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Fesztiválos kiállítások

Fesztiválnyitány sztárvendéggel

Ásványok és vasútmodellek

Halálos 
motorosbaleset

Május 12-én 20 óra körül Tiszaújváros, Vasvári Pál út és Dózsa 
György utca kereszteződésében közlekedett motorkerékpárjával 
egy férfi, aki - eddig tisztázatlan okból - az egyik sarki ház fa-
lának hajtott.
A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen 
életét vesztette.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osz-
tálya szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit.

Két kiállítás is nyílt a Derko-
vits Kulturális Központban a 
Tavaszi Fesztivál alkalmából.

Ásványok a Bükk-hegységből, a Mátrá-
ból, a Börzsöny lankáiról. Krisztián Ist-
ván saját gyűjtésű ásványaiból rendezte 
be azt a kiállítást, amely a Derkó Miniga-
lériában nyílt meg.  Achát, kalcedon, jás-
pis, csak néhány  a  tárlaton látható dara-
bokból, melyek közül sokra a közeli he-
gyekben  letl rá a gyűjtő, főképp Meggya-
szó és Erdőhorváti térségében. Bár drága-
követ nem rejtenek a hazai hegyek, annál 
több különleges ásványt. Krisztián István 
egy szeletét hozta el gyűjteményének, 
amit nem csak hogy maga kutatott fel és 
szabídított ki a hegyoldalból, hanem meg 
is munkálta ezeket. Sokakat csupán a kö-
vek természetessége, szépsége vonz, má-
sokat az ásványok gyógyító erejébe vetett 
hite hoz el  egy-egy ilyen kiállításra, hi-
szen manapság egyre nagyobb szerepet 
kapnak az ásványok az ezoteriában. A kü-
lönleges ásványgyűjtemény péntekig lát-
ható, a kövekből készült tárgyak, éksze-
rek meg is vásárolhatók ez idő alatt. 
A kulturális központ emeletén, a tükrös 
konferenciateremben vasútmodell kiállí-
tást rendeztek be, ugyancsak a fesztivál 

egyik kísérőprogramjaként.  A kazinbar-
cikai Nagy Attila saját gyűjteményét hoz-
ta el, illetve annak csak egy részét, hiszen 
a ma már felnőtt gyűjtő gyermekkorában 
szerezte be első mozdonyait. Az eltelt év-
tizedek alatt rengeteg sínpárral, vagonnal, 
mozdonnyal, dízellel és gőzössel gyara-
podott gyűjteménye, melyhez saját maga 
fantáziája szerint alakította ki a makett-
környzetet, így hatalmas zöld terepasz-

tala egy jellegzetes német vidéket idéz. 
Kollekciójában kisebb és nagyobb mére-
tűek is vannak, mozognak, futnak a sínen, 
fütyülnek, sőt gőzt is pöfögnek egyesek.  
A vasútmodell kiállítás ideje alatt a gyűj-
tő naponta cseréli a “szereplőket”, csütör-
tökön például a füstölgő, pöfögő gőzösök 
szelik majd keresztül a terepasztal kínálta 
„kilométereket”.

Útlezárások
Tisztelt Városlakók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy május 19-én, csütörtökön a „Bor-
maraton” nevű kerékpáros rendezvény miatt félpályás útlezárás 
lesz 13 óra 45 perc és 14 óra 50 perc között a Szent István út - 
Bartók Béla út - Bethlen Gábor út - Lévay út - Szent István út 
-Örösi út útvonalon.
A kerékpárosok elhaladását követően az útszakaszok lezárását 
azonnal feloldjuk!
Kérjük szíves megértésüket!

*
Tájékoztatjuk Önöket, hogy május 20-án, pénteken a Tavaszi 
Fesztivál kísérő rendezvényeként „Miénk a tér” néven ifjúsági 
rendezvény lesz a Március 15. parkban.
A rendezvény biztosítása miatt reggel 7 órától a Széchenyi úton 
- a parkoló bejárata és a buszöböl között - megállni tilos táb-
lát helyezünk ki, valamint a Széchenyi utat - a Kazinczy út fe-
lől - 14 - 16 óra között egyirányúsítjuk az üzletsor előtti parko-
ló igénybevételével, ezért kérjük, hogy a Béke út felől ne hajtsa-
nak be a Széchenyi útra!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a rendezvényre és 
kérjük szíves megértésüket!

Polgármesteri Hivatal
(A Tisza Triatlon miatti további útlezárások lapunk 5. oldalán.)

Mindenkihez szólva

Dr. Fülöp György alpolgármester nyitotta meg az idei Tiszaúj-
városi Tavaszi Fesztivált. Köszöntőjében a város pezsgő kultu-
rális életét emelte ki, és azt a programcsokrot, ami idén 741 ren-
dezvényt kínál Tiszaújváros lakosságának. 
- A több mint 20 évre visszatekintő Tavaszi Fesztivál idén is gaz-
dag műfaji sokszínűségben, és minden társadalmi réteget meg-
szólít, immár az ifjúságot is - mondta köszöntőjében az alpol-
gármester.

Tiszaújváros hetilapja    2016. május 19.    XXXIV. évfolyam, 20. szám

Mátyás Zoltán a DKK igazgatója és dr. Fülöp György alpol-
gármester.

Péntekig robognak a vonatok.

Bródy János koncertje nyitotta az idei Tavaszi Fesztivált.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden és szombaton 18 órakor, szerdán, csütörtökön és pén-
teken 8:30-kor, vasárnap 11:00 órakor lesznek a szentmisék 
templomunkban.
Májusban a hétköznapi szentmisék után Májusi Litánia.
Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia. Vasárnap 8:30 Szent Litur-
gia Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. 
Kedden 8:00 Szent Liturgia.
„Ha szeretnéd elkapni Istent, hogy meghallgasson, amikor 
imádkozol, állítsd a kapcsolót az >>alázat<< állásra, mert ezen 
a frekvencián mindig rajta van Isten, és kérd alázattal telve az 
ő irgalmát.” (Szent Paísziosz atya)
Református
Csütörtökön 18.00 órától bibliaóra lesz a városban. 
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 és 16.00 órától lesz istentisztelet. A városban a délelőt-
ti istentisztelet ideje alatt az imaházban gyermek istentisztele-
tet tartunk.
A Tiszaújvárosi Református Egyház  június 20-24. között a 12 
év feletti korosztály számára angol tábort rendez anyanyelvi 
segítőkkel. Június 27 - július 01. között a már hagyományos 
hittantábor lesz. Érdeklődni és jelentkezni a lelkészi hivatalok-
ban vagy a 49/542-064-es telefonszámon lehet.

 „Álom az álomban,
Mese a mesében,
Tovaszáll a lélek,

Bársony fényében.

Minden mulandó,
Semmi sem örök,

Csak a szeretet ereje, 
szívünk között.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik drága, felejthetetlen gyermekünk, 

Kiss AnitA
temetésén megjelentek, mélységes bánatunkban 

részvéttel osztoztak.
A gyászoló család 

„Veled együtt volt teljes az életünk,
hogy elmentél elvitted örömünk.
Szívedben csak jóság és szeretet,
szorgalom és munka volt életed.

A fájdalmat leírni nem lehet,
csak letörölni a könnyeket.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra, 
amikor gyermekünk, 

PósA BeátA
2 éve, 2014. május 20-án örökre távozott közülünk.

Anya, Apa

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot május 22-ig (vasárnapig) a 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052)  majd május 23-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár 
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) 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.  

Játék- és ruhagyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! 

2016. május 28-ig 9 órától 18-ig játék és ruhagyűjtést tartunk, 

valamint telefonos bejelentés alapján bútort és egyéb háztartá-

si eszközöket közvetítünk vasárnap kivételével minden nap a 

Tisza út 2. c. épületben. ( A NAV és a Járási Kormányhivatal 

korábbi épülete a Városgazda Kft. telephelyén).

Bízunk abban, hogy az Önök adományai által jelentős mérték-

ben hozzájárulhatunk a nehéz helyzetben levő családok, gyer-

mekek életkörülményeinek javításához. A hátrányos hely-

zetben lévők is jelentkezhetnek, megadva, hogy mire lenne 

szükségük. A gyűjtési akció ideje alatt személyesen, vagy a 

következő telefonszámon jelezhetik igényüket: 49/333-910, 

70/3338122.

Várjuk Önöket, előre is köszönjük a segítséget!

A szervezők

Köszönet az 1%-ért
A Napraforgó Alapítvány a sajátos nevelést igénylő gyerme-
kekért kuratóriuma ezúton mond köszönetet mindazoknak, 
akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával segítették munkán-
kat. 
2014-ben 661.390 Ft-ot kapott alapítványunk, mely összeget 
a tanulók táboroztatására, illetve egészségügyi és fejlesztő 
programok megvalósítására fordítottunk. A Napraforgó Ala-
pítvány adószáma: 18432978-1-05

Az alapítvány kuratóriuma

Nagykorúak lettek

Fogadalomtétel
Május 8-án Tiszaszederkényben 4, Tiszaújvárosban 18 fiatal tett 
konfirmációi fogadalmat, amelyre ősz óta készültek. Első úrva-
csoraosztásuk pünkösdkor volt, így váltak a gyülekezet nagyko-
rú tagjaivá.  
Tiszaszederkényben konfirmáltak: Juhász Inez, Muhi Réka Ka-
talin, Stefán Zoé, Toldi Csaba. 
Tiszaújvárosban konfirmáltak: Balogh Adrienn Kitti, Bodri Bri-
gitta, Csató Lilla, Gere Lilla Noémi, Földvári Levente, Hajdú 
Zsófia, Hegedűs Csongor Csaba, Hohol Réka, Kormos Klaudia, 
Lapostyán Fruzsina, Mezei Dóra, Molnár-Haisz Mátyás, Nagy 
Nelli, Réti Márton, Szabó Orsolya, Szabó Réka, Veres Mercé-
desz Izabella, Vincze Vanda Napsugár.

Aki járművel irányt változtat - terelővo-
nalat, az úttest szélét vagy képzeletbeli 
felezővonalát átlépi, forgalmi sávot vál-
toztat, másik útra bekanyarodik, főútvo-
nalról vagy szilárd burkolatú útról letér, 
stb. - köteles az azonos irányban vagy 
szemben haladó, irányt nem változtató 
járműveknek elsőbbséget adni. 
Az irányváltoztatást - ide nem értve a kör-
forgalmú útra történő bekanyarodást - a 
művelet előtt kellő időben irányjelzéssel 
kell jelezni. Kerékpárral az irányjelzést 
karral kell adni, olyan módon, hogy az 
szemből és hátulról is jól látható legyen. 
Amennyiben az útkereszteződésben több 
forgalmi sáv található, a tervezett haladá-
si irányunknak megfelelő forgalmi sávba 
kell besorolni. 
A jobbra kanyarodást az úttest jobb szé-
léről kell megkezdeni. A balra kanyaro-
dást a menetirány szerinti jobb oldal bal 
széléről kell végrehajtani, ehhez a keresz-
teződés előtt kellő távolságra be kell so-
rolni a felezővonal mellé, ennek bizton-
ságosságáról is győződjenek meg. Az út-

test jobb széléről soha ne kezdjenek balra 
kanyarodni, mert ezzel a hátuk mögött ér-
kező járművek elé vágnak, amire ők egy-
általán nem számíthatnak. Balra kanyaro-

dás során elsőbbséget kell adni a szem-
ből érkező és egyenesen tovább haladó 
vagy jobbra kanyarodó járműveknek. Út-
kereszteződésnél a kanyarodás irányától 
függetlenül elsőbbséget kell adni a gya-
logosok részére amennyiben azon az úton 
haladnak át, amelyikre rákanyarodunk. 
Az irányváltoztatás szabályaihoz kapcso-
lódóan nagyon fontos, hogy a kerékpá-
rosnak tilos lakott területen kívül a főút-
vonalról balra bekanyarodni vagy meg-
fordulni, továbbá a kerékpárútról a ve-
le párhuzamos útra balra bekanyarodni. 
Ezekben az esetekben a kerékpárról le 
kell szállni és azt át kell tolni az úttesten.
Cikksorozatunkban a kerékpárosokra vo-
natkozó legfontosabb szabályokat kísé-
reltük meg összefoglalni, de a kerékpáro-
soknak - mint minden járművezetőnek - a 
közúti közlekedés valamennyi szabályát  
ismernie kell, ezért javasoljuk a KRESZ 
alapos tanulmányozását.

  Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Lélek
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 19.Sokféle

A Krónika 

elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755,

+ 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tisztv.hu

Táblaerdő

Irányváltoztatás, kanyarodás
Kerékpáros közlekedési szabályok



Bringázás, faültetés, hulladékgyűjtés

Zöld hónap 
a Jabilben

A környezettudatosság jegyében Zöld hónapot 
tartott a tiszaújvárosi Jabil Circuit Magyarország 
Kft. Áprilisban hetente más és más akcióval hívták 
fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. 

A tiszaújvárosi Jabil Circuit Magyarország Kft. mindig is foko-
zott figyelmet szentelt a természeti-, és társadalmi környezetet 
befolyásoló tényezőknek. A környezeti terhelés csökkentése ér-
dekében a vállalat számára fontos értéket jelent az energiagaz-
dálkodás, a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatosság. 
E területeken már az elmúlt években is számos lépés történt, 
elég csak a 2015-ben megvalósított kondenzációs kazáncseré-
re és talajszondás hőszivattyúzásra vagy a napelemes e-autó töl-
tőállomásra gondolni.
A környezetvédelem jegyében idén - a Jabil történetében először 
- megrendezték a Zöld hónap elnevezésű programsorozatot.
A programok között szerepelt a  „Bringázz a munkába!” tava-
szi kampánya is. A biciklis akció alatt április 11-től kezdődően, 
akik a hónap végéig legalább 8 alkalommal kerékpárral érkez-
tek a gyárba, a cég vendégei voltak egy bringás reggelire és to-
vábbi ajándékokkal lettek gazdagabbak 
Április 22-én, a Föld napján, 50 db facsemetét ültettek el a gyár 
területén, ezzel ünnepelve az anyavállalat alapításának 50. év-
fordulóját. A kezdeményezés sikerét jól mutatja, hogy több mint 
150 önkéntes jelentkezett az akcióra.
2016 azonban nem csak a Jabil, de Tiszaújváros életében is kü-
lönleges év, hiszen a város is fennállásának 50. évfordulóját ün-
nepli. Ebből az alkalomból a gyár és a város vezetése közösen 
fát ültetett a tiszaújvárosi Dísztóhoz, egy emléktáblán is meg-
emlékezve a közös eseményről.
A programsorozat zárásaképp április 28-án - a TeSzedd! orszá-
gos kezdeményezéshez csatlakozva - önkéntesek segítségével 
hulladékgyűjtést tartottak. A Jabilhoz közeli erdős területet tisz-
tították meg, a munka során több mint 50 zsák hulladék gyűlt 
össze.

Rendkívüli ülés

Pályázatok, 
alapítványok

Határidős feladatok miatt rendkívüli ülést tartott 
május 11-én Tiszaújváros képviselő-testülete.

A grémium zárt üléssel kezdte munkáját, jóváhagyva két pályá-
zat benyújtását. A TiszaSzolg 2004. Kft. a Tiszaújvárosi Ipari 
Park közműfejlesztésének támogatására pályázhat, az önkor-
mányzat pedig a Napsugár Bölcsőde épületének energiamegta-
karítást eredményező korszerűsítésére, felújítására nyújt be pá-
lyázatot.
Tiszaújváros önkormányzata 2000-től évente pénzügyi támo-
gatást nyújt a TVK Nyrt. által alapított „Tiszaújváros jövőjé-
ért” Alapítvány részére, mely az utóbbi időszakban évente hosz-
szabbítja meg működését. Ennek megfelelően a képviselő-testü-
let most ismételten határozott arról, hogy csatlakozik az alapít-
ványhoz és az eddigi gyakorlatnak megfelelően az alapítói befi-
zetéssel azonos összeggel támogatja azt.
Ez az összeg - a MOL előzetes tájékoztatás szerint - 10 millió fo-
rint. Ami kevesebb az előző évi támogatásnál. (A MOL az utób-
bi években fokozatosan csökkentette az alapítványnak megítélt 
összeget. - a szerk.)
Bráz György polgármester bejelentette, levélben fordul a MOL 
elnökéhez, vezérigazgatójához, rákérdezve a csökkentés okára, 
különös tekintettel arra, hogy a MOL, illetve a MOL Petrolké-
mia Zrt. eredményei nem ezt sejtették.

f.l.

Tavaszi közmeghallgatások

Fákról, vízről, útról, hulladékról
Május 10-12 között tartot-
ta szokásos tavaszi közmeg-
hallgatás-sorozatát Tiszaúj-
város képviselő-testülete. A 
mindhárom városrészre ki-
terjedő fórumoknak ezúttal 
egy kiemelt témája is volt, a 
Városházán rendezett esemé-
nyen Tiszaújváros-Kertváros 
talajvízszint csökkentésének 
nehézségeivel szembesültek a 
résztvevők.

Tisza-part: 
fák, utak, játékok

Tisza-part városrész lakói és a városve-
zetés között ritkán alakul ki parázs vita a 
közmeghallgatáson. Így volt ez most is, 
kedélyes hangulatban telt a mintegy féló-
rás találkozó.
A városrész lakói elégedettek lehetnek, 
hiszen az elmúlt időszakban felújították a 
sportpályát, megújultak a közterületek, a 
közösségi épületek, gondozottak a zöld-
területek. Utóbbiak azért gondot is okoz-
nak, különösen az elszáradt ágazatú, galy-
lyazatú fák. A tiszapalkonyai bekötőút-
hoz vezető járda szintén balesetveszé-
lyes. A felújítások pedig újabb igényeket 

generálnak: az orvosi rendelő előtetőjét 
„megirigyelve” a Tisza-parti Szabadidő-
házhoz is kértek ilyen építményt.
A kérést előbb-utóbb teljesíti az önkor-
mányzat, ahogy az immáron - igaz csak 
részlegesen - védőkerítéssel ellátott ját-
szótér elemeinek, utcabútorainak bővíté-
sét, és sürgősen megvizsgálják a baleset-
veszélyesnek tartott „sürgőt” is.
Ezzel összefüggésben Bráz György pol-
gármester hangsúlyozta, hogy a város 
egyetlen játszóterén sincs olyan játszóe-
lem, amely ne felelne meg az uniós szab-
ványoknak.
A polgármester a városrészt érintő tervek-
ről is szólt. Elkészült a bekötőút és a Ve-
rebély, valamint a Jedlik Ányos utca fel-
újítási terve, további felújítások lesznek a 
szabadidőházban, bővítik a térfigyelő ka-
merarendszert, és a Tiszavirág utca szeny-
nyvízhálózatát. 

Városháza: 
talajvíz, hulladék

Zsúfolásig telt a Városháza tanácskozó 
terme május 11-én. A szokásosnál jóval 
nagyobb érdeklődés annak szólt, hogy 
kiemelt témája is volt a közmeghallga-
tásnak: Tiszaújváros-Kertváros talajvíz-
szintjének problematikája. Erről Stefán 
Ildikó vízépítő mérnök tartott tájékozta-
tót. Az előadó több megoldást is vázolt 
arra, hogy miként lehetne csökkenteni 
a talajvíz szintjét, mely különösen árvíz 
idején okoz nagy gondot. Ezek mindegyi-
kéről kiderült azonban, hogy nem nyújt 
biztos, végleges megoldást és költséges. 
Végül a vízépítő mérnök, a testület tag-
jai, a jelenlévő és megszólaló érintettek 

arra a megállapításra jutottak, hogy egye-
lőre az egyedi, utólagos szigetelés, injek-
tálás kínál megoldást, de ez igen költsé-
ges, s ennek eredményessége sem garan-
tálható 100%-osan. (A prezentáció vázla-
ta lapunk 6. oldalán!)
A közmeghallgatás „rendes” részében 
gyalogátkelők megszüntetését, másutt 
újak létesítését javasolták. Erre a forga-
lomtechnikai terv idei felülvizsgálata-
kor odafigyelnek - érkezett a válasz. Az 

Ifjúsági parkban létesítendő nyilvános 
WC ügyével kapcsolatban elhangzott, új-
ra kell gondolni az elképzeléseket. A te-
rület felmérése során ugyanis kiderült, 
hogy a faállomány rendkívül elöregedett, 
nagy része bőven megérett a kitermelés-
re, s értelemszerűen új fákat kellene tele-
píteni. Éppen ezért a további fejlesztése-
ket át kell gondolni.
A zöld növényi hulladék házhoz menő 
begyűjtésével kapcsolatos anomáliák - 
nem adnak gyűjtőzsákot, rövid a begyűj-
tési időszak - a közszolgáltató-váltásra, 
illetve a törvénymódosításokra vezethe-
tők vissza - mondta Bráz György polgár-
mester, aki megnyugtatta az érintetteket, 
az önkormányzat ugyanis megállapodott 
a szolgáltatóval, hogy bármilyen zsákban 
elviszik a hulladékot, a begyűjtési idősza-
kot pedig meghosszabbítják.

Arra a felvetésre, hogy a választási ígéret 
ellenére a családi házak utólagos szige-
telésére nem nyújt támogatást az önkor-
mányzat, a polgármester hangsúlyozta, 
hogy a testület most a társasházakra kon-
centrál, ahol nem csupán energetikai, ha-
nem igen komoly épületgépészeti problé-
mák vannak. Mindazonáltal nem elkép-
zelhetetlen a családi házak tulajdonosai-
nak támogatása sem, ez azonban legfel-
jebb 20 ezer forint lehetne. 

Tiszaszederkény: 
klub, zavaros halászat

Tiszaszederkényben a hagyományos pol-
gármesteri tájékoztatóval kezdődött a 
közmeghallgatás. Befejeződött az Ady 
Endre úti ivóvízrendszer rekonstrukció-
ja, folyamatban van a Dózsa György úti 
csapadékvíz-csatorna karbantartása, az 
önkormányzat továbbra sem mondott le 
a Bocskai - Dózsa György úti csomópont 
körforgalmasításáról. A tervek között sze-
repel a térfigyelő rendszer bővítése, fit-
nesz eszközök telepítése, parkolóépítés, 
továbbá több utcában út- és járdafelújítás.
A felszólalók többsége további felújítá-
sokat javasolt - például az ivóvízhálózat 
átfogó korszerűsítését. Az egykori Petőfi 
úti iskola épületében kialakítandó „Petőfi 
klub” is megvalósul, ám annak használati 
rendjét, szabályait az érvényben lévő jog-
szabályok szerint kell kidolgozni - tisztá-
zódott némi polémiát követően.
Ifj. Kiss Károly, aki évekkel ezelőtt ma-
ga is tagja volt a roma önkormányzatnak, 
azt kifogásolta, hogy nem jelent meg tá-
jékoztatás a roma önkormányzat jelenle-
gi elnökének ügyéről, nevezetesen, hogy 
eljárás folyik ellene, mert „árammal ha-
lászott”. A felszólaló azt is sérelmezte, 
hogy az általa vezetett roma civil szer-
vezet nem kapott az önkormányzat pén-
zéből finanszírozott horgászengedélyek-
ből. A polgármester válaszában azt java-
solta, a rendőrségtől kérjen tájékoztatást 
a tiltott halászatról, a horgászengedélyek 
ügyében pedig a roma önkormányzat il-
letékes.

Ferenczi László

3. oldal2016. május 19. Aktuális

Tisza-part városrész lakói elégedettek, de mindig találnak javítani valót.

A várossá nyilvánítás és a Jabil alapításának 50. évfordulója 
alkalmából fát ültettek. Tiszaszederkényben egyebek mellett a „Petőfi klub” volt terítéken.

A Városházán rendezett közmeghallgatáson a talajvíz volt a főszereplő. A kép 
bal szélén Stefán Ildikó vízépítő mérnök.



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  
Vendlerné Polyák Ilona

az 5. sz. választókerület képviselője
2016. május 25-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. FülöP GyörGy 

alpolgármester, 
a 2. sz. választókerület képviselője

2016. május 23-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-
vatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés 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 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

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 igénybe-
vételéhez szükséges nyilatkozat benyúj-
tása személyesen ügyfélfogadási időben 
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint 
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre 
meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakást:

Árverési hirdetmény

Önkormányzati lakás értékesítése

A lakás műszaki állapota
Téglaépítésű, összközműves (távfűtéssel), 
állaga korának (kb.: 55-60 év) megfelelő, 
teljes felújítást igényel.
Az ingatlant árverésen értékesítjük a ki-
hirdetett alapvételárról induló szabad li-
citálással.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése 
és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és 
nyilatkozat,

- legalább egy alkalommal az ingatlan 
megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel 
vagy a pályázó törvényes meghatalma-
zottjának jelenléte,
- a megadott összegű kaució befizetése és 
a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok beszerezhetők: Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, 
Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztá-
lyán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs 
(206. iroda).

Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2016. június 6-án 12,00 óráig Tiszaújvá-
rosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. 
iroda).
Árverés ideje, helye:
2016. június 7–én 09.00 óra a Polgármes-
teri Hivatalban (találkozás: 206. számú 
iroda).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Tiszaújváros önkormányzatának képvise-
lő-testülete 2016. május 26-án, csütörtö-
kön 10.00 órakor ülést tart a Városháza 
III. emeleti tanácskozó termében.
Zárt ülés:
1. Javaslat a Tiszaújvárosi Gyógy- és 
Strandfürdő fejlesztési projektjeire 
2. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos dön-
tésekre
Nyilvános ülés: 
1. Javaslat a Tiszaújváros Építési Sza-
bályzatáról szóló 10/2013. (VI.05.) ön-
kormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvodában indítható óvodai csopor-
tok számának meghatározására
4. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti beruházásokra, felújításokra benyúj-
tott pályázatok elbírálására
5.a. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ elmúlt időszakban 
végzett tevékenységéről
b. Beszámoló az önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról

6. Beszámoló a Derkovits Kulturális Köz-
pont 2014-2015. évi tevékenységéről
7. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány 2015. évi munkájáról
8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
9. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
köz-beszerzési eljárásokról
10. Egyebek 
a./ Javaslat határidőmódosításra
Kérdések

Ülésezik az önkormányzat



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

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

A tanfolyamokra a Foglalkoztatási Osztály (Munkaügyi Kirendeltség) információs pultjában lehet jelentkezni személyesen. (Tisza-
újváros, Szederkényi út 8.)

A programban nyújtható támogatások, képzés elősegítését célzó támogatások:
- a képzés teljes díjának megtérítése,
- a képzéshez kapcsolódó költségek megtérítése (helyi, illetve helyközi utazás költségének megtérítése),
- a képzés időtartama alatti keresetpótló juttatás,
- a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése.

25 év alatti fiatalok támogatási lehetőségei
A 2015 januárjában elindult GINOP 5.2.1 
Ifjúsági Garancia kiemelt projektet a 
Nemzetgazdasági Minisztérium vezetése 
mellett a megyei kormányhivatalok kon-
zorciumban valósítják meg, az Európai 
Szociális Alap, az Ifjúsági Foglalkoztatá-
si Kezdeményezés és a nemzeti társfinan-
szírozás által biztosított összegből. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyében 2017. de-
cember 31-ig 5 620 15-24 év közötti fiatal 
támogatására nyílik lehetőség.
A GINOP 5.2.1 program keretében a fi-
ataloknak alkalmuk nyílik munkaerő-pi-

aci szolgáltatás igénybevételére, szakma-
szerzésre, támogatott foglalkoztatás kere-
tében elhelyezkedésre, vállalkozás indítá-
sára, valamint lakhatási támogatás igény-
lésére. 
A szakképzetlen fiatalok számára folya-
matosan indulnak a szakmát, illetve kép-
zettséget adó tanfolyamok. A szakképzett 
fiatalok esetében a munkaadók bérjellegű 
támogatások különböző konstrukcióira 
pályázhatnak, melyhez a kérelmet a fog-
lalkoztatást megelőzően kell benyújtani-

uk a járási hivatalok foglalkoztatási osz-
tályaihoz. 
A programról és az igényelhető támogatá-
sokról a járási hivatal foglalkoztatási osz-
tályának munkatársai adnak részletes tá-
jékoztatást (3580 Tiszaújváros, Szederké-
nyi út 8. 49/544-030).
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal járási hivatalainak elérhető-
ségei megtalálhatók az alábbi honlapo-
kon: www.kormanyhivatal.hu; http://bor-
sod-abauj-zemplen.munka.hu

Uniós támogatások 
álláskeresőknek 

és munkáltatóknak
A GINOP 5.1.1 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projektet a 
Nemzetgazdasági Minisztérium vezetése mellett a megyei kor-
mányhivatalok konzorciumban valósítják meg, az Európai Szo-
ciális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg-
ből. A program célja a 25-64 év közötti munkanélküliek, külö-
nösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságá-
nak javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támoga-
tása, illetve a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlé-
pés elősegítése. 
2016 májusában megkezdődött az uniós forrásból finanszírozott 
képzések szervezése, melyek a programba belépők részére egy 
új, piacképes szakma megszerzésének lehetőségét teremtik meg. 
A képzés teljes ideje alatt keresetpótló juttatás és igény szerint 
az utazás felmerülő költsége is biztosítható.
A programról és az igényelhető támogatásokról a járási hiva-
tal foglalkoztatási osztályának munkatársai adnak részletes tá-
jékoztatást (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 8. 49/544-030).

Tájékoztatás

Közterületi felújítások
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. má-
jus 18-án megkezdődtek a közterületi re-
konstrukciók az alábbi helyszíneken:
• a Szent László út mindkét oldalán a jár-
daburkolat felújítása,
• Szederkény városrészben a Bajcsy-Zs. 
úton a 84-86. szám előtt járdafelújítás,

• Szederkény városrészben a Petőfi úton 
az útburkolat felújítása,
• Szederkény városrészben a Szabadság 
úton járda-, valamint az út burkolatának 
felújítása,
• Szederkény városrészben a Hunyadi 
úton járda-, valamint az út burkolatának 
felújítása.

Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a 
közlekedési szabályok betartásával és fo-
kozott figyelemmel közlekedjenek!
A beruházások befejezésének várható ide-
je: 2016. június 20.

Polgármesteri Hivatal

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán 

induló képzések a 2016-os évben:

Útlezárások a hétvégén
Tisztelt Városlakók! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. má-
jus 21-én, szombaton 13:00 - 18:30, illet-
ve május 22-én, vasárnap 9:00 - 17:00 óra 
között rendezzük meg a XXV. ReMat Ti-
sza Triatlont.
A verseny központja a termálfürdőben 
lesz. A kerékpáros pályát a Lévay út - 
Szent István út (a körforgalomtól az Örösi 
útig) - Örösi út és a kesznyéteni úton je-
löljük ki. Kérjük, hogy ezen az útvonalon 
a fent jelzett időpontokban ne parkolja-
nak, és ne közlekedjenek, a verseny bal-
esetmentessége érdekében.
 A futópálya a termálfürdő és a tiszasze-
derkényi volt általános iskola közötti út-
szakaszon lesz kialakítva, ezért kérjük, 
hogy ezt az útvonalat a verseny ideje alatt 

ne használják. Kerülési lehetőség az ipari 
parkon keresztül lehetséges. 
ÚTLEZÁRÁSOK:
Szombaton ( 2016. május 21.) 
Lévay út, Szent István út, Örösi út és 
kesznyéteni út 13:00-tól 18:30-ig.
Vasárnap (2016. május 22.)
Lévay út: 09:00 - 17:00,
Szent István út: 09:10 - 17:00,
Örösi út és kesznyéteni út: 09:40 - 17:00.
Mindkét napon rendezők és rendőrök irá-
nyítják majd a forgalmat, akik igény ese-
tén további információval is segítenek. 
Kérjük Önöket, hogy együttműködésük-
kel segítsék a rendezvény sikeres lebo-
nyolítását.
Mindkét napon állandó, rendőri irányítás-
sal történő áthaladást biztosítunk:

• a Kertvárosból a régi városrészbe a Beth-
len Gábor út és Lévay út kereszteződésé-
ben (református templom, Castello cuk-
rászda)
• a Kertváros keleti és nyugati része kö-
zött, a Margit-sétány és a Szent István út 
kereszteződésében
• Tiszaszederkény és Tiszaújváros között 
Külön felhívjuk az (új) SPAR vásárlók 
figyelmét, hogy a verseny ideje alatt az 
áruházhoz legközelebb a Sajó úton tud-
nak parkolni.
Megértésüket előre is megköszönve, tá-
mogatásukban és szurkolásukban bízva!
Tisztelettel: Lehmann Tibor főrendező, 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 
következő héten május 25-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Tiszaújváros-Kertváros talajvízszint-csökkentésének nehézségei

Tiszaújváros (Leninváros) az 1980-as években

Felszín alatti hidraulika: dr. Szőcs Péter, dr. Szabó Imre

 Tiszaújváros 2016-ban

Árvédelmi helyzet
A Tisza és a Sajó összefolyása

Sajó jobb parti árvédelmi töltés (mértékadó árvízszint: 96,57 mBf)
Mentesített terület: ~ 95 mBf

 Talajadottságok

Sajó-Hernád hordalékkúp

- a felszínen agyagos fedőréteg legfeljebb 4 m vastagságban
- a fedőréteg alatt a Sajó kavicsterasza - nincs vízzáró réteg

 Talajvízviszonyok

- minimális szintje 4-5 m-es mélységben
- maximális szintje legfeljebb 1 m-es mélységben

- a vízjáték eléri a 3-3,5 m-t 
- A maximális talajvízszint a tavaszi hóolvadás, illetve a Tisza és a Sajó árvizeihez igazodva je-

lentkezik. 
Az árvízi időszakban a talajvíz nyomás alá kerül a vízzáró agyagfedő miatt.

Problémák
- jó vízadó képesség - sűrű kútháló szükséges, kétséges a leszívás hatékonysága
- a szivattyúzás miatt az árvédelmi töltés alatti szivárgás nagyobb lehet, veszélyeztetheti a    töl-
tés állékonyságát
- beépített terület - kutak elhelyezésének nehézségei
- a kutakba telepítendő szivattyúk áramellátása, működtetése, ellenőrzése, távjelzése, védelme
- alagcső-hálózat létesítése - közművek kiváltása
- szivárgáshidraulikai modellezés szükséges
- engedélyezés kétséges (árvízvédelem)
- városi vízmű kutak hidrogeológiai védőövezete
- működtetés kétséges
- árvizes időszakban a vízügyi hatóság megtilthatja a vízkivételt a töltés védelmére tekintettel

Költségbecslés
Létesítés: 
- megcsapoló kutak, szivattyúk 300 millió Ft (30 db)
- alagcsövezés: 480 millió Ft (6 km)
- vízelvezető csatorna és átemelő: 350 millió Ft (4 km)
Összesen: 1.130 millió Ft + áfa
Üzemeltetés: 
- fenntartás, védelem, ellenőrzés 1-2 millió Ft/hónap
- energiaköltségek 2-4 millió Ft/év
Összesen: 18-24 millió Ft + áfa/év

 Egyéb lehetőségek
Pincék talajvíznyomás elleni szigetelése
Utólag nehéz és drága, bizonytalan az eredményessége.
Egyedi ház körüli talajvízszint-csökkentés:
- szivárgó lemez
- alagcsövezés 
- szivattyúzás 
- kivezetés csapadékcsatornába - ha a befogadás biztosítható
Hatásossága bizonytalan, drága.

Talajvízszint-csökkentés vizsgálata
I. Vízzáró résfal létesítése a településrész körül. 

   Probléma: a vízzáró réteg hiányzik, nem hajtható végre.
II. A településrész alagcsövezése. 

Probléma: gravitációs vízszint-csökkentés nem lehetséges, nincs lehetőség a víz kivezetésére.
III. a településrész alagcsövezése + megcsapoló kutak létesítése. 

Probléma: a terület vízadó képessége kiváló.

Lehetséges műszaki megoldások
- megcsapoló kútsor 

- alagcsövezés
- a kiemelt víz elvezetése: elvezető csatorna + szivattyútelep + átvezetés töltés felett

(A meglévő csapadékcsatorna hálózat és átemelő túlterhelt.)
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Elsősegély-előadás

Legyen bennünk 
a mozdulat

Nyáron nagyobb az esély arra, hogy a játékba be-
lefeledkezett gyerekek balesetet szenvednek. Ezért 
tartott előadást ebben a témában a Tiszaújváros 
Gyermekeinek Egészségéért Alapítvány.

Akár életek is múlhatnak azon, hogy egy balesetnél a jelen lévő 
civilek tudnak-e elsősegélyt nyújtani. Tiszaújvárosban szeren-
csére viszonylag sokan ismerik az alapokat munkájukból adódó-
an, vagy az évenként megrendezett bemutatók jóvoltából.
A gyerekeket játék közben könnyen érheti baleset. Ezért is fon-
tos, hogy a szülő szakszerűen tudjon segíteni. 
- Van egy 16 hónapos pici lányunk, ő a szemünk fénye és min-
dentől szeretnénk megóvni - mondta Csengéné Kocsis Mónika, 
aki az elsők között érkezett az előadásra. - Ha mégis baja esik, 
akkor tudnom kell, hogy hová forduljak, vagy én mit tudok neki 
segíteni, mert ennél fontosabb nincs.
Ebben nyújtott tanácsot, Dr. Pethő Gabriella, aki a Tiszaújváros 
Gyermekeinek Egészségéért Alapítvány nevében szervezte az 
előadást. A rendezvényen bárki gyakorolhatta az újraélesztést is.
- Minél többet kell találkozni ilyen helyzettel, amikor nem éles-
ben csináljuk - mondta a doktornő. - A mozdulat legyen ben-
nünk, és akkor biztos, hogy nem lesz nagy baj. A másik, amit 
fontosnak tartok - a tavalyi előadásomnak is ez volt a mottója -, 
hogy sokkal rosszabb az, ha nem csinálunk semmit.
Az elsősegélynyújtás azonban nem helyettesíti a szakszerű el-
látást. Ha megtörténik a baj, mindenképpen értesítsük a men-
tőket is.

borza

42 nap, 2000 km

A drogmentes életért

15. alkalommal indult útjára a Drogmentes Ma-
gyarországért Maraton, melynek aktivistái a Ti-
szaújvárosi Szent István Katolikus Általános Isko-
lába is ellátogattak. 

A futók a drogok veszélyeire és az egészséges életmód fontossá-
gára hívják fel a figyelmet az egész országban, 42 nap alatt több 
mint 300 település érintésével 2000 km-t tesznek meg. A drog-
mentes életért futók felvilágosító előadásokat is tartanak az is-
kolákban arról, hogy milyen veszélyei vannak a drogfogyasz-
tásnak. 
- Először nagyon jókedve lesz tőle az embernek - mondta az 
előadás után Illyés Melánia, a katolikus iskola egyik diákja -, 
aztán a rosszkedv következik, végül bele is lehet halni a drog-
fogyasztásba. 
- Az a célunk, hogy széles körben ismertté tegyük az igazságot a 
drogokról - mondta Péter Melinda, a Drogmentes Magyarorszá-
gért Maraton helyettes ügyvezetője -, hiszen a drogok nagyon 
veszélyesek. Magyarországon minden harmadik 16. évét betöl-
tött fiatal kipróbált már valamilyen kábítószert. A gyerekek már 
11 éves kortól érintettek, hiszen elkezdenek érdeklődni, kíván-
csiak és sajnos ma már nagyon könnyen elérhetőek a drogok. 
Az előadás végén a diákok letették a drogmentes kapitányi es-
küt, megfogadva, hogy nem nyúlnak tudatmódosító szerekhez. 
Majd kiegészülve az iskola szinte valamennyi diákjával, egy kö-
zös futással hívták fel a figyelmet a droghasználat veszélyeire. 

fp

Tiszaújváros nyugalma
Csendes városkának számít Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében Tiszaújváros, ami 
nem azt jelenti, hogy nincs dolga a zsa-
ruknak. Gyorsan reagálnak a változó bű-
nügyi helyzetre, magabiztosan intézked-
nek. Felkészültségükre, nyugodtságukra 
mindig számíthatnak a polgárok.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság ille-
tékességi területén, 24 településen több 
mint ötvenezer ember él. A zsaruk tavaly 
a bűncselekmények 63 százalékát felderí-
tették, 99 százalékát saját erőből. Errefelé 
is vagyon elleni bűnesetekből van a leg-
több, de ha valahol elharapóznak a lopá-
sok, betörések, átszervezik a szolgálatot. 
Kalapos István ezredes, kapitányságveze-
tő fontosnak tartja, hogy gyorsan reagál-
janak a változó helyzetekre. 
- Korábban sok családon belüli erőszak-
nak minősülő esetnél intézkedtünk. Azó-
ta a megyében mi kezdeményezzük a leg-
több ideiglenes távoltartási végzés kiadá-
sát - hoz példát. - 2013-ban gyakoribbá 
váltak a kerékpárlopások, ezen az éven-
te kétszer megtartott jelölőakciókkal vál-
toztattunk.
A nappali szolgálat kezdetét jelentő el-
igazítás után a zsaruknak azonnal dolguk 
akad. Súlyos közlekedési baleset történt: 
egy középkorú robogós nem tudott meg-
állni egy előtte fékező autó mögött, neki-
ütközött. 
- Jön a mentőhelikopter, megyünk bizto-
sítani a leszállóhelyet - mondja Hanyecz 
Roland zászlós, körzeti megbízott, mi-
közben a helyszínre robog Fülöp Tamás 
főtörzsőrmesterrel. 
Pillanatok alatt lezárják a 35-ös főutat 
Muhinál, az útra leszálló helikopter pár 
perc múlva már indul a sérülttel a kórház 
felé. Csuka Ferenc főtörzszászlós, bal-
esethelyszínelő veszi át a helyszínt, min-
dent dokumentál.
- Itt nincs kerülő út, és nagy az átmenő 
forgalom, ezért gyorsan, de szakszerűen 
kell dolgozni - magyarázza.
Közben két nyomozó, Matusz Péter zász-
lós és Ali Dóra főtörzsőrmester a folya-
matban lévő ügyeiben adatgyűjtésre in-
dul. Kis kitérőt kell tenniük.
- Egy férfi feljelentést tett: két ismerőse 
bántalmazta, és megrongálták a robogóját 
- tájékoztat a főtörzsőrmester. 
A helyszínen a feljelentőn és járművén 
sem látszik inzultus nyoma. Miután a kö-
zépkorú férfi ragaszkodik az eljárás meg-
indításához, a zsaruk közlik vele, be fog-
ják idézni őt és ismerőseit is a kapitány-
ságra.
Matusz zászlós ezután egy lopás ügyében 
szeretne kihallgatni egy korábbi ügyei 
miatt ismert 23 éves férfit Nemesbikk-Ta-

tárdombon. Nem egyszerű hely, házszám 
nincs, ráadásul az emberek gyakran köl-
töznek egyik házból a másikba. A keresett 
fiatalember nincs ott, a szomszédok nagy 
hangon magyarázzák: „Ó, hát ő Oroshá-
zán dolgozik”.
- Csendes város ez, ma sincs nagy moz-
gás. Mivel ipari város volt, rengeteg dol-
gos ember él itt, a kukázók is a környék-
beli településekről jönnek guberálni - 
mondja a kapitányságon Szántó-Haraszi 
Péter törzszászlós, szolgálatirányító pa-
rancsnok, aki 16 éve szolgál Tiszaújvá-
rosban. 
A hejőbábai szőlőkből családon belüli 
erőszakot jelentenek. A járőrök gyorsan 
tisztázzák a helyzetet: egy férfi csúnyán 
beverte élettársa volt férjének az orrát. 
- A bejelentés szerint bárddal, kővel es-
tek egymásnak, de kiderült, csak szájka-
rate volt, senki sem szenvedett súlyos sé-
rülést. A pofozkodás a sértett portáján, 
magánterületen zajlott, vagyis nem be-
szélhetünk garázdaságról, a könnyű tes-
ti sértés pedig csak magánindítványra ül-
dözendő - taglalja a helyszínen a szolgá-
latirányító, miközben Hanyecz zászlós le-
szerel egy cserfes szomszédasszonyt, aki 
igyekszik újra felhergelni a csillapodó in-
dulatokat.
- Ennek az esetnek szerencsére nagyobb 
volt a füstje, mint a lángja. Az erősödő 
nap nem jó kombináció a már délelőtt el-
fogyasztott borocskával, de itt már nem 
lesz baj - mond zárszót Fülöp főtörzsőr-
mester.
A Tiszaújváros környéki utakon nem u-
natkoznak a közlekedésrendészek, egyi-
kük épp egy furgon sofőrjére szab ki 15 
ezer forintos bírságot, mert nem adott el-
sőbbséget egy gyalogosnak a zebrán. A 

férfi morog, de elismeri a szabálysértést. 
Újabb riasztás: a bejelentés szerint egy 
idős asszony két méter mély kútba esett. 
Jedlinszki Gábor zászlós, körzeti megbí-
zott ér elsőként a helyszínre. Kiderül, az 
asszony tényleg megsérült, bár nem kút-
ba, hanem a kibetonozott árokba zuhant, 
miközben a kerékpárját tolta. Komoly al-
koholszag árad felőle, a katasztrófavédel-
miek segítenek kiemelni, mielőtt a men-
tők kórházba szállítják. 
- Nincs tennivalónk az ügyben. Mivel tol-
ta a kerékpárt, gyalogosnak minősül, ele-
sése nem számít közlekedési balesetnek - 
szögezi le Pocsai Csaba őrnagy, a közle-
kedésrendészeti osztály vezetője.
Girincsről betörésről érkezik bejelentés. 
Szanyi Zsolt és Bajusz Tamás főtörzsőr-
mestereknek a sértett elmondja, flexet és 
baltát emelt el a tolvaj a kamrából, pár 
hete nagyobb értéknek is nyoma veszett. 
Papp Andrea hadnagy érkezik elvégezni 
a helyszíni szemlét, a főtörzsőrmesterek 
közben tippet kapnak.
- A helyi körzeti megbízott szerint nem-
rég szabadult egy fiatalember, aki néhány 
éve ugyanilyen lakatlevágásos módszer-
rel tört be melléképületekbe - magyaráz 
Bajusz Tamás, úton Körömbe.
Csak a fiatalember rokonait találják ott-
hon, nagyapja kifakad: „Ha elkövetett va-
lamit, csukják be jól, mert csak a baj van 
azzal a gyerekkel!”
Este elégedetten indulnak haza a zsaruk: 
nagyobb baj nem történt, de nem is üres 
járőrözéssel telt a szolgálat. Ilyen egy 
csendes nap a tiszaújvárosi kapitánysá-
gon. 

M. Kovács Róbert
(Az írás a Zsaru rendőrségi magazin 
április 27-ei számában jelent meg.)

Modellezés

Air Race egészen kicsiben
A rádió távirányítású model-
lek szerelmesei adtak egymás-
nak randevút Sajóörös mel-
lett a hétvégén. A szezonnyi-
tót az időjárás nem fogadta 
kegyeibe,  de több kuriózum 
is érkezett, köztük egy RC vi-
torlázó repülő.

- Nagy különbség nincs a motoros gépek-
hez képest - mondta Kiss Árpád, aki Bu-
dapestről érkezett a rendezvényre. -  Mo-
tor nélkül is lehet repülni. Én nagy gé-
pekkel is repültem régen, vitorláztam is. 
Nagyon jól irányítható sőt, sokszor mo-
tor nélkül még könnyebb is manőverezni.
Furcsa szemüvegben, távirányítóval a ke-
zükben álldogáltak sokan. Ők az úgyne-
vezett FPV modellezést mutatták be. En-
nek lényege, hogy egy kamera segítségé-
vel a pilóta gyakorlatilag a repülő fülké-
jéből vezeti járművét. Aki megszokta, azt 
mondja, jobb így, mint hagyományos mó-
don repülni az RC modellekkel.
Ezeknek a multikoptereknek és pilótáik-
nak szervez bajnokságot két megyei klub. 
Az egész olyan lesz, mint a Red Bull Air 
Race, csak kicsiben. Akit érdekel ez a 

verseny, az két alkalommal is megtekint-
heti majd a Sajóörös és Tiszaújváros kö-
zötti területen. 
- Az első verseny június 25-én lesz - 
tudtuk meg a találkozó szervezőjétől, a 
Borsodi RC Modell Fórum vezetőjétől, 

Krajcz Attilától. - Ez lesz az első forduló-
ja az FPV Air Race-nek. A második for-
duló július 9-én a kazincbarcikai model-
lező napon, a záró forduló pedig ismét 
Sajóörös mellett lesz szeptemberben.

borza

Nagy gonddal kell összeszerelni a kis gépeket.

Egy nap

A hétvégén is volt dolguk a baleseti helyszínelőknek.

7. oldal2016. május 19. Mozaik

Az újraélesztést is gyakorolhatták.

A drog ellen futottak.



Barbara az Eötvös-érmes
kronika@tiszatv.hu

A hagyományokhoz híven a Tiszaújvá-
rosi Eötvös József Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium a végzős osztály-
főnökök, a szakmai munkaközösségek 
és az iskolavezetés egybehangzó dönté-
se alapján idén is Eötvös-éremmel jutal-
mazta azt a végzős tanítványunkat, aki az 
itt töltött évek alatt kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott, az iskola életében tevé-
kenyen vett részt, és aki eredményeivel 
hozzájárult az Eötvös hírnevének öregbí-
téséhez.
Ebben a tanévben teljesítményével Ka-
pus Barbara, a 13. N osztály tanulója ér-
demelte ki iskolánk legmagasabb kitünte-
tését.
Kapus Barbarában az elmúlt öt év során 
munkájában, társas kapcsolataiban egy ér-
deklődő, segítőkész fiatalt ismerhettünk 
meg. A kedves, mosolygós, barátságos 
arc egy kötelességtudó, céltudatos sze-
mélyiséget takar, aki gimnáziumi évei 
alatt mindig kiválóan teljesített - erről ta-
núskodnak kitűnő bizonyítványai. Mind-
emellett a közösségi feladatokban is jel-
eskedett, megemlíthetjük például, hogy 
2015-ben nagy részt vállalt a Csibetábor 
szervezésében. 
Korosztályához képest is rendkívül kifor-
rott értékrenddel bír. A világot nem csak 
elfogadja, hanem törekszik a megisme-
résére, saját, megalapozott véleményé-
nek kialakítására. Széles érdeklődési kö-
rű, nyitott személyiség, aki főleg a humán 
tantárgyak iránt érdeklődik, de a sport te-
rületén is kimagasló eredményeket ért 
el. 2011-től tagja gimnáziumunk amatőr 
lány kosárlabda csapatának. 2013-ban já-
tékával erősítette a megyei döntős bron-
zérmes csapatot. 2014-ben illetve 2015-
ben is aranyérmesek lettek a megyei dön-
tőkben, így bejutottak az országos meg-
mérettetésbe. Csapatának legmeghatáro-
zóbb játékosa, vezéregyénisége, kapitá-
nya - 2014-ben országos 12., 2015-ben 

pedig országos 6. helyezést ért el. Edzé-
seken, mérkőzéseken mindig a maximu-
mot teljesíti, saját hibáit folyamatosan ja-
vítja. Csupa szív játékos, rendkívüli hú-
zóerővel bír. Kitartó, munkáját nagy alá-
zat jellemzi. Szorgalma, igényes, sokré-
tű, magas színvonalon végzett munkája 
példaértékű lehet mindannyiunk számára.  
Büszkék vagyunk rá!
Kimagasló tanulmányi eredményükért és 
az iskola közösségéért végzett munkájuk 
elismeréseként a következő tanulók ré-
szesültek könyvjutalomban:
12. A: Márki Zsófia, Simon Zsófia, Ta-
kács Máté;12. B: Bárdos Vera, Lovász 
Dávid, Kéki Márton;
12. H: Holló Dávid, Orosz Enikő, Kiss 
Ágota, Kovács Ágota, Molnár Krisztina, 
Balogh Flóra; 
13. N: Gulyás Zsuzsa, Fajta Viktória, Te-
leki Szimonetta, Székely Anita, Grebely 
Péter, Tóth Panna; 12. K: Barna Gréta, 
Hajzsó Gerda, Ilyés Felícia; 12. G: Koz-
ma Csilla.
Ballagásuk alkalmából iskolánk elisme-

résben részesítette azokat a diákokat, akik 
a Magyar Diáksport Szövetség által szer-
vezett sportversenyeken kimagasló ered-
ményeket értek el.   Az elismerésben ré-
szesült tanulók: 
- Nagy Szabolcs (12. G) - kajak-kenu, 
úszás, atlétika;
- Csizmadia Adrián (12. B) - atlétika, 
úszás, kéttusa;
- Bardi Dorina (12. B) - kosárlabda;
- Lehmann Bence (12. A) - triatlon, atléti-
ka, úszás;
- Vígh Krisztina (12. A) - kosárlabda;
- Kapus Barbara (13. N) - kosárlabda;
- Szuhán Dóra (13. N) - triatlon, atlétika, 
úszás;
- Kovács Zoltán (13. N) - kosárlabda, at-
létika, a Nagy Vagy, Győr! vetélkedő or-
szágos bajnokcsapatának tagja;
- Szeiberling Máté (13. N) - kosárlabda.
Valamennyi végzősünknek szívből gratu-
lálunk, és sok sikert kívánunk az érettsé-
gi vizsgákhoz!

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Vers a templomban
A versike a református templomban 
hangzott el. Nem híres költő írta, nem 
előadóművész mondta el. Egy lelkes ta-
nárnő ötlete, gesztusa, és egy nyolcéves 
kislány ajándéka ez. Anyák napján. 
Anyák napján, egy édesapának. Gyönyö-
rű, őszinte.
Kedvesen köszöntötték anyukájukat a 
Noémik, Évák, Máték és Vilik, külön és 
együtt is. Meghitt és felemelő volt a gyer-
meki szeretet megnyilvánulása, helyhez 
és alkalomhoz méltó.
A kislány rendhagyó módon az apukáját 
köszöntötte, mert a sors kegyetlen játé-
ka, hogy anyuka meghalt, amikor a kis-
húg megszületett.
„Drága Édesapám köszönöm én Neked 
azt, hogy a te kislányod lehetek.”

Indult a vers, csengett a gyermeki hang 
és a szívig hatolt. Mint a hegyi forrás 
a sziklák közül, természetesen, tisztán 
áradt. Az apuka ötödik éve egyedül neve-
li a két kislányt. A kérdésre, - hogy van-
nak - szerény, mosolygós a válasz: ara-
nyosak, jó velük.
Hát igen! De, hogy mi van mögötte, azt 
csak Ő tudja. Ki kell mosni a kis ruhákat, 
fel kell kelni éjjel, ha forró a kis homlok, 
frizurát kell csinálni, oviba, isibe vinni 
őket, törődni velük. Kakaót, csokit, esti 
mesét, jó éjt puszit kérnek. 24 órás szol-
gálat. Egy csodás küldetés.
Jutalom, ha az ölébe másznak és ölelgetik 
a puha kis kezek. Meg az ilyen vallomás a 
versből: „Nagyon jó, ha itt vagy, este na-
gyon várlak.”

Hajni anyuka odafent elmosolyodik és 
büszkén mutatja az angyaloknak, látjátok 
milyen szép és okos lányaim vannak? És 
micsoda kezekben! Remek, szerető Édes-
apjuk van.
Édes Mira és Glória! Legyen boldog 
gyermekkorotok. Tanuljatok jól, szerez-
zetek sok örömöt Édesapának. Mert ha 
valaki, Ő megérdemli. Neki Ti vagytok az 
ajándék és az élet. 
Zárul a vers: „Kívánom, hogy legyél 
mindig boldog velünk, mert mi téged apa 
nagyon szeretünk.” - szavalta Mira a 2.1-
ből.
Isten áldja a kis család életét!

K. Tóth Imre

Tavaszköszöntés a Hunyadiban

Piros pünkösd napján
Pünkösd havának nevezik, ám maga a 
pünkösd mozgóünnep, a húsvét idejétől 
függően május 10-e és június 13-a közé 
eshet. Idén május 15-16-án ünnepeltük.
A pünkösdváró délutánra május 13-án 
szép számmal látogattak el az érdeklődők 
és családtagok a Hunyadi Mátyás Isko-
la színes virágokkal feldíszített aulájába, 
ahol az 1/1. és 1/3. osztály lelkes csapa-
ta mutatta be hagyományőrző zenés-tán-
cos, élő citeraszóval kísért, népi játékok-
kal tarkított műsorát. 
A pünkösdölés szereplői megvilágították 
az ünnep lényegét, érdekességeket mond-
tak el az ünnepről, jelképekről, hagyomá-
nyokról, énekeltek, régi népi játékokat 
játszottak, tréfásan felelgettek egymás-
nak a virágos szoknyácskákban táncoló 
lányok és a kalapos fiúk.
E rendezvényen volt a szeptemberben in-
dult Dráma és tánc emelt óraszámú osz-

tály év végi nyilvános vizsgája is néptánc 
tantárgyból. A vendégek vastapsa bizo-
nyította, hogy a tanulók jelesre vizsgáz-
tak. Nem csoda, hisz fergeteges hangula-
tot teremtettek Ráczkevi Erzsébet dráma- 
és táncpedagógus vezetésével.

 A műsor után az alsó tagozatos napközi-
sek akadályversenyen vettek részt, ahol 
az állomásokon komoly próbákat teljesí-
tettek. Az ügyességi, erőnléti feladatokat 
mindenki igyekezett a lehető legjobban 
teljesíteni, hiszen a megmérettetés célja a 
királyi korona elnyerése volt.
Az első és második évfolyamon a pün-
kösdi királykisasszony Gáspár Domini-
ka 2/1 osztályos kislány, a pünkösdi ki-
rály Horváth Benjámin 2/1-es tanuló lett.
A harmadik és negyedik évfolyamon Or-
liczki Bettina 4/1. osztályos és Horváth 
Balázs 4/2-es tanuló viselhették a pün-
kösdi koronát 3 napon keresztül. Gratu-
lálunk nekik! A verseny szervezéséért kö-
szönönet Demblovszkyné Kapitány Zsu-
zsa tanító néninek!

Tompa Klára és Ráczkevi Erzsébet 
a rendezvény szervezői

kronika@tiszatv.hu

Legjobbak 
a jók között

A Szivárvány óvoda Micimackó csoport kiscsoportosai Lucz-
né Bodnár Edit és Tóth Márta óvónők szervezésében és irányí-
tásával jelentkeztek az Út a boldogsághoz program által meghir-
detett „Mutass jó példát!” országos, gyerekeknek szóló pályá-
zati kiírásra.  A pályázat célja az volt, hogy találjanak legalább 
3 olyan cselekedetet, amivel jó példát mutathatnak másoknak.
A példamutatás az április 10-24. közötti időszakban a „Szép 
környezetben - békés a lélek” téma köré épült. Ezen időszakban 
a gyerekek óvónőik irányításával és a szülők, nagyszülők segít-
ségével kitakarították, gondozták, virágosították környezetüket. 
A Föld napján pedig fát ültettek, virágos kiskertet készítettek, 
majd közösen egy biciklitúrán vettek részt.
Ebből a példamutató tevékenységből állították össze a pályázati 
anyagot az óvónők, mellyel a Micimackós kiscsoportosok Leg-
jobbak a jók között kiemelt helyezést értek el. A díj átadása Bu-
dapesten, a gyereknappal egybekötött díjátadó gálán lesz, mely-
re a nyertes csoport, óvónőik, és minden hozzátartozó meghí-
vást kapott.
Nagyon büszkék vagyunk a gyerekekre, és óvónőikre. A mici-
mackósok továbbra is jó példát fognak mutatni, és bízunk ben-
ne, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd ehhez a kezdeménye-
zéshez.

Micimackós szülők

kronika@tiszatv.hu

Értettek hallás után 
A megyei angol hallásutáni és szövegértési versenyt április 26-
án rendezték meg a miskolci Gárdonyi Géza Katolikus Álta-
lános Iskolában. A versenyen részt vettek a Tiszaújvárosi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. 5. évfo-
lyam kategóriában 1. helyezést ért el Molnár Zalán 5/7 (Széche-
nyi István Iskola) - felkészítő tanára Makó Éva. 6.évfolyamon 
3.helyezést ért el Eperjesi Tímea 6/2 (Hunyadi Mátyás Iskola) 
- felkészítő tanára Elek Anna. 7.évfolyamon 3. helyezést ért el 
Baumgartner Leona 7/2 (Hunyadi Mátyás Iskola) - felkészítő ta-
nár: Kántor Bence. 8. évfolyamon 3. helyezett lett Urgyán Mi-
lán 8/1 (Hunyadi Mátyás Iskola) - felkészítő tanára Elek Enikő. 

Makrai Marianna
intézményvezető-helyettes

kronika@tiszatv.hu

Az Eötvös az élen
Idén is megrendezték 
az OTP Bank Nyrt. ál-
tal szervezett regionális 
iskolai vetélkedőt, me-
lyen hagyományaink-
hoz híven iskolánk is 
versenybe szállt szoká-
sosan erős csapatával.
Az Eötvöst az a meg-
tiszteltetés érte, hogy 
elnyerte a 2016-os ver-
seny rendezésének le-
hetőségét, mely május 
11-én volt a kollégium 
társalgójában.
A talpraesett diákoknak 
köszönhetően a tavalyi második hely után idén sikerült az elsőt 
megszerezni. 
A csapat tagjai: Gyulai Mercédesz, Budai Tünde, Kovács Ben-
ce a 11. G osztályból és Fülöp Zsanett 13. K osztályos tanuló.
Az első hely nyereménye a Dumaszínház egy humoristájának 
fellépése, amit az OTP Bank szponzorál.
Köszönjük a közreműködő pedagógusoknak és az OTP Bank 
csoport tagjainak az izgalmas versenyt és a nagyszerű nyere-
ményt.

Fülöp Zsanett 13. K

Barbarának Bráz György polgármester is gratulált.
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Fergeteges hangulatot teremtettek.

A kicsik virágosították környezetüket.

Feladatmegoldás közben.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria: Ládi Vera kerámikus „Utak a múltba” 
című kiállítása. 
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható május 29-ig.
Városi Kiállítóterem

Pataki János „kispataki” kiállítása. Látogatható május 31-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 19. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK - 
„A könyv: nagyítóüveg” rendhagyó irodalmi beszélgetés. Té-
ma: „A kártya ki van osztva.” – Életünk előre megírt regény? 
A beszélgetést vezeti Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeu-
ta. Helyszín: a könyvtár kiállítóterme.
Május 25. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat - 
Költészet és hit – Weöres Sándor. Előadó: dr. Reisinger János 
irodalomtörténész. Helyszín: a könyvtár előadóterme. Belé-
pődíj: 300 Ft.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Május 24. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, kár-
tyajátékok tanulása felnőtteknek.

A Tisza TV műsora

Május 19., csütörtök
9:00 Héthatár: Szederkényi közmeghallgatás - Tavaszi Fesz-
tivál start - Drogfutás - Elsősegélynyújtás szülőknek - Vasút-
modell és ásvány kiállítás - Pünkösdi süti sütés - RC modell 
szezonnyitó - Diákolimpia sikerek - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Bródy-koncert - Lúdas Matyi - Vöröske-
resztes kitüntetés a városnak - Félmúlt
(Az adás a szerdai műsor ismétlése)

Május 25., szerda
18:00 Héthatár: Gyermeknapi előzetes - Kullancsok és szú-
nyogok  - Gyereknap a bölcsődében  -
Tisza Triatlon - Sport
18:15 Hétről-hétre: Aranytó a Derkóban - Miénk itt a tér - 
Experidance - A család napja - Félmúlt

Május 26., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése
Ezt követően a testületi ülés ismétlése

Én már nem emlékszem arra az időre, amikor egy kiló 
banánért órákat kellett sorban állni, de azokra az évek-
re igen, amikor a bankok előtt tették ezt azok, akik úgy 
gondolták, értenek a pénzügyekhez.
Itt Tiszaújvárosban is volt erre példa 1997-ben, ami-
kor  megjelentek a MOL részvények. Erről is beszá-
molt a Tiszaújvárosi Krónika 1997. 20. heti száma.
„Mint azt Szabó Pap Ferencnétől, a helyi OTP-fiók 
vezetőjétől megtudtuk, hétfőn 284 sorszámot osztot-
tak ki, s kedden délután fél háromkor a 88. igény inté-
zésénél tartottak. A részvényjegyzés az OTP szokásos 
ügyfélforgalmában nem okozott fennakadást.”
Ha ott nem is, a cikkhez csatolt fénykép tanúsága sze-
rint az utcán, ha nem is fennakadást, de kellemetlensé-
get okozott. A jegyzést megelőzően ugyanis egész hét-
végén sorok álltak a bejárat előtt.
No, nem azok álltak ott türelmetlenül, akik a pénzü-
ket kívánták befektetni, hanem azok, akiket megfizet-
tek mindezért. A korabeli hírek szerint 100-150 forin-
tos órabérért vállalták a sorban állást a „bérállnokok”.
Míg a hétvégén és hétfőn a cikk tanúsága szerint ha-
talmas sor kígyózott a bankfiók előtt, keddre már nor-
malizálódott a helyzet.
„A részvényjegyzési időszak május 12-től 23-ig tart, de 
a forgalmazók a részvényjegyzési időszakot május 14-
e után bármikor lezárhatják. Csütörtöktől lehet-e va-

jon még MOL részvényeket jegyezni? A kérdésre ked-
di lapzártánkkor a fiókvezető még nem tudott vála-
szolni.”
A jövő héten 1996. 21. hetéből szemlézgetünk.

borza

„Állnokok”
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!

Sikerek a katolikus iskolában

Informatika és sport
Április 26-án rendezték meg Füzesabony-
ban a katolikus iskolák regionális infor-
matika versenyének döntőjét, ahol a Ti-
szaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola tanulói közül az 5-6. osz-
tályos korcsoportban Bartal Ákos 5.a 4., 
Horváth Levente 5.a 7.; a 7-8. évfolyamo-
sok közt Ferencz Tamás 7.b 4., Szilágyi 
Tamás 7.b 9. helyezést ért el. Felkészítő: 
Kőteleki Andrea Éva.
A Digitális témahét keretében kiírt orszá-
gos pályázat nyertesei Budapesten, egy 
ünnepélyes záró rendezvényen vehették 
át a díjakat. Iskolánkat a projekteket meg-
valósító iskolák közül sorsolták ki, nyere-
ményünk 2 LEGO Mindstorms EV3 ro-
bot, melynek értéke közel 300 ezer forint.
És egy sportsiker: Oláh Attila 4.b osztá-
lyos tanuló az atlétikai egyéni összetett 
verseny megyei döntőjén 2. helyezést ért 
el.

Külső és belső felújítások 
a városi könyvtárban

Javában tartanak a Hamvas 
Béla Városi Könyvtár felújí-
tási munkálatai. A külső és 
belső átalakítások az egész 
épületet érintik. 

A szolgáltatások egy része jelenleg is 
elérhető, van lehetőség a hírlapolva-
só használatára, internetezésre, nyomta-
tásra és szkennelésre. A könyvkölcsön-
zés szünetel, de a kölcsönzési határidő-
ket most automatikusan meghosszabbít-
ják a könyvtárosok. Kölcsönözni most 
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban le-
het csak, ide nem kell külön beiratkozni, 
hisz az olvasójegy itt is érvényes. A Ti-
sza-parti Fiókkönyvtár is zárva tart átme-
netileg, itt előtetőt építettek, nyílászáró-
kat cseréltek, új lesz a padlózat és új bú-
torok is érkeznek. 
A Hamvas Béla Városi Könyvtár kívülről 
és belülről is megújul, átalakul. 
- Elsősorban befejezzük a tavaly elkez-
dett bejárati akadálymentesítést - mond-
ta Tompáné Mészáros Hedvig, a könyv-
tár vezetője -, tavaly a bejárati ajtót cse-

réltük ki, idén a lépcső készül el hozzá. 
Akadálymentes lesz a mosdó is, ezen kí-
vül egy régi vágyunk is megvalósul. A ré-
gi teherfelvonó helyére egy korszerű sze-

mélyliftet építenek be, és felújítják a ve-
zetői irodát is. A munkálatok előrelátha-
tólag május végéig tartanak. 

fp

Csökkentett szolgáltatás

Tavaly a főbejárat ajtaját cserélték ki, most a lépcsőt alakítják át.

Az ifjú informatikusok.
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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 hagyo-
mányosan az Energofish Kft. biztosít a horgászathoz felszerelést. A versenyen csak a kapott hor-
gászbottal lehet horgászni. Összesen 100 fő jelentkezését várjuk, ezen túl nem fogadunk el ne-
vezést. 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 irodájában (Tisza-
újváros Bartók B. út 7) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, péntek 13-17 óráig és kedd, csütör-
tök 8-12 óráig) vagy a 06-49-343-000 telefonszámon.
A versenyre mindenkit szeretettel várunk.
A verseny támogatói: ENERGOFISH Kft., Tiszaújváros Önkormányzata, NAPSUGÁR Hor-
gászbolt, CASTELLO Cukrászda, Zabos Géza Horgász Egyesület.    

Csehovics Zoltán, ifjúsági felelős

A Képes Krónika 1966-2016 és a Tiszaúj-
város iparvállalatainak története című köte-
tek megvásárolhatók a Hamvas Béla Váro-
si Könyvtárban, a két kiadvány együttes ára 

5.000,- Ft

A Tiszaújvárosi Króniká-
ban is megjelenik lakossági 

apróhirdetése, 
amennyiben azt a Tisza TV 

Képújságában legalább 
5 napra (2500 Ft), 
legkésőbb kedden 
12 óráig feladja.

10. oldal 2016. május 19.Hirdetés/Rendezvények



A Sportcentrum eseményei
Május 20. péntek

Labdarúgás
13.00 Szent István labdarúgó torna (TISZI DSE rendezé-
sében)	 	 	 	 Műfüves	edzőpálya

Május 21. szombat
09.00	 Nyitott	kapuk:	kézilabda	 	 	 	
	 	 	 	 Edzőterem
Labdarúgás
10.00	 TFCT	-	Felsőtárkány	SC
	 U15	bajnoki	labdarúgó	mérkőzés	 	 	
	 	 	 	 Füves	edzőpálya
12.00	 TFCT	-	Felsőtárkány	SC
	 U14	bajnoki	labdarúgó	mérkőzés	 	 	
	 	 	 	 Füves	edzőpálya
Kézilabda
13.00	 TSC	-	Mezőkeresztes	VSE	
	 bajnoki	mérkőzés		 	 	 	
	 	 	 	 Játékcsarnok

Május 22. vasárnap
Labdarúgás
10.00	 U7,	U9	Bozsik	torna	 	 	 	
	 	 	 	 Műfüves	edzőpálya

Május 23- 24. 
Pro	Coop	árubemutató	és	vásár	 	 	 	
	 	 	 	 Játékcsarnok

Triatlon

Jubileumi 
ReMat Tisza Triatlon
A	várossá	nyilvánításának	50.	évfordulóját	idén	ünneplő	Tisza-
újváros	a	hétvégén	ad	otthont	a	jubileumi,	25.	ReMat	Tisza	Tri-
atlonnak.	A	szombati	klubcsapat	országos	bajnokságon	és	a	va-
sárnapi	ranglista	versenyen	egyaránt	jó	néhány	éremre	pályáz-
nak	a	Tiszaújvárosi	Triatlon	Klub	(TTK)	sportolói.
			A	május	21-én,	szombaton,	a	termálfürdőben	13	órakor	kez-
dődő,	100	indulót	felvonultató	klubcsapat	országos	bajnokságon	
az	elit	felnőtt	férfi	együttes	címvédőként	próbálhat	szerencsét.	A	
Balogh	Bence,	Dévay	Márk,	Hankó	Dávid,	Lehmann	Bence,	va-
lamint	a	légiósként	már	a	felkészülésben	is	besegítő	német	Fre-
deric	Funk	célja	megvédeni	az	elsőséget.	A	TTK	további	tíz	egy-
sége	közül	szintén	aranyesélyes	az	utánpótlás	2	kategóriás	leány	
és	fiú	csapat.	A	felnőtt	női	kvartett	is	odaérhet	a	dobogóra,	csak-
úgy	mint	a	szenior	férfi	ötösfogat.	
Friss	hír,	hogy	a	klubcsapat	ob	női	mezőnyében,	ott	lesz	a	riói	
olimpia	két	biztos	magyar	résztvevője,	Kovács	Zsófia	és	Vanek	
Margit	is,	akik	a	Budaörsi	TKE	együttesét	erősítik.	
			A	vasárnapi	folytatásban	az	egyéni	versenyeké	lesz	a	főszerep.	
Elsőként,	8.40-kor	a	legfiatalabbak,	az	aquakid	korcsoportos	le-
ányok	rajtolnak	el.	Az	egymást	követő	korosztályok	versengé-
sének	része	ebben	az	évben	is	a	paratriatlon	országos	bajnokság.	
A	mintegy	hatszáz	tagú	mezőnyben	a	TTK-ból	jó	néhányan	pá-
lyáznak	 éremre.	A	 klub	 két	 „Tokió	 2020”-kerettag	 sportolója,	
Dévay	Márk	és	Lehmann	Bence	a	felnőttek	mezőnyében	igyek-
szik	minél	jobban	helytállni.	
	 	 	 	Az	utóbbi	 években	már	megszokott	módon	minden	csapat	
500,	minden	egyéni	induló	200	forinttal	segíti	az	egykori	kiváló	
tiszaújvárosi	triatlonos,	a	2010-ben	közlekedési	balesetet	szen-
vedett	Benedek	László	rehabilitációs	kezelését.

Labdarúgás

Licenc van, biztonság nincs
Bár az MLSZ versenybizott-
sága a 2016/2017-es idényre 
megadta az NB III-as licencet 
az FC Tiszaújváros számára, 
még egyáltalán nem biztos, 
hogy sikerül is vele élni. A leg-
utóbbi bajnokin a Cigánd ott-
honában sima 3-1 arányú ve-
reséget szenvedett csapatunk.

Cigánd SE - TFC Tiszaújváros 
3-1 (1-0)

Cigánd,	 300	 néző.	 V.:	 Ducsai	 (Szarvas,	
Kövér).
Cigánd SE:	 Sánta-Ur,	 Albert,	 Sipos,	
Kinczel,	Baksa	(Burics)	,	Katona,	Kovács	
G.,	Kis	(Barcsay),	Roszel,	Popescu	(Né-
meth).	
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth 
Cs.-Fodor,	Hajdu,	Angyal,	Bussy,	Katona	
(Kovács	Sz.),	Kerekes,	Kovács	P.,	Husse-
in,	Molnár	L.,	Horváth	T.	
17. perc: Jobb	oldali	beadás	után	két	vé-
dő	zavarta	egymást,	így	a	labda	eljutott	a	
hosszú oldalra, ahonnan Roszel	a	bal	fel-
ső	sarokba	továbbította	a	játékszert. (1-0)
62. perc:	A	hazaiak	a	félpályánál	végez-
tek	el	szabadrúgást.	Az	előre	lőtt	labdát	a	
tétovázó	védők	között	Roszel	passzolta	a	
kapuba.	(2-0)
88. perc:	 Hazai	 kontrát	 követően	 a	 bal	
oldalról	 középre	 lőtt	 labdához	Husszein 
szerencsétlenül	ért	hozzá,	s	az	a	saját	ka-
pujába	perdült.	(0-3)
91. perc:	Egy	a	tizenhatos	vonalában	tör-
tént	 kényszerítőt	 követően	 12	 méterről	
lőtt	Kovács Szilárd	a	jobb	alsó	sarokba.	
(3-1)
Közel	 sem	 ideális	 pályán	 játszották	 le	 a	
mérkőzést	a	csapatok,	ám	nem	ez	döntöt-
te	el	a	 találkozót.	Bátrabb,	kezdeménye-
zőbb	játékkal	és	kevesebb	egyéni	hibával	
ugyanis	reális	esélye	lett	volna	a	Tiszaúj-
városnak	a	pontszerzésre.
Fogarasi Zoltán, vezetőedző:	Ez	Cigánd	
életében	 történelmi	 tett,	 feljutottunk	 az	
NB	II-be!	Nagyon	örülök,	hogy	célba	ér-
tünk,	 de	 a	 hátralévő	 meccseken	 is	 kon-
centrálni	fogunk.	Köszönöm	a	klubveze-
tésnek,	a	városvezetésnek,	a	játékosoknak	
és	 a	 közönségnek	 az	 eddigi	munkájukat	
és	segítségüket.	
Antal István, vezetőedző:	Amelyik	halász	
fél	a	víztől,	az	nem	fog	halat.
További eredmények
Tállya	-	Felsőtárkány	3-1
KBSC	FC	-		Hatvan	1-0
REAC	-	Nyírbátor	2-4

Újpest	II.	-	Putnok	(elhalasztva)
Somos	-	Cegléd	0-2
DVTK	II.	-	Nyíregyháza	0-1
Rákosmente	-	DVSC-DEAC	II.	8-2
Következik	a	32.	forduló
2016.05.21.	szombat,	18:00
Felsőtárkány	-	Somos
Putnok	-	Tállya	

Nyíregyháza	-	Rákosmente
Jászberény	-	REAC
Cegléd	-	Cigánd
2016.05.22.	vasárnap,	18:00
DVSC-DEAC	II.	-	KBSC	FC
Nyírbátor	-	DVTK	II.
Hatvan	-	Újpest	II.
Szabadnapos: Tiszaújváros

Kevésen múlt a döntő
Ötszáznál	is	több	iskola	nevezett	a	2015/16-os	tanév	I.	korcsoportos	labdarúgó	di-
ákolimpia	versenysorozatára.	A	megyei	és	budapesti	döntőket	megnyerő	húsz	csa-
pat	Fonyódligeten	randevúzott,	hogy	a	korcsoportjuk	„NB	I”-ét	jelentő	tornán	bizo-
nyítsák	tudásukat.	

Megyénket	a	Tiszaújvárosi	Általános	Iskola	és	Alapfokú	Művészeti	Iskola	csapa-
ta	képviselte.	Sportolóink	városunk	sportsikereit	öregbítő	teljesítményt	nyújtottak	a	
tornán,	bár	a	szerencse	elpártolt	tőlük.	A	sorsolás	szeszélye	ugyanis	már	a	csoport-
mérkőzésekre	összehozta	csapatunkat	a	torna	későbbi	első	és	második	helyezettjé-
vel.	Az	előbbi	ellen	döntetlen,	a	második	helyezettel	szemben	győztes	mérkőzést	
vívtunk.	Mindössze	egyetlen	gólon	múlott,	hogy	a	kilencedik	hely	helyett	az	első-
ért	játszhassunk.	Négy	győzelem,	egy	döntetlen	és	egy	vereség,	13	rúgott	és	8	ka-
pott	gól	mellett	a	9.	helyezést	sikerült	megszerezni.	Minden	játékos	tudása	legjavát	
nyújtotta,	de	közülük	is	kiemelkedett	Hajdú	Dávid,	aki	kilenc	gólt	szerezve	csapa-
ta	legjobbjának	bizonyult.
Eredmények. Csoportkör:	Tiszaújváros	-	Csorna	2-0,	Tiszaújváros	-	Budapest	3-2,	
Tiszaújváros	-	Hatvan	1-2,	Tiszaújváros	-	Székesfehérvár	3-3.	Helyosztók a 9-12.  
helyért:	Tiszaújváros	-	Szolnok	1-0,	Tiszaújváros	-	Almásfüzitő	3-1.	
A csapat tagjai: Csuhai	Noel,	Gulácsi	Márk,	Hajdú	Dávid,	Hártó	Soma,	Kapitány	
Gergő,	Kassai	Bálint,	Katlan	Adrián,	 Pásztor	 Zalán,	 Pusztahelyi	 Levente,	Rémi-
ás Máté.
Felkészítők:	Kurucz	Gábor,	Demblovszky	Gábor,	Rémiás	Róbert.
Végeredmény:1.	Székesfehérvár,	2.	Budapest,	3.	Vác,	4.	Kaposvár,	5.	Nyírbátor,	6.	
Békéscsaba,	7.	Körmend,	8.	Szeged,	9.	Tiszaújváros,	10.	Almásfüzitő,	11.	Szolnok,	
12.	Bácsalmás,	13.	Hatvan,	14.	Zalaszentgrót,	15.	Ajka,	16.	Szentlőrinc,	17.	Haj-
dúszoboszló,	18.	Szekszárd,	19.	Balassagyarmat,	20.	Csorna

Kosárlabda

Győzelemmel felérő vereség
Bár vereséget szenvedett a 
Phoenix csapata, a jobb pont-
aránynak köszönhetően to-
vábbjutott a következő körbe 
az NBI/B-s rájátszásban.

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix 
KK - Tehetséges Fiatalok-Budapest 62-
70 (7-19; 13-16; 15-20; 27-15)
Tiszaújváros,	300	néző.	V.:	Pozsonyi,	Sal-
lai,	Bács.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Varga	(8/6),	Osnach	(25/3),	Mohay	(9/3),	
Czura	(11)	Kovács	(2)	Kilyén	(-),	Magyar	
(2),	Pöstényi	 (2),	Oláh	 (-),	Vida	 (-),	Be-
nőcs	(3).
Tehetséges Fiatalok-Budapest: Major (-), 
Franczva	(14),	Kerkai	(15/12),	Halász	(-),	
Velenyák	 (-),	 Nyulasi	 (-),	 Karagity	 (8),	
Szobi	(20/12),	Pável	(9/3),	Tóth	(3).
Nem	csak	a	nevükben	tehetségesek	a	Te-
hetséges	 Fiatalok	 kosárlabda	 csapata.	A	
budapesti	 11	 pontos	 Phoenix	 siker	 után	
szinte	 mindenki	 úgy	 gondolta,	 egy	 biz-
tonsági	 játékkal	 a	Tiszaújvárosnak	meg-	
lesz	a	továbbjutás.	Ez	alól	csak	az	ellenfél	

volt	kivétel,	és	ezt	rögtön	a	mérkőzés	ele-
jén	 tudatosította	 is.	 Egészpályás	 letáma-
dásra	álltak	be,	ami	nem	esett	jól	a	hazai-
aknak,	és	bár	büntetőből	az	első	pontokat	
a	Phoenix	szerezte,	utána	a	budapesti	gár-
da	 ragadta	 magához	 a	 kezdeményezést.	
Az	első	negyed	végén	7-19	volt	 a	pont-
arány,	mely	finoman	szólva	is	sokkoló.	
Na,	 majd	 a	 második	 negyed	 -	 mondo-
gatták	 a	 lelátón,	 ám	a	várt	 fordulat	 nem	
következett	 be.	 A	 fiatalok	 maradtak	 az	
egészpályás	 védekezésnél	 és	 szorgosan	
gyűjtögették	a	pontokat	és	 taktikájuknak	
köszönhetően	a	 személyiket	 is.	A	 fordu-
lásra	 így	nem	hogy	csökkent,	nőtt	 a	kü-
lönbség.	20-35
A	 harmadik	 játékrészben	 már	 látszott,	
drámai	lehet	a	végjáték.	A	vendégek	ma-
guknál	 tartották	 az	 irányítást,	 ám	 egyre	
több	 meghatározó	 játékosuk	 gyűjtött	 be	
vészesen	sok	faultot	és	került	a	kiponto-
zódás	szélére.	Így	bár	az	utolsó	játékrész-
re	meggyőző	előnnyel	(35-55)	fordultak,	
már	 sejthető	 volt,	 a	 kockázatos	 taktika	
visszafelé	is	elsülhet.	Így	is	történt.	Alig	5	

perccel	a	mérkőzés	vége	előtt	megtörtént	
az	első	kipontozódás,	melyet	további	há-
rom	követett.	A	vérveszteség	összezavar-
ta	 a	 vendégeket	 és	 bár	 tisztesen	küzdöt-
tek,	a	gerincét	elvesztő	csapat	12	ponttal	
bukta	 az	 utolsó	 játékrészt,	 62-70	 arány-
ban.	(Összesítésben:	145-142)
Brunyánszky István, vezetőedző:	 Saját	
fegyverünkkel	 találtuk	 szembe	 magun-
kat,	 amely	 blokkolt	 minket	 egy	 félidőn	
keresztül.	De	nagyon	türelmesen	játszot-
tunk	és	ez	kifizetődött,	így	egy	„vereséges	
győzelmet”	szereztünk.
Mehmedovic Merim, vezetőedző:	A	 leg-
utóbbi	mérkőzésünkön	nagyon	agresszív	
volt	a	Phoenix,	most	mi	próbáltunk	azok	
lenni.	Mi	hagyományosan	jó	mérkőzése-
ket	játszunk	itt,	de	sok	volt	a	hiányzónk.	
Mindent	beleadtunk	és	sikerült	nyernünk,	
de	ez	most	nem	volt	elég	a	 továbbjutás-
hoz.Gratulálok	a	Phoenixnek.
A	9.	helyért	az	Agrofeed	Széchenyi	Egye-
tem	Gyõri	KC	-	csapatával	csap	össze	a	
Phoenix.	A	mérkőzés	május	21-én,	szom-
baton	lesz	Győrben.

Kézilabda

Nyerő volt az alsó
Négygólos	vereséget	szenvedett	a	legutóbbi	fordulóban,	s	ezzel	
elszálltak	a	TSC	bajnoki	reményei.
Alsózsolca KSC - Tiszaújvárosi SC 35-31 (16-16) 
Béres Zoltán, szakosztályvezető:	31	gólt	dobtunk	idegenben	és	
mégsem	nyertünk.	 Elrontottuk!	Gratulálunk	 a	Mezőkeresztes-
nek	a	bajnoki	címhez.

Nők után férfiak?
A	lányokat	megirigyelve,	 férfi	kézilabda	csapat	alakult	a	TSC	
berkein	belül.	A	keret	 jelenleg	15-20	 játékosból	 áll,	 de	várják	
mindazok	jelentkezését,	akiket	érdekel	a	sportág.
-	A	célunk,	hogy	egy	olyan	csapatot	hozzunk	össze,	akik	sze-
retnek	 sportolni,	 és	 szeretik	 a	kézilabdát	 -	mondta	Béres	Zol-
tán	szakosztályvezető.	-	A	keretben	már	vannak	olyanok,	akik	
korábban	játszottak,	de	olyanok	is,	akik	még	nem.	Bárki	jöhet,	
mindenkit	szívesen	látunk.
Jelentkezni	a	06	20/432-0105-ös	telefonszámon	lehet.

Nem sok hiányzott a bravúrhoz, a döntőhöz.
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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.

12. oldal 2016. május 19.Rendezvények
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