira. 
U15 C-1: 2. Kőszegi Milán, U17: 2. Erős Patrik, U9 Fiú: 2. Ba-
logh Martin, U23 Férfi: 3. Szekeres Zsolt, U13: 3. Kanyó Viktó-
ria, U12 Leány MK-2: 3. Tóth Petra- Makrányi Laura, U9 Fiú: 
3.  Skokán Máté, U17 Férfi: 4. Molnár Martin, U13: 4. Kovács 
Emese, U11 Fiú: 4. Kórik Ákos, U15-18 NC-1: 5. Meczkó Vik-
tória, U15 Fiú: 5. Garbacz Dávid, U11 Fiú MK-2: 5. Bóta Ben-
ce-Horváth Balázs, U9 Leány: 5. Marosi Csilla, U18 Férfi: 6. 
Mannheim Krisztián, U13 Leány: 6. Nagy Anna, U15-18 NC-1: 
7. Farkas Andrea, U10-12 MC-1: 8. Szegi Zsombor, U12: 9. Ta-
kács Márton, U9 Fiú: 9. Takács Áron, U11 Fiú: 10. Diem Mar-
cell, U13: 10. Nagy Mirella.

*
Szolnok adott otthont a parakenusok válogatójának, ahol eldőlt, 
kik képviselik a magyar színeket a május közepén Duisburgban 
megrendezendő világbajnokságon. A TVSE olimpikonja, Váczi 
Anita győzelemmel indította a szezont, ő is tagja a VB-re uta-
zó keretnek. 

Ragyogó napsütés, szélmentes, atlétikai versenyre 
ideális idő fogadta a XVI. Nemzetközi Tiszaújvá-
rosi Atlétika Verseny résztvevőit. 

Több mint 600 nevezés érkezett, újonc, serdülő, ifjúsági, juni-
or, abszolút kategóriákban. A Magyar Atlétikai Szövetség első 
hivatalos szabadtéri versenyének az Atlétikai világnap alkalmá-
ból ezúttal is Tiszaújváros adhatott otthont. A több mint 70 ver-
senyszám között a tavalyi évhez hasonlóan most is kiírtak Szu-
per Liga futamokat is. A mezőnyben ott voltak a Tiszaújváro-
si Sport Club versenyzői is. Az atléták első komolyabb megmé-
rettetésén nem várt kiváló eredmények születtek. Ezt bizonyít-
ja, hogy számtalan új egyéni csúcsot értek el a különböző ver-
senyszámokban. 
A tiszaújvárosi versenyzők eredményei közül abszolút kategó-
riában 400 m-en Kiss Csaba 49,6 mp-el 1., 100 m-en 2. lett. Az 
ifjúsági korosztályban 200 m-en Kristály Csanád 22,78 mp-el 
nyerte a versenyt. Ugyanitt az abszolút kategóriában Koleszár 
Csongor 4.-ként érkezett a célba. 
Az újonc korú Kapusi Dominik és Herczeg Sára 300 m-en bron-
zérmet szerzett. Ugyanezen a távon a serdülők között Béke Fri-
da 4. lett. 
Meg kell még említeni, hogy a többi tiszaújvárosi reménység: 
Takács Fanni, Stadler Bettina, Kovács Viktória, Horváth Domi-
nika a jövőre nézve is biztatóan versenyzett. 
Az esemény jó hírverése volt az atlétikának, a rendező tiszaúj-
városiak most is jelesre vizsgáztak. 

Kajak-kenu

Beindult a nagyüzem

Atlétika

Jó időben jó verseny

Életkép a magasugróléc fölött.

Szabolcsi Fruzsina duplázott: egyéniben és a mix-váltóval is bajnoki aranyat ün-
nepelhetett. (Fotó: Fróna Judit)

15. oldal2016. május 5. Sport



16. oldal 2016. május 5.Rendezvények

Tiszaújváros várossá nyilvánításának 
50. évfordulója tiszteletére megjelent

a Képes Krónika című 
kétkötetes kiadvány.

A díszdoboz 
a Képes Krónika 1966-2016 és 

a Tiszaújváros iparvállalatainak története 
című köteteket tartalmazza.

Ára: 5.000,- Ft
Megvásárolható 

a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
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