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Egységben él a város

Ezer szállal kötődünk egymáshoz
Diákcsere, közösségek

Testvérvárosi látogatás

Bráz György polgármester vezetésével öt fős önkormányzati de-
legáció utazott május 5-én testvérvárosunkba, Rimaszombatba, 
a városnapokra. A delegáció részt vett Győry Dezső rimaszom-
bati születésű költő, író, újságíró felújított emléktáblájának ava-
tásán (képünkön), valamint a 2016. évi városdíjak és polgármes-
teri díjak átadásán. A rendezvényen részt vett Swietochlowice 
(amely Rimaszombatnak és Tiszaújvárosnak is testvérvárosa) 
delegációja is. A városvezetők egyeztetést folytattak a diákcsere 
kapcsolatokról, az amatőr művészeti közösségek, csoportok fel-
lépési lehetőségeiről.  Az előző évi meghívásokat viszonozva a 
Rimaszombati Református Egyházközség meghívására dr. Var-
ga István, a Tiszaújvárosi Református Egyházközség lelkipász-
tora is részt vett a városnapi rendezvényeken. 

Ritka égi jelenség

Átvonult a Merkúr
Az idei év egyik leginkább 
várt csillagászati eseménye 
zajlott hétfőn délután. Ekkor 
vonult át a Merkúr bolygó a 
Nap korongja előtt. 

A mintegy 9 órán át „zajló” égi esemény 
szabad szemmel nem, távcsővel viszont 
megfigyelhető volt. A naprendszer legbel-
ső bolygójának átvonulását Szutor István 
amatőr csillagász is végigkövette. Bár az 
ég olykor felhős volt, amikor kisütött a 
nap, látható volt a Merkúr. 
- A ritkaság adja ennek a jelenségnek 
az érdekességét - mondta Szutor István 
-, 2019-ben lesz legközelebb, aztán pe-
dig 2032-ben. A Merkúrt ritkán látjuk 
ilyen zavartalanul tisztán, mivel közel 
van a Naphoz. Az égitest fel van térké-
pezve, tudjuk róla, hogy a felszíne na-
gyon hasonlít a Holdéhoz, a felszíni hő-
foka napos oldalon 150-200 fok, a hi-
deg oldalon ugyanennyi, csak mínusz-

ban. Ilyen átvonulás csak a belső boly-
gókkal fordul elő, azokkal, amelyek a 
Föld és a Nap között helyezkednek el. 
Most a Merkúrt látjuk, de a Vénusz is 

átvonul, igaz, ez lényegesen ritkább je-
lenség. 2012-ben volt utoljára, a követ-
kezőre 2117-ig kell várni - mondta az 
amatőr csillagász. 

A Magyar Vöröskereszt Borsod-, Nógrád- és Heves megyei 
szervezetei közösen rendeztek ünnepséget a Vöröskereszt Vi-
lágnapjának tiszteletére, a Magyar Vöröskereszt 135 éves jubi-
leumának alkalmából. Az ünnepi megemlékezésen túl kitünte-
téseket adtak át.
Tiszaújváros önkormányzatát az Év Támogatója elismeréssel 
jutalmazták. Az indoklás szerint Tiszaújváros önkormányzata 
nagylelkűen, humanitárius szellemiségben segíti a Vöröskereszt 
valamennyi tevékenységét. Pénzadománya lehetővé tette, hogy 
a Magyar Vöröskereszt 3 millió forint értékű adománnyal eny-
hítse a beregszászi rászorulók nehéz helyzetét.
Tirkala Ferencné, a Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi 
Szervezetének tiszaújvárosi elnöke a Vöröskeresztes Tevékeny-
ségért kitüntetés gyémánt fokozatát az országos ünnepségen, 
május 28-án veheti majd át.
Május 5-én és 6-án véradás volt Tiszaújvárosban. Összesen 103-
an adtak vért, közülük 4-en voltak első véradók. 

Vöröskeresztes elismerés

Az év támogatója
Tiszaújváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész - három kü-
lönböző városrész, mégis egy város. A Kötődés elnevezésű ren-
dezvényen három helyszínen különböző programokkal várták a 
tiszaújvárosiakat május 6-án. A három városrész egységét volt 

hivatott erősíteni az esemény, kapcsolódva a jubileumi prog-
ramokhoz. Ahogy Bráz György polgármester Tisza-parton kö-
szöntő beszédében fogalmazott, mindhárom városrész fontos, 
és így alkot egységet településünk. (Tudósításunk a 6. oldalon.)

Tiszaújváros hetilapja    2016. május 12.    XXXIV. évfolyam, 19. szám

Kenyeresné Eged Erzsébet területi munkatárs, dr. Fülöp 
György alpolgármester és Laták Kamilla területi vezető. 

Fotó: Varga Tamás

Napsütésnél látható volt a bolygó.

Ki kerékpáron, ki gyalogosan kereste fel az egyes városrészeket.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden és szombaton 18 órakor, szerdán, csütörtökön 8:30-
kor, pénteken fatimai engesztelő mise 17 órakor. Pünkösdva-
sárnap és Pünkösdhétfőn 11:00 órakor lesznek a szentmisék 
templomunkban.
Egyházközségünkben Pünkösdvasárnap lesz az elsőáldozás, a 
szentmise keretében 33 gyermek járul először a szentáldozás-
hoz. Májusban a hétköznapi szentmisék után májusi litánia
Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia, 17:30 paraklisz. Pénteken 
17:30 paraklisz. Szombaton a halottak emlékezetét tartjuk, 
11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye litiával, kenyér-, bor- 
és olajáldással. Pünkösdkor 10:00 utrenye, 11:00 Szent Li-
turgia, 17:00 vecsernye a térdhajtási imákkal. Pünkösdhétfőn 
10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Kedden 
és szerdán 17:30 paraklisz. 
„Minket pedig mindnyájunkat, az egy kenyérből és kehelyből 
részesülőket, egyesíts egymással az egy Szentlélek közösségé-
ben.” (Nagy Szent Vazul liturgiája)
Református
Tiszaszederkény: 
Május 12-én, csütörtökön és május 13-án, pénteken 19:00 órá-
tól bűnbánati istentisztelet lesz. Május 15-én, vasárnap 9.30 
órától úrvacsoraosztással egybekötött pünkösdi istentisztele-
tet tartunk. Május 16-án, hétfőn 10:00 órától kezdődik az al-
kalom. 
Tiszaújváros: 
Május 12-én, csütörtökön és május 13-án, pénteken 18 órá-
tól bűnbánati istentisztelet lesz. Május 15-én, vasárnap 11:00 
órától úrvacsoraosztással egybekötött pünkösdi istentisztele-
tet tartunk. Május 16-án, hétfőn 10:00 órától kezdődik az alka-
lom. 16:00 órától az óvodai hittanévzáró lesz.
A pünkösdi legátus Nagy Géza, sárospataki teológiai hallgató.
Sajószögeden május 16-án, hétfőn, 9:00 órától úrvacsoraosz-
tással egybekötött istentisztelet lesz.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot május 15-ig (vasárnapig) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: +3620/400-1952) , 
majd május 16-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent 
István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 
óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 -

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

Kerékpáros közlekedési szabályok 4. 

Elsőbbség az útkereszteződésben
A kerékpárosok által okozott balesetek 
leggyakoribb oka az elsőbbségadásra vo-
natkozó szabályok megszegése. Ezek-
nek a szabályoknak az ismerete kiemelten 
fontos, ezért javasoljuk a szabályok ala-
pos tanulmányozását és az interneten ta-
lálható KRESZ-tesztek forgalmi helyze-
tekre vonatkozó kérdéseivel a gyakorlást. 
Útkereszteződésekben lehet rendőri kar-
jelzéses, forgalomirányító jelzőlámpás, 
jobb kéz szabályos elsőbbség szabályo-
zás. A felsorolt sorrend erősséget is je-
lent, vagyis rendőri forgalomirányítás ese-
tén nem kell figyelni a lámpákat és a táb-
lákat, míg jelzőlámpás irányítás esetén a 
kihelyezett táblákat figyelmen kívül kell 
hagyni. Most csak a leggyakoribb esetek-
kel foglalkozunk. 
Egy kereszteződésben két jelzőtábla sza-
bályozhatja az elsőbbséget, mindkettő sa-
játos, mivel ilyen alakú, illetve ilyen elhe-
lyezésű más táblák nincsenek a KRESZ-
ben, így hátulról is kétséget kizáróan fel-
ismerhetőek. A „STOP tábla”, mely piros, 
nyolcszögletű és STOP feliratot tartal-
maz, valamint az elsőbbségadás kötele-
ző jelzőtábla, mely fehér színű, piros sze-

gélyű csúcsára állított háromszög. Mind-
kettő azt jelzi, hogy a keresztező (védett) 
úton érkező járművek részére elsőbbséget 
kell adni. A „STOP tábla” esetén a keresz-
teződésbe történő behajtás előtt kerékpár-
ral is kötelező megállni és úgy meggyő-
ződni arról, hogy érkezik-e a védett úton 
jármű, amelynek elsőbbséget kell biztosí-
tanunk.
Amennyiben földúton érkezünk egy szi-
lárd burkolatú út kereszteződéséhez, ak-
kor a szilárd burkolatú úton érkezőknek 
van elsőbbségük.
Az útkereszteződéshez érkezve meg 
kell győződni arról, mely utakra van el-
sőbbséget szabályozó tábla kihelyezve. 

Amennyiben egyik úton sincs ilyen, ak-
kor egyenrangú az útkereszteződés, ahol 
a jobbról érkező valamennyi jármű, vala-
mint a balról érkező villamos részére el-
sőbbséget kell biztosítanunk. Ez az úgy-
nevezett „jobb kéz szabály”.
Ha részünkre elsőbbségadásra kötelező 
tábla van, akkor a jelzésnek megfelelően 
megállással vagy anélkül biztosítsunk el-
sőbbséget. 
Az elsőbbséget szabályozó tábla alatt az 
útkereszteződést ábrázoló kiegészítő jel-
zésen vastag vonallal jelölik a védett út 
vonalvezetését, így előfordulhat hogy a 
szemből és a jobbról vagy balról érkezők 
részére kell majd elsőbbséget adnunk. A 
közlekedési helyzetet tovább bonyolíthat-
ják az útkereszteződéseknél áthaladó gya-
logosok.
A KRESZ-ben leírt szabályok megtanu-
lásával és a tesztek forgalmi helyzetei-
nek gyakorlásával ezek az ismeretek jól 
elsajátíthatóak. Bizonytalanság esetén vi-
szont inkább szálljanak le a kerékpárról 
és gyalogosként a maximális biztonságra 
törekedve tolják át a kerékpárt. 

     Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Sajtótájékoztató a költségvetésről

Adóra, otthonra fókuszálva
Dr. Mengyi Roland ország-
gyűlési képviselő tartott saj-
tótájékoztatót városunkban a 
2017-es költségvetésről. 

- A 2017-es költségvetést nem véletle-
nül nevezzük az adócsökkentés és az ott-
honteremtés költségvetésének - mondta 
dr. Mengyi Roland -, hiszen a 2016-ban 
megjelent adókedvezmények, adócsök-
kentési tendenciák, valamint az életpá-
lyamodellekhez kapcsolódó béremelések 
mellett e két területre fókuszál a költség-
vetés. Megtartjuk továbbra is a 15 %-os 
személyi jövedelemadót a magánszemé-
lyek részére, és ÁFA-csökkentés is lesz a 
legfontosabb élelmiszereknél, a tej, a to-
jás és a baromfi áfája 5 %-ra csökken, az 
éttermi szolgáltatások és az internet áfa-

kulcsa pedig 18 % lesz 2017-től - mond-
ta a politikus. 

Szeretet
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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 12.Sokféle

A Krónika 
elérhetőségei:

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

Fax: +36 49 341-852
E-mail: 

kronika@tiszatv.hu

Dr. Mengyi Roland



Lehetőségek, juttatások

Túl a kötelezőn

Tiszaújváros önkormányzata eddig is bizonyítot-
ta, hogy az intézmények működtetéséhez szüksé-
ges feltételekről jó gazda módjára, felelősséggel 
képes gondoskodni. A jogszabályi előírások szerin-
ti működtetői kötelezettsége teljesítése mellett a ta-
nulók és a pedagógusok számára biztosítja mind-
azokat a lehetőségeket és juttatásokat, amelyeket 
korábban fenntartóként nyújtott. 

Ezek közül kiemelendő 
- a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételéhez kap-
csolódóan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött 
kiegészítő megállapodásban foglalt külön vállalások köre, mint:
- köznevelési intézmények által használt városi informatikai 
rendszer igénybevételi lehetősége, városi levelezőrendszer hasz-
nálatának biztosítása;
- a tanórai keretek között, továbbá az iskolai DSE keretein belül 
zajló úszásoktatás biztosítása; az intézmények diáksportjának 
támogatása; a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. létesít-
ményeinek és a Derkovits Kulturális Központ színháztermének 
ingyenes használata; a tanulók részére az önkormányzati tanul-
mányi ösztöndíjrendszerben való részvételi lehetőség. Az alkal-
mazottak számára: a városi kitüntetési rendszerben való részvé-
tel, a köznevelési intézmények magasabb vezetői, vezetői szá-
mára mobiltelefon használat biztosítása, a nőnap, pedagógusnap 
megünnepléséhez támogatás biztosítása.
- az iskolai udvarok karbantartása, 
- a technikai távfelügyelet, portaszolgálat biztosítása,
- a gyermekek ingyenes táboroztatása nyaranta, Erdélyben,
- az ingyenes gyermeknapi strandbelépő,
- a dolgozók vendéglátása a Halászléfőző Fesztiválon, a Hajdúk 
a szigeten rendezvényen, az év végi közalkalmazotti vacsorán,  
- a dolgozók jutalmazására forrás biztosítása, (TESCO utalvány, 
1 havi illetménynek megfelelő jutalom),
- a Tiszaújváros önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmények azon alapfeladatai ellátásának elősegítése érdeké-
ben, melyek az állami fenntartó kötelezettségébe és finanszíro-
zási körébe tartoznak:
- a működtetőt illető zeneiskolai térítési díj, tandíj 30%-ból esz-
közfejlesztésre visszajuttatott forrás,
- 20 millió forint támogatási keretösszeg - a színvonalas szakmai 
munka biztosítása érdekében - (2015-től) eszközfejlesztésre.

Állami beiskolázás
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
lában a 2016/2017-es tanévre 126 tanuló iratkozott be. Az in-
tézmény székhelyén 2 osztály indul, ebből egy emelt szintű an-
golos osztály és egy emelt óraszámú dráma és tánc osztály, ami 
szintén általános tantervű osztály, de a kerettantervi óraszáma-
ik kiegészülnek heti 1 órában a kötelezően választható Dráma 
és tánc, valamint heti 1 órában kötelezően választható Tánc és 
mozgás tantárggyal. 
A Deák Ferenc téri telephelyen 3 osztály indul. Ebből egy emelt 
szintű matematika osztály és két általános tantervű osztály.
Az indítandó osztályok létszámában van olyan, ami akár 20 fő-
vel is indulhat, de az emelt szintű angol osztály esetében a je-
lentkezők igényeit figyelembe véve engedélyezték a maximális 
osztálylétszám túllépését is. A többi osztály az említett két lét-
szám közötti tanulólétszámmal indul.
Az elsős tanító nénik várhatóan a jelenlegi 4. osztályos tanítók 
közül kerülnek majd ki.

Ülésezett az önkormányzat

Nem az átszervezésre, igen az átvételre
Nem támogatta a Tiszaújvá-
rosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola átszer-
vezését a képviselő-testület. A 
május 4-én tartott rendkívüli 
ülésen született még egy hatá-
rozat: a testület vállalja az ál-
lami általános iskola és a kö-
zépiskola fenntartói jogának 
átvételét. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont (KLIK) Tiszaújvárosi Tankerületé-
nek igazgatója a Tiszaújvárosi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola át-
szervezéséről és névváltoztatásáról - ti-
zenöt napos határidővel - az önkormány-
zat, mint működtető, véleményét kérte 
április 25-én kelt levelében.

Kevés információ, 
kevés érv

E szerint az intézmény átalakítása szét-
választással, a Deák Ferenc tér 16. szám 
alatt lévő telephely (Széchenyi iskola) 
kiválásával történne, mely önálló intéz-
ményként, Tiszaújvárosi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola névvel jönne létre. 
(Az intézmény átszervezésére és névvál-
toztatására a tankerület 2014-ben már 
tett indítványt, melyet a képviselő-testü-
let nem támogatott, mivel a rendelkezés-
re álló információk nem támasztották kel-
lő módon alá az átszervezés szükségessé-
gét. Az akkori javaslatot a véleményezés-
re jogosult többi szervezet is elutasította.) 
Az átszervezésről kizárólag a levélben 
foglalt információkkal rendelkezett a tes-
tület. Arról, hogy az átszervezés milyen 
módon érinti az önkormányzat működ-
tetői kötelezettségét, továbbá arról, hogy 
a javaslattal kapcsolatban véleményalko-
tásra jogosult szerveknek mi az álláspont-
juk, nem kaptak tájékoztatást a képvi-
selők. (Időközben a szülői szervezet már 
állást foglalt a kérdésben és csaknem 100 
százalékos arányban elutasította a javas-
latot.) 
Az ülésre készített előterjesztés szerint az 
átszervezés szükségességéről megfogal-
mazott indok, miszerint a „Széchenyi is-
kola nem telephelynek megfelelően mű-
ködik, hanem önálló szakmai egység-
ként”, nem támasztja alá az átszervezés 
indokoltságát. 
Az előterjesztés kitért arra is, hogy Ti-
szaújváros képviselő-testülete az elmúlt 
években az állami fenntartású köznevelé-
si intézmények átszervezése, illetve a ve-
zetői megbízatásokhoz kötődő pályázati 
eljárások alkalmával minden esetben élt 
a jogszabályban biztosított véleménye-
zési jogával. A véleménynyilvánítás so-
rán pedig hangsúlyozta, hogy azt a kez-
deményezést, illetve pályázót kívánja tá-
mogatni, amely kezdeményezés, pályázó 
az érintett közösség támogatását is élvezi.

Helyi társadalom kontra
helyi tankerület

Ami azt illeti, az ülésen sem lettek sok-
kal okosabbak a képviselők. Pedig több 
kérdést is feltettek Bozsikné Vig Marian-
na tankerületi igazgatónak. Vendlerné Po-
lyák Ilona az átszervezés valódi okát fir-
tatta, s azt, kinek van szüksége az igaz-
gatói álláshelyre. Tokaji Edit emlékezte-
tett arra, hogy a KLIK megalakulásakor 
megígérték, az iskolai átszervezések so-
rán nem mennek szembe a helyi társada-
lom igényeivel. Márpedig a két évvel ez-
előtti „kísérlet” kudarca azt bizonyította, 
hogy a helyi társadalom egyetlen szeg-
mense sem kívánja az átszervezést. Pap 
Zsolt arra volt kíváncsi, hogy ha a szülők, 
a pedagógusok elutasítják az átszervezést, 
akkor is fenntartja-e javaslatát a tankerü-
let, ahogy azt 2014-ben is tette, vagy kész 
visszavonni.
Válaszában a tankerület igazgatója leszö-
gezte, a Széchenyi iskola - ami hivatalo-
san nem is létezik, ahogy a Hunyadi sem 
- jogi státusza telephely, de ez már meg-
haladott, a gyakorlatban önálló szakmai 

egységként működik, el kell nyernie mél-
tó jutalmát, az önálló intézményi formát, 
esetleg a tagintézményi státuszt, ő azon-
ban az előbbit javasolta. A helyi társada-
lommal való szembemenetelre reagálva 
Bozsikné Vig Marianna azt mondta, az 
ülésig még nem volt véleményezés, két 
év alatt sok minden történt, s nem az ut-
cai beszélgetések, hanem a szavazások a 
mérvadók. Pap Zsolt kérdésére az igazga-
tó hangsúlyozta, nem fognak visszavon-
ni semmit, ahogy 2 éve, most is elkülde-
nek minden dokumentumot, jegyzőköny-
vet, határozatot a minisztériumba, bármi-
lyen eredmény is születik, és a miniszter 
fog dönteni.
A tankerületi igazgató többször is használ-
ta a jogszabályoknak való megfelelés kife-
jezést az átszervezés indokaként. Ezt né-
hányan úgy értelmezték, hogy jelenleg 
jogszerűtlen az iskola működése. Többek 
között ezt tisztázta dr. Fülöp György alpol-
gármester, leszögezve, hogy az állami ál-
talános iskola jogszerűen működik, ezt tá-
masztja alá a két évvel ezelőtti miniszte-
ri döntés is. Az alpolgármester emlékezte-

tett arra is, hogy két éve az volt a „baj” a 
Széchenyivel, hogy nem végezhet önálló 
szakmai munkát, most meg az - a javaslat 
alapján -, hogy túlzottan önálló. Az előz-
mények, a körülmények ismeretében az 
embernek olyan érzése támad, hogy pozí-
ciószerzésről van szó. Miután Hok Csabát 
- a tantestület 90 %-os támogatását követő-
en - a miniszter megerősítette intézmény-
vezetői posztján, gyorsan kiszerveznék a 
Széchenyi iskolát, hogy valakinek pozí-
ciója legyen - mondta dr. Fülöp György. 
A tankerületi igazgató azon felvetésére, 
hogy nem lát olyat, amitől az átszervezés 
után rosszabb lenne, az alpolgármester - 
aki szülőként is elégedett a Széchenyivel - 
úgy reagált, hogy ugyan mitől lenne jobb.
Bráz György polgármester zárszavában 
úgy vélte, sokkal többről van szó, mint 
egy átszervezésről. Folyamatosan tart a 
helyi társadalom kisemmizése, legyengí-
tése, a feladatok elvétele. Most egy újabb 
lépés előtt vagyunk - utalt a polgármester 
arra, hogy az önkormányzatok működ-
tetési jogát is el akarják venni. A KLIK 
megbukott és megbukott a vegyes (ön-
kormányzat, állam) rendszer is. Utóbbi 
azért, mert a nagy többségben fideszes ve-
zetésű önkormányzatok képtelenek voltak 
vagy nem akarták működtetni az iskolá-
kat - mondta Bráz György.
A testület végül 7 igen, két nem és egy 

tartózkodó szavazattal úgy határozott, 
hogy fenntartja korábbi véleményét és 
nem támogatja a Tiszaújvárosi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola át-
alakítását.

Átvennék a fenntartást is
Az előző napirendi pont polgármesteri 
zárszavának a működtetéssel kapcsolatos 
gondolatai után különösen érdekes volt a 
másik napirendre tűzött - előre tervezett 
- témakör.
Tiszaújváros képviselő-testülete 2012-ben 
tudomásul vette, hogy a fenntartásában lé-
vő, Tiszaújvárosban működő általános és 
középiskola a törvény értelmében 2013. 
január 1-jével a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központba történő beolvadás-
sal az állam fenntartásába kerül, és csak 
működtetői feladatot láthat el. Tudomá-
sul vette, de nem értett vele egyet és már 
2012 novemberében, az intézmények mű-
ködtetésének vállalására vonatkozó hatá-
rozatában rögzítette, készen áll arra, hogy 
amennyiben a jogszabályi környezet meg-
engedi, úgy a fenntartói felelősséget, jo-
got és kötelezettséget újra átvegye. (Az 
önkormányzat egyébként alkotmányjo-
gi panaszt nyújtott be annak érdekében, 
hogy fenntartói feladatait megtarthassa, 
de eredménytelenül.)
A testület döntött arról is, hogy 2013. ja-
nuár elsejét követően is mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a tanulók és a pe-
dagógusok számára biztosítsa mindazo-
kat a lehetőségeket és juttatásokat, ame-
lyeket az állami fenntartás előtti években 
nyújtott. (Lásd külön írásunkat!)
A köznevelés rendszerében a közelmúlt-
ban felmerült problémák megoldásával 
kapcsolatban a kormány.hu oldalon olvas-
ható Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok miniszterének az ATV Szabad szem-
mel című műsorában az iskolák önkor-
mányzatoknak történő visszaadása lehe-
tőségével kapcsolatban adott nyilatkoza-
ta, mely szerint „eddig még egyetlen ön-
kormányzat nem kérte, hogy adják vissza 
az iskolákat”. Ezért - élve a miniszter fel-
vetésével, egyben csatlakozva a Magyar 
Polgármesterek Közösségének Kiáltvá-
nyában foglaltakhoz, miszerint a közne-
velés rendszerének tervezett átalakítása 
során az önkormányzatok kapjanak lehe-
tőséget a fenntartói szerep vállalására, az 
ahhoz szükséges és elégséges központi fi-
nanszírozás biztosítása mellett -, a testü-
let úgy határozott, hogy vállalja az állami 
fenntartású tiszaújvárosi általános- és kö-
zépiskola fenntartásának átvételét és va-
lamennyi ehhez kapcsolódó fenntartói fe-
lelősséget és kötelezettséget.
Az indoklás szerint Tiszaújváros önkor-
mányzata 2013. január elseje előtt fenn-
tartóként felelősséggel gondoskodott az 
intézmények zavartalan működtetéséről, 
biztosította a szakmai munka feltételrend-
szerét annak érdekében, hogy a felhaszná-
lói igényeknek megfelelő színvonalú ok-
tató-nevelő munka folyjon városunkban. 
2013. január elsejét követően pedig tevé-
kenységével, támogatásaival bizonyította, 
hogy képes felelősséggel gondoskodni a 
köznevelési intézmények működtetéséről.             

Ferenczi László
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Bozsikné Vig Marianna

A képviselők számos kérdést tettek fel a tankerület igazgatójának.

A tanulók számára ösztöndíjrendszert működtet az önkor-
mányzat.

Az önkormányzat tartja karban az iskolai udvarokat.



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 alka-
lomból jubileumi emléklap készül az 1966-tól folyamatosan itt élők részére.
Az emléklapot 2016. december 31-ig lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálatánál (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 emlékla-
pot 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  
Tokaji EdiT

a 4. sz. választókerület képviselője
2016. május 18-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői szoba.

              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 köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-
lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szüksé-

ges intézkedéseket. 

Pályázati felhívás

Felsőoktatási ösztöndíj
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

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.

A temetői járatok 
új menetrendje

Közlemény

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
térítésmentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRA-
TOK 2016. május 17-től keddi és pénteki napokon - lakossági 
kérésre - az alábbi menetrend szerint közlekednek:
Oda Megálló Vissza
16.20 Tisza-part városrész 18.10
16.30 Tiszaszederkény, Kossuth út 18.00
16.31 Bajcsy Zs. E. út 67. 17.59
16.32 Bajcsy Zs. E. út 37. 17.58
16.33 Bocskai I. út 17.57
16.34 Bocskai I. úti iskola 17.55
16.37 Szederkényi út 17.53
16.38 Rózsa út (szakképző iskola) 17.52
16.39 Kazinczy út (hotel) 17.51
16.40 Autóbusz-pályaudvar 17.50
16.50 Városi Temető főbejárata 17.40

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény

Szelektív gyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a szelek-
tíven gyűjtött hulladékok házhoz menő begyűjtését a köz-
szolgáltató a következő héten, 2016. május 18-án (szerdán) 
végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Megújult a Tiszaújváros Kártya
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. 
évfordulója alkalmából az önkormányzat 
megújult arculatú Tiszaújváros Kártyát 
bocsát ki. A korábban használatban lévő 
Tiszaújváros Kártyák érvényessége 2016. 
március 31-én lejárt, április 1-jétől az új 
kártyával vehetők igénybe a kedvezmé-
nyek. Az új Tiszaújváros Kártya első al-
kalommal ingyenes, elvesztése, megron-
gálódása esetén azonban az újonnan igé-
nyelt kártya előállításának költségeit a 
kártya használójának meg kell térítenie. 
A kártya a jogosultság fennállása esetén 
öt évig lesz érvényes, nem kell évente ér-

vényesíteni. 
Az új kártyát tiszaújvárosi lakóhellyel ren-
delkező, vagy Tiszaújváros önkormány-
zatának tulajdonában lévő lakást szolgá-
lati jelleggel bérlő magánszemély, illet-

ve ez utóbbi magánszeméllyel jogszerűen 
együttlakó hozzátartozó igényelheti. 
A jogosultak az új Tiszaújváros Kártya 
iránti igényüket 2016. február 1. napjá-
tól a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
lati irodájában nyújthatják be. Az igény-
lőlapok benyújtása során - a jogosultság 
megállapítása érdekében - a személyazo-
nosság igazolására alkalmas és a lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány, vala-
mint a szolgálati jelleggel bérelt lakás 
esetén a bérlet igazolására alkalmas ok-
mány szükséges. 

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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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 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 17. (kedd)  08:00-12:00
2015. május 20. (péntek)  12:00-16:00

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot 
hirdet lakásszövetkezetek és társasházak 
részére lakóépületek energiatakarékossá-
got célzó és gépészeti beruházásainak, fel-
újításainak 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 cse-
réjére:
- 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 alatti 
födém alsó síkjának hőszigetelése, ameny-
nyiben az első fűtött lakószint alatti fö-
dém 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

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 20-ig munkanapokon 8:30-tól 18:00 óráig, má-
jus 13-án 8:30-tól 14:00 óráig fogadja az ügyfelek telefonhí-
vását a 06-40/42-42-42 telefonszámon.

Konyhakert-bérlők 
figyelmébe

Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet 
bérlő lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére és a 
bérleti díjak befizetésére 2016. május 18-tól - 2016. május 30-ig 
van lehetőség az alábbi helyen és időben. 
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüze-
meltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám, II. 
emelet 215. szoba)
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:        8-12
Szerda:      8-12 és 13-17
Péntek:      8-12
Figyelem! A bérleti szerződés megkötéséhez feltétlenül hozza 
magával a személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyez-
tetés céljából. A bérlő a területért 2.000 Ft/db bérleti díjat köte-
les fizetni.

                    Tiszaújváros Város Önkormányzata

Tájékoztatás

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes Képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján a gyermek lakó-
helye, vagy ha a gyermek életvitelszerű-
en a bejelentett tartózkodási helyén la-
kik, a tartózkodási helye szerinti telepü-
lési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a he-
lyi rendelete alapján a déli meleg főét-
kezést ingyenesen biztosítja azon álta-
lános- vagy középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kisko-
rú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási 
hellyel rendelkezik és életvitelszerűen be-
jelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-
netben valamennyi, azaz 55 munkana-

pon keresztül (2016. június 16-tól 2016. 
augusztus 31-ig) a Központi Étteremben 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint 
a Tiszaszederkény városrészben élők ese-
tében az „Esély” Napközi Otthonban (Ti-
szaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fo-
gyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő el-
fogyasztását a gyermek betegsége akadá-
lyozza, lehetőség van a szülője, más tör-
vényes képviselője vagy a szülő, más tör-
vényes képviselő által megbízott személy 
számára a gyermek részére biztosított étel 
ételhordóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek 
betegsége esetén az étel ételhordóban tör-
ténő elvitele orvosi igazolás benyújtása, 
illetve a szülő, más törvényes képviselő 
által megbízott személy számára az elvi-
tel írásbeli meghatalmazás alapján lehet-
séges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető 2016. június 
15. napjáig, ezt követően a nyári szünet 

időtartama alatt folyamatosan benyújt-
ható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán (I. em. 111. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Álláspályázat

Művelődésszervező 
munkakör

A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő művelő-
désszervező munkakör betöltésére 3 hónap próbaidő kikötéssel, 
határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: művelődésszervezői feladatok ellátása, a 
kulturális központ rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása.
Pályázati feltételek: 
- főiskolai művelődésszervezői szak                       
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (office programok)
- társalgási szintű angol nyelvismeret
- művészetek terén szerzett jártasság
- PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai 
gyakorlat
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény rendelke-
zései  az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
- szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.
Az állás 2016. június 1. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004 –es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani: Derkovits Kul-
turális Központ, Mátyás Zoltán igazgató, 3580 Tiszaújváros, 
Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megnevezését feltüntetni.

Mátyás Zoltán 
igazgató

A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum fotópályázata

Kedves fiatalok, tanulók! A Tiszaújváro-
si Kábítószerügyi Egyeztető Fórum arra 
kér benneteket, hogy készítsetek fényké-
peket, fotókat, amelyek azt mutatják be, 
hogyan lehet a drogfogyasztásnak nemet 
mondani. Az általatok elkészített fotók té-
maköre a megelőzésre, az egészség meg-
őrzésére, 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 hir-
deti meg. A beérkezett pályamunkákat ér-
tékelni fogjuk, és az első három helyezet-
tet jutalomban részesítjük. A fotók mére-
te:18x24 vagy 21x30 cm. A fotók készül-
hetnek fényképezőgéppel vagy mobilte-
lefonnal. Kérjük, hogy a fényképek mellé 
külön lapra írjátok le a kép címét, a készí-
tő nevét, az iskola nevét, telefonszámot, 
esetleg az email címet. A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2016. május 23. Kér-

jük, hogy a fotókat a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központban Bodnár Tün-
dének, a tanácsadó bizottság elnökének 
adjátok le a 26-os szobában. Biztatunk 
benneteket a fotózásra, vegyétek észre a 
környezetetekben a téma szempontjából 
figyelemre érdemes dolgokat! Reméljük 
minél több érdekes, izgalmas fotó érke-
zik majd!

Pálnokné Pozsonyi Márta
KEF elnök

Szigetelési munkálatokra és gépésze-
ti felújításokra is igényelhető támoga-
tás.

5. oldal2016. május 12. Hirdetmények



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

Egységben él a város
Ezer szállal kötődünk egymáshoz 

Három helyszínen, a három 
városrészben zajlottak a Kö-
tődés programjai. A Retro 
majális rendezvényeihez kap-
csolódó kulturális program 
célja az volt, hogy erősítse 
a városrészek egymás közti 
kapcsolatát. 

Fúvósok és mazsorettek köszöntötték Ti-
sza-part városrész lakóit a Zabos Géza 
sétánynál. Így kezdődött a Kötődés nap-
ja itt, az ipar bölcsőjében. Az ünneplő-
ket Bráz György polgármester köszöntöt-
te, aki elmondta, a várossá nyilvánítás 50. 
évfordulója a legméltóbb arra, hogy meg-
erősítsük egymást abban, hogy a város-
nak minden városrésze fontos, fontosak 
az itt élő emberek, hiszen nélkülük nem 
képzelhető el Tiszaújváros. A Tisza part-
ján színes lufikat engedtek a magasba a 
résztvevők, majd kerékpáron együtt in-
dultak el a következő helyszínre, a Szent 
István szoborhoz. Itt Bráz György így kö-
szöntötte az ünnepségen résztvevőket: 
- Az itt élő emberek megtanulták, hogy ez 

a közös otthonunk, s azt is megtanulták, 
hogy nem csak a múltunk közös, s nem 
csak a jelenünk, hanem a jövőnk is. (...) 
Sokféle jelzőt mondunk a városunkkal 
kapcsolatban, amit én kiemelnék, hogy 
az elmúlt néhány évtized alatt a közös-
ségek városa lettünk. Nagyon sok közös-
ség létezik városunkban és ezek a közös-
ségek is megmutatják, hogy békességben 
és szeretetben tudnak egymás mellett él-
ni, és így komoly értéket képviselnek - 
mondta Bráz György. 
A Szent István szobor megkoszorúzása és 
a Tiszaújvárosi Református Énekkar mű-
sora után az ünneplők együtt sétáltak a 
harmadik városrészbe, Tiszaszederkény-
be. Egyesületek, civil szervezetek, isko-
lák, cégek is képviseltették magukat a kö-
zös sétán, így is erősítve a városrészek 
közti kapcsolatot. A program Lorántffy 
Zsuzsanna szobrának megkoszorúzásával 
folytatódott, majd következtek az ünnepi 
köszöntők.
„Minden féltett dolgoknál jobban őrizd 
meg szívedet, mert abból indul ki minden 

élet” - ezt az igét olvasta fel dr. Varga Ist-
ván református lelkipásztor, aki így foly-
tatta:
- Olyan nagy öröm itt most magunk kö-

zött szétnézni, mindenki ünnepel, meg-
annyi szép, színes luftballon, amely kö-
zös örömünket jelzi. Öröm, hogy ötve-
néves Tiszaújváros. Ötven év egy ember 
életében igen szép szám, egy város éle-
tében tulajdonképpen az élet kezdete - 
mondta dr. Varga István. 
Schwardy Miklós az erőmű egykori veze-
tője a '70-es évekbeli városi életről szólt 
köszöntőjében: 
- Akkor még mások voltak a feltételek. 
Az álmunk az volt, hogy legyen egy Tra-
bantunk, ha több pénzünk volt, akkor meg 
egy Ladánk. Legyen egy nyaralónk és 
utazzunk el egyszer-egyszer Romániába 
vagy Bulgáriába. Abban az időben a vá-
ros helyzete is más volt, de itt akkor is 
jól lehetett élni, jobban, mint más helyen 
- mondta. 
Jézsó Gábor önkormányzati képviselő kö-
szöntője után a három városrész egységét 
szimbolizáló puzzle-t rakták ki a városré-
szek képviselői, majd az ünneplők ismét 

lufikat eresztettek a magasba. A Kötődés 
programjai helyi fellépők előadásaival 
folytatódtak, színpadra állt a Kisbocskor 
Néptáncegyüttes, Orosz Daniella és bará-
tai, a Tiszaszederkény Kultúrájáért Egye-
sület társulata, a Bokréta Citerazenekar és 
a Mezei Virág Népdalkör, az Amatőr Fia-
tal Színjátszók és a Bourbon Street, végül 
pedig a Horizont együttes. 
A szabadtéri fesztiválra mindhárom vá-
rosrészből érkeztek vendégek. 
- Nagyon jónak tartom ezt a kezdeménye-
zést, mondta a Tiszaszederkényben élő 
Szabó Erzsébet -, a többi programon nem 
tudtam részt venni, de úgy gondolom, 
hogy szükség van erre. Látszik, hogy mi-
lyen sok embert megmozgat, kellett egy 
ilyen rendezvény. 
Szabóné Dobos Katalin már a kora dél-
utáni kezdéskor csatlakozott a Kötődés 
programjaihoz. Mint Tisza-part város-
részben élő, együtt kerékpározott a töb-
biekkel előbb a Szent István szoborhoz, 
majd Tiszaszederkénybe.
- Általában a városba szoktunk járni, a 
másik két városrész, Tiszaszederkény és 
Tisza-part városrész is inkább Tiszaújvá-
rosban találkozik, ezért jó, hogy vannak 
ilyen ünnepek - mondta Katalin. 
- Ötvenhárom éve élek a városban - emlé-
kezett vissza a kezdetekre Bálint Balázs-
né -, olyan sok szép emlékem van már, 
hiszen régen is kijártunk a többi a város-
részbe. A Munkácsy úton volt a legelső 
lakásom, a 118-as épületben laktunk há-
rom évig, később kaptunk nagyobb lakást 
- mondta. 
Fellépőként és tiszaszederkényiként érke-
zett a rendezvényre Oláhné Vígh Anett. 
- Szép a napsütés, kellemesen érzi magát 
ilyenkor az ember - mondta Anett -, és 
kellemes az is, hogy így együtt vagyunk. 
Máskor is jó lenne ilyen program. Azt 
gondolom, hogy mi, akik itt élünk, mind 
egy egységnek vagyunk a tagjai, itt nincs 
különbség. Mindannyian tiszaújvárosiak 
vagyunk. 
                                            Fodor Petronella

Horgászsiker

Hajnali süllő

Jól indult a hét a tiszaújvárosi Kiss István számára, hétfőn haj-
nalban ugyanis egy igen méretes süllő akadt a horgára a Tiszán. 
A mintegy 12,5 kg-os halat egy óráig fárasztotta a horgász, vé-
gül sikerrel emelte ki a folyóból. 

Díjazott grillázs

Ezüstös kincsesláda

Hetedik alkalommal rendezték meg Lajosmizsén a Grillázs és 
Mézeskalács Majálist. A fesztiválon a Magyar Grillázsszövetség 
felkérésére részt vett a tiszaújvárosi Hangácsi Zsuzsanna is, aki 
egy kalocsai mintás kincsesládát készített a versenyre, melyre 
mintegy 90 alkotással neveztek. Idén Szabó Pál, az Első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend főkancellárja vezette a zsűrit, amely a 
cukrászolimpiákon megszokott pontozási rendszer alapján ér-
tékelt. Hangácsi Zsuzsanna kincsesládáját ezüstéremmel jutal-
mazták. Az alkotó nem csak a ládán jelenítette meg szülőföldje, 
Kalocsa jellegzetes mintáit, hiszen kalocsai népviseletben vett 
részt a fesztiválon. 

Sütőverseny 

Pünkösdi sütik

Habos, túrós, mákos, gyümölcsös, kelt és kavart tésztás sütemé-
nyek, fánkok, krémesek, de glutén- és cukormentes édességek 
is sorakoztak az asztalokon a tiszapalkonyai pünkösdi Süti sü-
tő- versenyen. Hét településről 83-an neveztek a község tavaszi 
gasztronómiai rendezvényére.  A verseny nem új keletű, koráb-
ban húsvét idején rendezték meg, ám idén a művelődési ház 18 
millió forintos teljes belső felújítása miatt - a program nevét is 
átkeresztelve - pünkösd idejére tették át. 
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Kész a puzzle.

Útban Tiszaszederkény felé.

A szabadtéri fesztiválra mindhárom városrészből érkeztek vendégek.

Színes lufik a magasban a város iparának bölcsőjénél.



Diétás étkeztetés

Félszázan érintettek
Évről évre nő a diétás étke-
zést igénylők köre a tiszaújvá-
rosi közétkeztetésben. A spe-
ciális igények felméréséről és 
az azoknak való megfelelésről 
folytatott beszélgetést a közel-
múltban a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ 
(TIK) szakemberek és érin-
tettek bevonásával.

Tiszaújvárosban összesen 17 diétás me-
nü közül választhatnak a közétkeztetés-
ben lévők. Az óvodás korúaknak 13, az 
általános iskolásoknak 4-féle diétás étlap 
készül. Összesen 31-en étkeznek így. A 
megfigyelések szerint évről évre többen 
vannak.
- Én biztos nem tudnám megtenni nyolc 
óra munka után, hogy másnapra mindent 
megfőzzek a gyereknek, és azt vigye be 
az óvodába - mondta Ignáth Ágnes, aki-
nek gyermeke cukorbeteg és lisztérzékeny 
is egyben. - Nagyon nagy segítség, hogy 
Tiszaújvárosban megoldott a diétás ét-
keztetés.
A TIK-nél már egy képzett diétás szakács 
is tevékenykedik.
- A konyhatechnológia ugyanaz, mint a 
hagyományos konyhában - mondta Répá-
si János diétás szakács. -  Különbség vi-
szont, hogy minden alapanyagot különvá-
lasztunk.
Jelenleg minden konyhában külön edény-
zetet kell fenntartani, és térben is el kell 

választani az ételek elkészítését a nor-
mál konyhai feladatoktól, diétánként kü-
lön-külön. 
- Ennyi diétás étkező miatt kénytelenek 
leszünk egy olyan főzőkonyhát kialakí-
tani, amely kifejezetten a diétás étkezte-
téssel foglalkozik - mondta Zsipi Imré-
né, a TIK közétkeztetési csoportvezetője. 
- Egy ilyen konyha megkönnyítené a dié-
tás menük elkészítését.
A legnehezebb a lisztérzékenyek étrend-
jének megfelelni.
- Minden alapanyagra figyelni kell, ami-
ből főznek - mondta a beszélgetésen 

Szentirmai Ágnes, aki a lisztérzékenyek 
tiszaújvárosi csoportjának vezetője. - A 
liszttől kezdve a párizsiig mindent elle-
nőrizni kell, hogy az valóban gluténmen-
tes legyen, de a visszajelzések szerint ki-
válóan működnek a tiszaújvárosi kony-
hák.
A probléma nem csak a fiatalokat érinti. 
Az Ezüsthíd Gondozóházban közel 20-
an veszik igénybe a cukor- és epebete-
gek számára kialakított kétféle diétás ét-
keztetést.

borza

Érettségi, szakmai vizsgák
Eötvös, Brassai 

A fő tantárgyakon már túl 
vannak a végzős diákok, most 
a szabadon választott érettsé-
gi és a szakmai vizsgák ideje 
van.

Magyar, matematika, történelem, idegen 
nyelvek, ezekből érettségizhettek a múlt 
héten. Nem csak a végzősök, hanem azok 
a 11.-esek is, akik az előrehozott érettsé-
git választották. 
- Sokan éltek a lehetőséggel és előreho-
zott érettségire jelentkeztek idegen nyelv-
ből és informatikából - nyilatkozta la-
punknak az írásbeli matúrasorozat negye-
dik napján Pogonyi Simon Edit, a Tisza-
újvárosi Eötvös József Gimnázium Szak-
középiskola és Kollégium intézményve-
zetője. 
- Összességében az idei évfolyam szeren-
csésnek mondható, hiszen az angol fel-
adatsort látva kedvező volt a gyengébb 
képességűek számára is, mert olyan szó-
anyaggal dolgozott, ami nem okozott ne-
hézséget azoknak, akik négy éven keresz-
tül tisztességgel tanultak és bejártak órák-
ra. Négy részből állt a vizsga, szövegér-
tési és nyelvhelyességi feladatból, aztán 
jött a magnóhallgatás, a negyedik rész 
pedig íráskészséget mért. A diákokkal és 
szaktanárokkal beszélve a matek feladat-
sor sem volt olyan nehéz, hogy ne lehes-
sen teljesíteni, de történelemből is jó té-
mákat kaptak, így a kifejtős feladatok kö-

zött is talált magának mindenki kedvére 
valót - mondja az intézmény vezetője. 
Kertész Patrik az elsők között jött ki a 
180 perces angol írásbeliről.
- Egy ideje tanulom már a nyelveket, 
nyelvvizsgáim is vannak. Angolból azért 
tettem előrehozott érettségit, hogy jövőre 
kevesebb legyen a tanulnivaló, elég lesz 
akkor a kötelező - mondja. 
- A magyar jól sikerült, a matek először 
könnyűnek tűnt, de rájöttünk, hogy még-
sem az, a kifejtős rész az nehéz volt, a tö-
rin meg csak gondolkodni kellett - ösz-

szegzi az első heti vizsgákat zárva Ko-
vács Zoltán.
E héten, kedden a Brassaiban elkezdődtek 
a szakmai írásbeli vizsgák. 
 - Péntekig 11 szakmai vizsga lesz, en-
nek az az oka, hogy a régebbi, úgyneve-
zett hosszú OKJ-s képzések idén kifutot-
tak, itt négy csoport végzett, az új, rövi-
debb képzési idejű szakképzés most ért 
fel a végzési évre, ők három évesek, plusz 
a megfelelő technikus képzések írásbeli-
je is zajlik, ami azt jelenti, hogy összesen 
120 fő vizsgázik. Több a feladatunk, hogy 
összeért a kifutó és a felfutó rendszer, de 
zökkenőmentesen megoldottuk - mond-
ja Vass Mátyás, az iskola szakmai intéz-
mény-vezető helyettese.
Három részből áll a vizsga, általános írás-
belikkel kezdenek, majd jön a gyakorla-
ti vizsga, aztán a szóbeli június 3-án, az a 
vizsgaidőszak zárónapja. 
A középiskola saját alapítású díját is ki-
osztották az érettségik előtt. A ballagási 
ünnepségen idén a diákok közül a 14.-es 
elektrotechnikus, Engi Gyula kapta meg 
a „Brassai tégla” kitüntetést, a gazdasá-
gi munkatársak közül Koháriné Szabó 
Krisztina, a tanári karból megosztva ket-
ten vehették át az elismerést, Tóth Zol-
tán műszaki szakoktató és Molnár Zsuzsa 
testnevelés-földrajz szakos tanár.
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Illem, protokoll

Nő és férfi az utcán
Egy férfi és egy nő! Itt kezdődik minden. Hogyan viselkednek 
egymással, ha szerelmesek, ha rokonok, ha kollégák, és ha ki-
lépnek az utcára?
Alapvetően már ismerjük a fő udvariassági irányokat: férfi a nő 
felé, fiatal az idősebb felé, a rangban magasabb felé. Mégis el-
mondható, hogy nincs két azonos szituáció. Mindennapi éle-
tünkben sok különböző helyzet adódik, ezekkel foglalkozunk 
most.
Az utcán lépkedve nem elég az udvariassági gesztusokat hasz-
nálni, figyelembe kell venni a veszélyforrásokat is. Maradjunk 
a példánknál, egy férfi és egy nő sétál az utcán. Egyelőre nem 
foglalkozunk vele, hogy a fent felsorolt kapcsolatok közül mely 
igaz rájuk, csak azt kell tudatosítani, hogy a férfi mindig úgy vi-
selkedik - az utcán és minden más helyszínen -, hogy védelmez-
ze a hölgyet a kellemetlenségtől és a veszélytől. 
Alaphelyzetben a férfi a jobbján vezeti a hölgyet. Hölgyeim, a 
férfi a bal oldalunkon kísér! Ennek történelmi háttere van. A lo-
vagkorba nyúlik vissza, amikor a lovagok a kardjukat a bal ol-
dalukon viselték, így a jobbjuk volt szabad. Amikor így látunk 
sétálni egy párt, akkor tudjuk, hogy nincs semmilyen különleges 
momentum, amely megzavarná az „andalgást”.
A férfinek olyan dolgokra kell figyelni például, mint a keskeny 
járda. Ebben az esetben neki kell az út felőli oldalon menni, véd-
ve a hölgyet a forgalomtól, és az esetlegesen felcsapódó víztől, 
sártól. Egy csöpögő eresz alatti útszakaszon haladva figyelmes-
nek kell lenni, hogy a hölgy ruhája, frizurája ne sérüljön. Hason-
lóképpen illik védenie a férfinek a hölgyet a gyalogátkelőn az 
oldalirányú forgalomtól.
Klasszikus szabályként tudatosítsuk magunkban: a férfi jobb-
ján vezeti feleségét, balján édesanyját, anyósát, vagy nőrokonát.
Amikor egy férfi két hölgyet kísér, akkor ő halad középen. Ami-
kor két férfi és egy hölgy társaság van, akkor a hölgyet veszik 
közre. Több férfi és nő esetében a társaság tetszőleges párokra, 
vagy kisebb csoportokra szakadhatnak. A hangoskodás, feltűnés 
ilyenkor sem ildomos. Tömegben a férfi megy elöl, utat bizto-
sítva a hölgy számára, mégis ügyelve arra, hogy „el ne veszítse” 
őt. Utcán karonfogva haladni férfi és nő közötti bizalmas kap-
csolatot jelent, kivéve csúszós, jeges úton, egyenetlen köveze-
ten. Ekkor az egyik udvariassági kitétel, hogy segítséget nyújt a 
gáláns férfi. Ahogy az idősebbek segítése, a közös esernyő hasz-
nálata is magában hordozza az összekarolást.
 Medina

Állomáslátogatás

Nyitott mentősök

Óvodás csoportok, iskolások és civilek is kíváncsiak voltak a 
mentősök munkájára a Tiszaújvárosi Mentőállomás nyílt nap-
ján, melyet a Mentők napja országos programhoz csatlakozva 
rendeztek meg országszerte. Ez idő alatt bárki betekintést nyer-
hetett a mentősök mindennapjaiba, de megnézhették a mentőga-
rázst, az autókat, és bejárhatták az épületet is. 

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
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A matek könnyűnek tűnt, de kiderült, hogy mégsem az.

Mobiltelefonok a tanári asztalon, kezdődhet a vizsga a Brassaiban.

Szakemberek és érintettek beszélgettek a diétás étkeztetésről.



Debrecen meghódítása

Fitt-Dance diadalok

A Fitt-Dance tánccsoport május 7-én az Év tánca 2016 orszá-
gos minősítő és díjkiosztó táncművészeti versenyen Debrecen-
ben több kategóriában is a legjobbnak bizonyult.
Eredmények:
Felnőtt hip-hop kategóriában: Alteriaton című koreográfia arany 
minősítés, „Az év tánca díj”.
Világkörüli út című koreográfia arany minősítés, „Az év szuper-
produkciója díj.”
Sárga Gréta Choice című koreográfiája, Nagy Enikő és Tóth 
Panna Shake that című koreográfiája ezüst minősítésben része-
sült. 
Tánctanár és tanítványa kategóriában Bucsi Vivien és Katlan Ju-
dit Stride című koreográfiája arany minősítésben részesült.
Impro-Show felnőtt kategóriában Bócsi Attila lett a kategória 
győztese, ezzel megszerezte „Az év legjobb táncosa” díjat.
A csapat tagjai: Vékony Kitti, Papp Zsuzsa, Nagy Viktória, Ör-
dögh Laura, Ortó Krisztina, Bucsi Vivien, Huszák Emőke, Pesz-
len Genovéva, Stefán Zoé Hanna, Gulyás Viktória, Lukács Vivi-
en, Nagy Enikő, Tóth Panna, Sárga Gréta, Zsichla László, Kat-
lan Judit, Bócsi Attila. 

Zeneiskolás sikerek

Marimba és fuvola
Ferenczi Viktor, a Ván-
dor Sándor zeneiskola ütős 
tanszakának nagy reménysé-
ge. Kisiskolás korában kezd-
te Tóth László növendéke-
ként, szeptember óta Virágh 
Márk tanítja. Tanár és di-
ákja nemrégiben együtt vol-
tak azon a megyei versenyen, 
amelyen Viktor második he-
lyezést el. 

- Kazincbarcikán volt a verseny, az első, 
amin részt vettem nyolcéves zenei pálya-
futásom alatt. Egy dél-koreai darabot ját-
szottam marimbán. Sajnos csak egy hó-
napom volt rá felkészülni, de keményen 
dolgoztam és meglett az eredménye. Har-
mincan voltunk a versenyen, én voltam 
a legidősebb a mezőnyben. Örültem na-
gyon a második helyezésnek. Most a ze-
ne inkább egy jó hobbi nekem, de ha vég-
zek a sulival és lesz egy fix állásom, ak-
kor szívesen játszanék majd egy bandá-
val rendezvényeken, esküvőkön - mond-
ja Viktor előrevetítve jövőjét. 
Virágh Márk friss diplomásként főállá-
sú zenepedagógusként foglalkozik 19 nö-

vendékével. Diákjainak többsége 12-13 
éves, szeptember óta kilenc elsőse is van. 
- Nagyon örültem Viktornak, tehetségére 
felfigyelve nevezetük őt erre a versenyre. 
Elődöm Tóth László is sokat emlegette őt 
- mondja Virágh Márk. - Szóló és duó ka-
tegóriában lehetett indulni, több korosz-

tályban. Reggel még nem volt olyan for-
mában, izgultam is érte, de amikor fel-
ment a színpadra, az hihetetlen volt. Amit 
kértem tőle szakmailag, mindent megcsi-
nált, nagyon virtuóz és nagyon muziká-
lisan játszik - dicséri növendékét tanára.
Két emelettel feljebb a fuvolateremben 
lányok gyakorolnak. Füzér Zsuzsa, Tóth 
Melinda és Borza Eszter Szentendrén in-
dult egy országos versenyen. Koncertjük 
sok volt már városszerte, versenyük ez 
volt az első. Felkészítőjük, Lakatos Vera 
is elkísérte őket. 
- 315-en álltak színpadra a különböző 
korosztályokban - mondja a fuvolás nö-
vendékek tanára. - Nagyon nagy lehető-
ség ez a gyerekeknek, nem sokszor adó-
dik ilyen. Borza Eszter a középmezőny-
ben végzett a mini korcsoportban, Tóth 
Melinda az ötödik korcsoportban a 12. 
lett, ami nagyon nagy szó, hiszen ő olya-
nokkal játszott, akik már főiskolára fel-
vételiznek. Füzér Zsuzsa negyedik helye-
zést ért el korcsoportjában és elnyerte a 
különdíjat is. Nagyon nagy élmény volt 
ez a verseny nekünk és a gyerekeknek is. 
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Pataki János kiállítása

Az öntörvényű „kispataki”
Lehet szeretni és lehet megrö-
könyödni, egy biztos, Pataki 
János „kispataki” képzőmű-
vész művei mellett nem lehet 
elmenni szó nélkül. Tiszaúj-
város 50 éves jubileumi ren-
dezvénysorozatának része-
ként a Városi Kiállítóterem-
ben nyílt tárlata.

Objektek, kollázsok, képek jellemzik Pa-
taki János alkotásait. A Kondor Béla-díjas 
festőművész több évtizedet átívelő mun-
kásságából hozott el egy kiállításnyit Ti-
szaújvárosba.
- Pataki élete, de egész lénye egy sajá-
tos egységet képez életművével, sőt tá-
gabb környezetével is - ezekkel a szavak-
kal méltatta Kishonthy Zsolt művészettör-
ténész a 83 éves művészt a megnyitón, 
melyre rég nem látott tömeg érkezett. 
- Nekem nagyon tetszenek a képek - 
mondta Bartókné Takács Klára. - Pata-
ki Jánost régóta ismerjük itt Tiszaújváros-
ban, azért jöttünk el a kiállítására.
A művész egyszerű családban született 
Szegeden, édesapja cipészmester volt. A 
hatvanas, hetvenes években dolgozott és 
alkotott Tiszaújvárosban. Felkarolta azo-
kat is, akiket érdekelt a képzőművészet, 
így számos tanítványa volt és van a vá-
rosban. Egyikük a Munkácsy-díjas kép-
zőművész, Bukta Imre.
- Nem az irányt mutatta meg nekünk, ha-
nem felfedte a szabadságot - mondta az 
egykori tanítvány a megnyitót megelőző-
en. - Én akkoriban rézkarcokat készítet-
tem, és láttam, hogy ő összeragaszt min-
denféle dolgokat, applikál, kivág, fest, le-
fúj, szóval számomra nagyon érdekes 
volt, ahogy ő dolgozott.

Az 1970-es évek elején jelentkezett Mis-
kolcon egy olyan művészgeneráció, akik 
már a korábbitól eltérő szemléletet képvi-
seltek. Úttörő volt közöttük Pataki János, 
aki öntörvényű művészként szembe ment 
a legtöbb művésszel és azzal az elképze-
léssel, hogy a „tiszta, objektív formákkal 
alakítsák a képet”- írta róla Végvári Lajos. 
Helyette a lázadás, az abszurd képzettársí-
tások jellemzik művészetét. Talán emiatt 
is, nehezen fogadták be Miskolcon.
Tiszaújvárosban is jelenség volt. Bráz 
György polgármester is ennek a „jelen-
ségnek” - Pataki Jánosnak - a rá gyakorolt 
hatásának felidézésével kezdte köszöntő-
jét a megnyitón. Majd a múltból a közel-
jövőbe invitálta a megjelenteket.
- Tiszaújváros önkormányzatának támo-
gatásával egy 100 oldalas kiadvány ké-
szül, melyben Pataki János munkáival ta-

lálkozhatunk - mondta. - Néhány héten 
belül együtt örülhetünk annak, hogy ez az 
album elkészült.
A mostani tárlaton a korábbi képek mel-
lett az elmúlt öt évben készült alkotások 
- többségében a szebb napokat látott ba-
bákkal készült objektek - láthatók. A mű-
vész meghatottsággal a hangjában szólt a 
jelenlévőköz.
- Egy magasabb erő, egy fantasztikus erő 
létrehozta a gondolatot és én azt gondo-
lom, hogy mindaz, amit itt lehet látni nem 
az én érdemem - mondta Pataki János. - 
Műfajilag soha nem tudtam magam elha-
tározni egy irányba, így tulajdonképpen 
nem biztos, hogy az vagyok, akinek lát-
szom.
A kiállítás május 31-ig látogatható a Vá-
rosi Kiállítóteremben.

borza

Ládi Vera visszatérése

Kerámiákkal a múltba

Bronzkori mintára, kézzel készített kerámiákból 
nyílt kiállítás a Derkovits Kulturális Központban. 
Ládi Vera régészeti leletek alapján készített óko-
ri használati tárgyait nézhetik meg az érdeklődők. 

Edények, tányérok, vázák. Bronzkori hasonmások agyagból. A 
kerámia, ha nem is közvetlenül, de kapcsolódik Ládi Vera egy-
kori hivatásához, hiszen hosszú évekig dolgozott népművelő-
ként városunkban. 
- Több szempontból is különleges ez a kiállítás, mert egy olyan 
ember művészetével, alkotásaival ismerkedhetünk meg, aki a 
valamikori Leninvárosban maga is alakította a város kulturá-
lis életét - mondta a kiállítás megnyitóján Venyigéné Makrányi 
Margit, a városi könyvtár volt igazgatója, miután Mátyás Zoltán 
a Derkovits Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a ven-
dégeket és az Énekszó Baráti Kör meglepetés produkciójával 
emelte a megnyitó színvonalát.  
Ládi Vera életében a kerámiázás új korszakot jelent. Bár munká-
ja során közvetett kapcsolatban volt a képzőművészet ezen ágá-
val, hiszen műhelyekbe, stúdiókba  járt, kiállításokat szervezett, 
az agyaggal csak a nyugdíjas éveiben ismerkedett meg köze-
lebbről. A kerámiázás folyamata összetett. Nem csak a kéz, ha-
nem az agy is dolgozik.
- Nagyon jó, hogy a kezem manuálisan dolgozik az agyaggal, 
ugyanakkor szellemi területen komoly kutatómunkát igényel-
nek az előkészületek - avatta be lapunkat az alkotó munkája 
mozzanataiba. - Ha megvannak a műszaki, régészeti rajzok min-
den egyes leletről, megvan a magasság, a fenék- és a szájméret, 
ki van számolva a köpenyfelület, akkor nincs más dolgom, mint 
újrateremteni azt, amit már egyszer valaki több ezer évvel ez-
előtt megalkotott.
 A megnyitóra eljöttek az egykori munkatársak és barátok is. 
Reichemberger Lászlóné közelebbről is ismeri az alkotót.
- Nagyon míves munkák, amit Vera létrehoz, igényesek, szépek, 
archaikusak - mondta. - A forma tökéletes egységben van a min-
tával és az anyaggal, az agyaggal. Nagyon örülök, hogy újra itt 
van közöttünk, és hogy újra találkoztunk, mert sok évig munka-
társak voltunk, és utána is barátok maradtunk.
 A kiállítás május 29-ig látogatható a Derkó Minigalériában.  

-ema-
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Füzér Zsuzsa, Lakatos Vera tanárnő, Tóth Melinda és Borza Eszter.

Az öntörvényű „kispataki” a '60-as, '70-es években alkotott városunkban.

„Bandával” is szívesen játszana Viktor.

A kéz és az agy is dolgozik, mondja Ládi Vera.



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 alkotásokból. A kiállítás 
május 28-ig tekinthető meg. Helyszín: a könyvtár előadóter-
me.
Május 18. (szerda) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Po-
zitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: 
Derkovits Kulturális Központ földszinti oktatóterem.
Május 19. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK 
- „A könyv: nagyítóüveg” rendhagyó irodalmi beszélgetés. A 
beszélgetést vezeti Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta. 
Helyszín: a könyvtár kiállítóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Május 12. (csütörtök) 14.00 óra: Könyvtári délután - nagy-
szülők. „Maszat hegyen innen, hókuszpókuszokon túl”. 
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja
Május 17. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja. 
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszközö-
ket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bárki, 
bármikor bekapcsolódhat!

A Tisza TV műsora
Május 12., csütörtök

9:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Rendkívüli ülés – Érett-

ségi, szakmai vizsgák - Diétás étkeztetés - Ládi Vera kiállí-

tása - Sport 

9:15 Hétről-hétre: Kötődés - Foltvarró találkozó - Zeneisko-

lás sikerek - Tavaszi Fesztivál

(Az adás a szerdai műsor ismétlése) 

Május 16. hétfő

18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Temálfürdő-Phoenix KK  - 

Tehetséges Fiatalok Budapest mérkőzés közvetítése felvétel-

ről 

Május 18., szerda

18:00 Héthatár: Tavaszi Fesztivál start - Drogfutás - Vöröske-

resztes kitüntetés a városnak - RC modell szezonnyitó- Sport

18:15 Hétről-Hétre: Bródy-koncert - Gyöngyösi Ivett zongo-

rakoncert - Lúdas Matyi 

Manapság minimum vörös posztó ha elhangzik az, 
hogy újabb stadion épül a magyar labdarúgás számára. 
Hogy ennek mi az oka abba ne menjünk bele - mert 
ennek a rovatnak nem ez a dolga -, ám azt is el kell is-
mernünk, hogy az a rendkívül jól felszerelt sportcent-
rum, melyet mi tiszaújvárosiak magunkénak mondha-
tunk is létesült valahogy. Igaz, a két dolog közel sem 
említhető egy lapon. A labdarúgók centerpályáját nem 
is olyan régen, 1998 májusában adták át a nagyközön-
ségnek. Az eseményről a Tiszaújvárosi Krónika is be-
számolt.
„Újabb állomásához érkezett az egymilliárd forintos 
beruházással épülő tiszaújvárosi sportcentrum. A TSC 
NB I/B-s labdarúgócsapatának új otthonát szomba-
ton a Nagykanizsa elleni találkozón avatták fel. A mér-
kőzés előtt másfél órával már jócskán megtelt a kö-
zel kétezer néző befogadására alkalmas, műanyagszé-
kes fedett lelátó.”
Az akkor - a jelenlegi helyzethez hasonlóan -, a kie-
sés ellen küzdő hazai gárda mellett más látványosság 
is akadt. A város alpolgármestereként ugyanis Koscsó 
Lajos is beugrott a mérkőzésre. Szó szerint. Ugyanis 
tandem ejtőernyővel érkezett a jeles alkalomra.
Az 1997/1998-as NB I/B-s bajnokság 34. fordulójá-
ban a hazaiak tisztesen helytálltak. Az első játékrész 
hajrájában megszerezték a vezetést, majd úgy tűnt be 
kell érniük az x-szel mert a második játékrész utolsó 
10 percére kiegyenlített a Nagykanizsa. 
„Már úgy nézett ki, hogy döntetlen a találkozó, amikor 
Mucha József  edző egy cserével a Tiszaújváros javára 

fordította a mérkőzést. A csereként beálló Mészáros 
első labdaérintése gólt eredményezett, majd második 
megmozdulásával 11-est harcolt ki csapatának.”
Így lett a vége 3-1. Bár a csatát megnyerte ekkor a csa-
pat, végül a „háborút” elvesztette. Az osztályozós he-
lyen maradva ugyanis a bennmaradásért a Tatabányá-
val kellett játszania és ebből a párviadalból vesztesként 
került ki.
A jövő héten 1997. 20. hetéből szemlézgetünk.

                                           borza

Stadionavató
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!

Folt hátán folt

Regionális foltvarró találkozó 
A szegénység hozta létre, az 
amerikai farmerfeleségek tö-
kéletesítették, mára pedig 
már divatstílusnak tekint-
hető. Ez a foltvarrás. A kéz-
műves munkák szerelmesei 
a hétvégén adtak egymásnak 
randevút a Derkovits Kultu-
rális Központban.

Míg az aulában vásároltak, addig az eme-
leten és a különböző helyiségekben bő-
szen folyt a munka. Ki saját portékája el-
készítését okította, ki a mesterfogásokat 
leste el a tapasztaltabbaktól.
- Ez az egyik legfontosabb találkozó - 
mondta Kiss Lászlóné, aki a kazincbarci-
kai küldöttség vezetőjeként érkezett a re-
gionális találkozóra. - Fontosak az ilyen 
lehetőségek, hiszen itt tudunk azokhoz a 
speciális anyagokhoz hozzájutni, amiket 
amúgy egy kisvárosban nemigen tudunk 
beszerezni.
Három évvel ezelőtt már volt országos 
találkozó Tiszaújvárosban. Azt a rendez-
vényt követve, most a régió kézművese-
it hívták össze. A felhívást szívesen fo-
gadták, közel 150-en érkeztek a kulturá-
lis központba. És nem jöttek üres kézzel. 
Mindenki egy saját maga készítette fale-
velet hozott, hogy azzal díszítse a házi-
gazdák által kiállított „találkafát”.
A rövid megnyitó után, melyen a kulturá-
lis központ két művészeti csoportja mű-
ködött közre, a szakmai műhelymunkáké 

lett a főszerep. Falikárpit, takaró, táska, 
tolltartó vagy éppen rongybaba. Mind-
ezeket elkészítik a foltvarrók.
- Én Eperke babákat hoztam most - tu-
dom meg Losonczi Benjáminnétől. - Na-
gyon szeretik a gyerekek, alvóbabának 
használják.
De nem csak a kicsiknek lehet jó dolgo-
kat készíteni, a fiataloknak egy többfunk-
ciós táskát kínáltak.
- Ha akarom kézitáska, ha akarom, ak-
kor pedig hátizsák - mutatja Pappné Tóth 
Éva. - Igazán divatos, a családomnak ké-
szítettem eddig ilyet.
A foltvarrás nem csak az újrahasznosítás-

ról szól. Egyre nagyobb a művészeti ér-
téke is.
- Amerikában már népművészet a foltvar-
rás - mondja Bertalanné Csirmaz Éva, aki 
kistáskáit matyó mintákkal látja el, jelez-
ve matyóföldi kötődését. - Itt nálunk még 
csak kézműves tevékenység, de vannak 
olyanok, akik művészi szinten művelik a 
foltvarrást.
A találkozón az Országos Foltvarró Céh 
tagjai számára külön képzést szervezett. 
Itt egy olasz technikával ismerkedhettek 
meg a tagok. 
- Azért jó a foltvarrás, mert van használa-
ti értéke az így készült dolgoknak - mond-
ta a képzés vezetője, Oláhné Szente Györ-
gyi. - A goblenezés is szép, de az a véle-
ményem szerint öncélú. Itt, ha valamit el-
készítünk, legyen az egy takaró, egy tás-
ka vagy bármi, annak a mindennapokban 
is hasznát vesszük.
Tiszaújváros korábban is régiós központ 
volt a foltvarrásban. Most ismét az, rá-
adásul a régió kicsit bővült is. 
- Korábban csak az észak-magyarorszá-
gi régió tartozott hozzánk - tudom meg 
Mag Kálmánnétól a Tiszavirág Foltvar-
rókör vezetőjétől, a rendezvény házigaz-
dájától. - Aztán megszűntek a régiók, de 
igény volt rá ismét, és most kibővülve, 
újra régióközpontként működünk Tisza-
újvárosban.
A rendezvényen mintegy másfélszáz folt-
varró vett részt, és az ígéretek szerint a 
következő találkozóra még többen jön-
nek majd.

                                                borza
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Ki okított, ki a mesterfogásokat leste el. 

Szépen gyűltek a levelek a találkafán. 



M E G H Í V Ó
A MOL és a „BOROSTYÁN” ALAPÍTVÁNY szeretettel meghívja NYUGDÍJASAIT a 2016. június 

04-én (szombaton), 10.00-17.00 óra között, a Tiszaújvárosi Sportcentrum területén tartandó,

MOL REGIONÁLIS CSALÁDI NAP-ra.
A korábbi Juniális idén megújult formában, MOL FŐZŐNAP néven kerül megrendezésre, amelynek fő 
programját a csapatokban történő közös főzés alkotja. (A bográcsos pörkölt elkészítéséhez a szervezők 
minden eszközt és alapanyagot biztosítanak.)
A főzőnap során 5 kategóriában hirdetnek versenyt:
1. Legízletesebb étel – az „abszolút győztes csapat”
2. Legkreatívabb ételkombináció
3. Legvidámabb csapat
4. Legszebben tálalt étel
5. Legkreatívabb csapat
A főzőversenyre 10-20 fős csapatok regisztrálhatnak a jelentkezési lap kitöltésével 2016. MÁJUS 20-IG. 
Jelentkezési lapot és a főzőversennyel kapcsolatos további információt a  06-49-341-784 telefonszámon 
kérhetnek a Borostyán Alapítvány munkatársától, Kecskésné Kovács Herminától. 
A főzőversenyen résztvevők részére az ebéd a csapat által készített ételből biztosított!
Azok a nyugdíjasok, akik nem kívánnak a főzőversenyen részt venni, készétel iránti igényüket a 06-49-
341-784 telefonszámon jelezzék! JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2016. MÁJUS 20.
A rendezvényre való belépéshez személyi igazolvány szükséges. 
A rendezvény napján autóbuszjárat közlekedik 9.00 órától minden órában Tiszaújváros autóbusz-állomás 
– Széchenyi úti (üzletsori) megálló – Sportcentrum útvonalon és 9.30 órától minden óra 30 perckor vissza.

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.

Gyermek horgászok 
figyelem!

A Zabos Géza Horgász Egyesület a gyermeknapi horgászversenyt 2016. május 29-én 
(vasárnap) rendezi a tiszaújvárosi Dísztavon.
A versenyzők az alábbi kategóriákban indulhatnak:
- gyermek kategória 6-9 éves korig
- serdülő kategória 10-14 éves korig
Program:
07.00-tól gyermek kategória regisztrációja, sorsolása, helyfoglalása
07.30-tól gyermek kategória versenyének kezdete, serdülő kategória regisztrációja, 
sorsolása
A versenyzők kategóriánként létszámtól függő időbeosztásban versenyezhetnek.
Kategóriánként az első 3 helyezett versenyzőt díjazzuk. A jelentkezők számára immár 
hagyományosan az Energofish Kft. biztosít a horgászathoz felszerelést. A versenyen 
csak a kapott horgászbottal lehet horgászni. Összesen 100 fő jelentkezését várjuk, ezen 
túl nem fogadunk el nevezést. A nevezés díjtalan!
A versenyen a gyermekek csak szülői felügyelettel és felelősségre vehetnek részt.
A versenyre csak előzetesen lehet jelentkezni 2016. május 27-ig az egyesület irodájá-
ban (Tiszaújváros Bartók B. út 7) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, péntek 13-17 
óráig és kedd, csütörtök 8-12 óráig) vagy a 06-49-343-000 telefonszámon.
A versenyre mindenkit szeretettel várunk.
A verseny támogatói: ENERGOFISH Kft., Tiszaújváros Önkormányzata, NAPSU-
GÁR Horgászbolt, CASTELLO Cukrászda, Zabos Géza Horgász Egyesület.    

Csehovics Zoltán, ifjúsági felelős

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2016. május 13-án 
(pénteken) 2.200 kg pontyot telepít az 
alábbiak szerint:
Csécsi tó:   600 kg
Erdészeti tó:   600 kg
Tolnai tó:   400 kg
Örösi tó:   300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a 
Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó:     
300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyisé-
get is az Erdészeti és a Csécsi tóba tele-
pítjük.

Horgászni 2016. május 14-én (szomba-
ton) reggel 05.00 órától lehet! 

Balázs Tibor
horgászmester

10. oldal 2016. május 12.Hirdetés/Rendezvények

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!



A Sportcentrum eseményei
Május 13. péntek

Kosárlabda
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Tehetséges 
Fiatalok-Budapest NB I/B-s bajnoki mérkőzés (rájátszás) 
    Játékcsarnok

Május 14. szombat
Labdarúgás
10.00 TFCT - Bozsik Akadémia Nyíregyháza U17 bajnoki 
labdarúgó mérkőzés  Füves edzőpálya
12.00 TFCT - Bozsik Akadémia Nyíregyháza U19 bajnoki 
labdarúgó mérkőzés  Füves edzőpálya

Asztalitenisz

Dobogón végeztek
Befejeződtek az asztalitenisz csapatbajnokságok, melyekben a 
tiszaújvárosi együttesek kiválóan szerepeltek. Az NB III-as TSC 
I. szoros csatában csoportjában az élen végzett, így jogot szer-
zett az NB II-ben való indulásra. Réti István, a TSC elnöke el-
mondta, jelenleg remek utánpótlás nevelő munka folyik az asz-
talitenisz szakosztálynál, de a mostani keret nem alkalmas ar-
ra, hogy az NB II-ben megállja a helyét, így a csapat az NB III-
ban indul majd. 
A megyei „A” csoportban a tiszaújvárosiak második számú le-
génysége ezüstérmet szerzett, míg a „B”  csoportban az Eötvös 
DSE az élen végzett, így ők is az „A” csoportban szerepelnek a 
jövőben.  

Május 7-én Budapesten ren-
dezték meg a „Budapest Di-
ák-Kupa” kajak-kenu ver-
senyt, melyen a Tiszaújváro-
si Kajak-Kenu és Sárkányha-
jó Egyesület képviseltette ma-
gát.

- Az utánpótlás korosztályú versenyzők 
számára ez a verseny jelentette a ráhan-
golódást a május 20-22.-e között, Győr-
ben rendezendő maratoni magyar bajnok-
ságra. Ennek okán minden korosztályban 
nagy létszámú mezőnyök alakultak ki - 
tudtuk meg dr. Juhász Pétertől, a TKKSE 
szakmai alelnökétől.
Eredmények:
K-1 lány U-14: 5. Makrányi Gréta, K-1 
lány U-13: 2. Nagy Anna, MK-1 fiú U-10: 

2. Makrányi Gábor, 3. Kaczvinszki Ta-
más, MK-1 fiú U-11: 1. Kórik Ákos, 2. 
Deim Marcell, MK-1 lány U-10: 4. 
Utassy Melinda, MK-1 lány U-11: 2. 
Nagy Mira, K-2 lány U13-14: 2. Mak-
rányi Gréta-Nagy Anna, 6. Zöldi Csen-
ge-Tóth Zsófia, MK-2 fiú összevont: 3. 
Kórik Ákos-Deim Marcell, MK-2 lány 
összevont: 7. Nagy Mira-Utassy Melinda, 
MK-1 lány U-10 500 m: 1. Nagy Luca, 
7. Marosi Csilla, MK-1 fiú U-10 500 m: 
2. Balogh Martin, 4. Skokán Máté, MK-
2 lány U-10 500 m: 3. Nagy Luca, MK-
2 fiú U-10 500m: 2. Balogh Martin-Sko-
kán Máté.

*
A TVSE utánpótlás versenyzői évadnyi-
tó versenyen vettek részt Miskolcon és az 

alábbi szép eredményeket érték el:
Mk-1 leány U9 500 m: 4. Kertész Bianka, 
5. Kertész Blanka, Mk-1 fiú U9 500 m: 7. 
Tagliatti Péter, Mk-1 fiú U10 2000 m: 7. 
Fedák Zsombor, Mk-1 fiú U11 2000 m: 
10. Komlós Botond, 
Mk-1 fiú U12 2000 m: 3. Mertinkó Mar-
cell, 6. Császár Dávid, 7. Dudás Bence, 
Mk-1 leány U12 2000 m: 3. Tóth Eszter, 
Mk-1 leány U13 2000 m: 1. Seres Lau-
ra, 2. Márton Tünde, 6. Molnár Bernadett, 
K-1 leány U13 2000 m: 2. Erős Kinga, 
5. Vitos Zsófia, K-1 fiú U15 2000 m: 4. 
Dudás Csongor, K-1 fiú U16 2000 m: 1. 
Bodnár Bence, K-1 leány U16 2000 m: 2. 
Sárga Petra, K-1 fiú U18: 1. Pócsi Alex, 
2. Gömöri Dénes.

A sereghajtó otthonába látogatott a hétvégén a TSC csapata. A 
kötelező győzelmet hozták a lányok, bár az első félidő nem úgy 
alakult, ahogy a tabellán elfoglalt helyek mutatják. A második 
félidőben már kijött a különbség és 10 gólos győzelem lett a vé-
ge, megerősítve a tabellán elfoglalt második helyet.
Szerencs -Tiszaújváros 21-31 (13-12) 
TSC: Kovács A., Jávor (9), Rónai (5), Nagy A. (5), Bagdi Á., 
Kovács Sz. (3), Papp (3), Tóth A. (3), Bagdi B. (2), Új (1), 
Bozsik, Béke, Kiss, Tóth J.
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Hoztuk a kötelezőt, bár az el-
ső félidő végén kicsit belealudtunk a meccsbe. Ma nem voltunk 
JÁMBOR-ak, megmutattuk nekik!

Az NB I/B-s rájátszás középmezőnyének második 
körének első mérkőzésén idegenben remek játék-
kal győzte le a Tehetséges Fiatalok gárdáját a Pho-
enix KK. 

Ezzel a bajnokság 9-12. helyéért folyó küzdelemben egy erős el-
lenféllel szemben sikerült fontos győzelmet aratnia.
Tehetséges Fiatalok-Budapest - Tiszaújvárosi Termálfür-
dő-Phoenix KK 72 – 83 (9-18, 26-24, 22-22, 15-19)
Budapest, 50 néző. V.: Hervay, Jurák, Vida.
Tehetséges Fiatalok-Budapest: Szobi (19/6), Beák (21/9), Ker-
kai (19/3), Tóth (2), Bihari (-), Buzás (-), Karagity (9), Nyula-
si (2), Franczva (-).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Varga (20/12), Mohay 
(15/3), Kilyén (11), Magyar (4/3), Pöstényi (4/3), Kovács (7/3), 
Osnach (16/6), Vida (3/3), Benőcs (3).
Brunyánszky István, vezetőedző: Kemény és jó védekezéssel si-
került érvényesíteni az akaratunkat egy kiválóan felkészített el-
lenféllel szemben. Végig vezettünk a mérkőzés folyamán, és he-
lyenként gyönyörű támadójátékot tudtunk produkálni. Nagybe-
tűs gratuláció a csapat kitartásához!

Labdarúgás

Vertük a Somost, na most…!
A Termálfürdő FC Tiszaúj-
város a Somos SE gárdáját 
fogadta az NB III-as bajnok-
ság 30. fordulójában.

A salgótarjáni székhelyű gárda a tabella 
11. helyéről jóval előnyösebb helyzetből 
várta a mérkőzést, a győzelmi kényszer-
ben lévő hazaiak azonban cáfolták a pa-
pírformát, és ha nem is könnyen, de meg-
nyerték a mérkőzést. 

TFC Tiszaújváros - Somos SE 
2-1 (0-0) 

Tiszaújváros: 200 néző. V.: Farkas (Ko-
vács, Török Katalin).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Hajdu, Angyal, Polényi (Bussy), Ka-
tona (Kovács Sz.), Kerekes, Kovács P., 
Hussein, Molnár L. (Molnár F.), Horváth. 
Somos SE: Horváth-Debreceni, Kiprich, 
Kerényi, Novák (Nagy), Dóczi, Köböl, 
Szilágyi, Szekér (Tarlósi), Csóka, Olasz. 
64. perc: Egy megfeneklett támadást kö-
vetően közel a félpályához Bussy továb-
bított Kovács Péterhez, aki rövid labda-
vezetés után 21 méterről hatalmas erővel 
lőtte ki a bal felső sarkot. (1-0)
91. perc: Kovács Szilárd ugratta ki Hus-
seint, aki egy az egyben vezethette ka-
pura a labdát. A vendégek hálóőre csak 
szabálytalanul tudta megakadályozni a 
gólszerzést. Horváth kapus - aki megúsz-
ta az esetet egy sárga lappal - tehetetlen 
volt a csapatkapitány Fodor Péter bünte-
tőjével szemben. (2-0)
93. perc: Gyakorlatilag a középkezdés 
után egy előreívelt labdát nem sikerült el-
rúgni. Kiprich fejjel juttatta Olaszhoz a 
labdát, aki fordulásból lőtt a hálóba. (2-1)
Már az első félidőben is gólt, sőt gólokat 
szerezhetett volna a Tiszaújváros. Nem 
érdemtelenül szerezte meg a három pon-
tot, melynek eredményeként továbbra is 
nyitott a kérdés, hogy melyik csapat fog 
kiesni az NB-III-ból. Jelenleg 5 csapat 
küzd ez ellen és elég egy botlás, hiszen a 
13. REAC és a tabellát záró Tiszaújváros 
között mindössze két pont a különbség. A 
következő forduló érdekessége, hogy az 5 
csapatból négy egymással játszik. 
Antal István, vezetőedző: Eddig azért dol-
goztunk keményen, hogy elérjük a villa-
most. Ma úgy érzem, hogy fel is szálltunk 
rá és tovább is akarunk utazni!
Bari Jenő, vezetőedző: Küzdeni tudásból 
jelesre vizsgáztunk, viszont sajnos kevés 
hadra fogható játékosom volt a mai napon 
és ez meg is látszott a támadójátékunkon.
További eredmények
Újpest FC II. - KBSC FC 1-6
Ceglédi VSE - Tállya KSE 2-2
Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry - Putnok 
FC 0-0
FC Hatvan - Rákosmente KSK 2-1
Nyíregyháza Spartacus FC – REAC 3-1
Jászberényi FC - Cigánd SE 1-2
DVSC-DEAC II. - DVTK II. 2-1
Következik a 31. forduló
2016.05.14. szombat, 17:30

Cigánd SE - TFC Tiszaújváros
Tállya KSE - Felsőtárkány - M.kö-
vesd-Zsóry
KBSC FC - FC Hatvan
2016.05.14. szombat, 18:00
REAC - Nyírbátori FC
2016.05.15. vasárnap, 11:00
Újpest FC II. - Putnok FC
2016.05.15. vasárnap, 17:30
Somos SE - Ceglédi VSE
DVTK II. - Nyíregyháza Spartacus FC
Rákosmente KSK - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: Jászberényi FC

Nagy szórás Kisvárdán

Mind a négy U-csapatunk idegenben lé-
pett pályára bajnoki találkozón. A mérleg 
három vereség és egy nagyarányú győze-
lem. 
Az eredmények:
U19 Kisvárda - TFCT 1-15
U17 Kisvárda - TFCT 4-3
U15 Borsod Volán - TFC T 4-1
U14 Borsod Volán - TFCT 7-0

Tornát nyertek
Minitornát rendeztek Tiszaújvárosban 
U11/12/13-as csapatok részére, ahol ha-
zai siker született. 
A tornán mindenki játszott mindenkivel 
1x25 perces mérkőzéseket. A végered-
mény:
1.Termálfürdő FC Tiszaújváros U11/12, 
2. Sajóörös U13, 3. Borsod Volán U12, 
4. Nánási Focisuli U11, 5.Nánási Focisu-
li U12
Kurucz Gábor, edző: Az első két mérkő-
zés nem igazán tetszett, utána viszont már 
azt kaptam vissza, amit megbeszéltünk. 
Gratulálok a fiúknak a tornagyőzelemhez.
A torna legjobb TFCT játékosa Ferencsik 
Soma lett.
A csapat tagjai: György Kristóf, Drótos 
Soma, Ferencsik Bálint, Ferencsik Soma, 
Victor Áron, Papp Máté, Lestál Szilárd, 
Kundrák Adrián, Hornyák Kristóf, Illés 
Róbert, Tarnóczi Balázs, Juhász Dávid, 
Grigoncza Rafael.

Az NB III Keleti csoport állása:
1. Nyíregyháza Spartacus FC 28  23  2  3   67-18  71 
2. Ceglédi VSE  29  22  3  4  56-22  69 
3. Cigánd SE  28  18  5  5  73-35  59 
4. FC Hatvan  28  17  1  10  45-31  52 
5. Putnok FC 28  14  5  9  46-34 47 
6. KBSC FC  28  12  10  6  51-31  46 
7. Rákosmente KSK 28  12  8  8  56-41  44 
8. Újpest FC II. 28  11  4  13  32-56  37 
9. Jászberényi FC 29  10  6  13  51-41  36 
10. DVSC-DEAC II. 28  10 6  12  41-35  36 
11. Somos SE  28  10  5  13  31-43  35 
12. DVTK II.  28  10  4  14  34-42  34 
13. REAC  28  6  5  17  30-63   23 
14. Nyírbátori FC 28  5  7  16  26-59  22 
15. Tállya KSE 28  5  6  17  25-47 21 
16. Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry  29  5  6  18  26-64  21 
17. Termálfürdő FC Tiszaújváros  29  4  9  16  19-47  21 

NB III. Észak-Magyarország „B” csoport
1.  Tiszaújvárosi SC   16  14  0  2  28 
2.  Útfestők-Apagy III.   16  13  1  2  27 
3.  Pegazus-Andornaktálya   16  13  0  3  26 

B-A-Z- megye „B” csoport
1. Eötvös DSE Tiszaújváros  10  10  0  0  20
2. ONGA SE  10  7  1  2  15 
3. DVTK IV. Sólymok  10  6  1  3  13 

B-A-Z megye „A” csoport
1. Miskolc VSI I.   18  15  3  0  33 
2. Tiszaújvárosi SC II   18  15  1  2  31 
3. Sátoraljaújhelyi TK I   18  11  1  6  23

Kajak-kenu

Ráhangolódtak a maratonira

A bajnokságok dobogósai

Kézilabda

Felemás félidők

Kosárlabda

A Phoenix 
tehetségesebb volt

11. oldal2016. május 12. Sport

Fodor (középen fehérben) fejjel veszélyeztet. A büntetőt ésszel, erővel értéke-
sítette.



Teltházas előadás!
Értesítjük kedves közönségünket, hogy a Tiszaújvárosi Ta-
vaszi Fesztivál május 17-ei  Bródy János koncertjére min-
den jegy elkelt!
Megértésüket köszönjük!

Derkovits Kulturális Központ

12. oldal 2016. május 12.Rendezvények
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