
Verseny 
és Nagyhét Épületenkénti

hőfelhasználás
/12-13. oldal 

Ráadás 
Bródytól

/10. oldal

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Június 
1-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros pol-
gármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is föl 
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levél-
ben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió, 
az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös 
számon. 
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Nyári üzemmódban

Ágyástervek alapján ültetnek

Strandnyitány újdonságokkal

Virágba borul a város
Negyvenezer tő egynyári vi-
rág díszíti hamarosan Tisza-
újváros köztereit és parkjait. 
A Városgazda Kft. már meg-
kezdte az ültetést, egyre több 
ágyás újul meg a következő 
napokban.

A Szent István és Lévay út keresztező-
désében lévő körforgalomnál a múlt hé-
ten szedték ki az elszáradt tulipánokat és 
árvácskákat. A hervadt virágokat zsákok-
ban gyűjtik városszerte.
A Március 15. parkban az előkészített a 
talaj már várja a virágpalántákat. A növé-
nyeket 20 centis távolságra ültetik egy-
mástól, a palántagyökér nyakáig ke-
rülnek a földbe. Minden évben jó előre 
megtervezik, hogy milyen virágokat ül-
tetnek. 
- Pályázat útján dől el, hogy ki tervezhe-
ti meg az ágyásokat. A nyertes cég a saját 
termesztésű növényeit szállítja nekünk 
- mondja Tamits Adrienn, a Városgazda 
Kft kertészeti részlegvezetője. - A növé-
nyek beültetését több szempont is befo-
lyásolja. Elsősorban a tűrőképességüket 
kell figyelembe venni, illetve a fényvi-
szonyokat, hogy árnyékos helyre az ár-
nyéktűrők, napos helyekre inkább a nap-

fényt kedvelő növények kerüljenek. Az is 
fontos, hogy a magasabb virágokat álta-
lában a közepére, az alacsonyabbakat pe-
dig az ágyás széleire ültessék, hogy a rá-
látás mindenhonnan megfelelő legyen.
Terveket is mutat nekünk Tamits Adri-
enn. Elsőre olyanok, mint egy kifestő, 
azonban ha alaposabban megnézzük, ak-

kor látszik, hogy az ágyások láthatóak 
rajta. Az is kiderül a képekről, hogy az 
ültetésnél a színek harmóniájára is ügyel-
ni kell. A friss virágokat naponta locsol-
ják, amíg be nem „állnak”, később az 
időjárás függvényében öntöznek, de ál-
talában heti több alkalommal is kapnak 
friss vizet a virágok.

Tűzoltási gyakorlat
A FER Tűzoltóság 2016. május 25-26-27-én 14 órától az éves 
képzési tervének megfelelően tűzoltási gyakorlatot hajt végre a 
MOL Petrolkémia  Zrt. tűzoltó gyakorlópályáján.  
A gyakorlatok során 2000 liter/nap éghető folyadék gyújtása és 
oltása történik ellenőrzött körülmények között. A gyakorlat erős 
füstképződéssel jár, ami egészségügyi kockázatot nem jelent, de 
nagy távolságból is észlelhető lesz. 
Nem megfelelő időjárási viszonyok esetén az adott napi gyakor-
latot későbbi időpontban tartják meg.

A család napja

Jubileumi ajándék

Kultúra keletről

Postázott emléklapok

A Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál utolsó előtti napján Tiszasze-
derkénybe, a család napjára invitálták a közönséget. A műve-
lődési házban megrendezett kulturális, szórakoztató programon 
idén a távol-keleti kultúrát helyezték a középpontba. Ennek ap-
ropóján lehetőség nyílt manga festésre és origami hajtogatás-
ra is, valamint a karatéval is megismerkedhettek a résztvevők. 

Több százan már megkapták azokat a jubileumi emléklapokat, 
melyeket várossá nyilvánításunk 50. évfordulója alkalmából ké-
szített az önkormányzat. 
Az emléklapot december 31-ig igényelhetik azok, akik legalább 
1966 óta folyamatosan településünk lakói. Az igénylőlapok a 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán szerezhetők be, letölt-
hetők a város honlapjáról, de elfogadják az időről-időre lapunk-
ban is megjelenő - és kivágott - adatlapot is. 
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A harcművészetekkel is megismerkedtek a résztvevők.

Negyvenezer tő virágot ültetnek el.

Jó időben és vendégekben sem volt hiány a strandfürdő szezonnyitó hétvégéjén. Szombattól teljes kapacitással működik 
a komplexum. A fürdő területén újdonságok is vannak. Új elárusító pavilonokkal és árnyékolókkal bővült a létesítmény, a 
külső termálmedence fölé pedig napvitorlákat feszítettek ki.
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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.
Május 29-én ÚRNAPJA, AZ OLTÁRISZENTSÉG ÜNNEPE. 
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően segítséget kérünk a 
sátrak felállításához és díszítéséhez vasárnap reggel 7.00 órá-
ra. Kérjük a kedves híveket, hogy egy-egy csokor virággal fe-
jezzük ki tiszteletünket a Szentségi Jézus iránt. A virágokat 
szintén 7.00 órára kérjük elhozni a templomba
Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia. Pénteken 17:30 paraklisz. 
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecser-
nye. Hétfőn 17:30 paraklisz. Kedden 8:00 Szent Liturgia, 
17:30 paraklisz.
„Az ember olyan dicsőségre hivatott el, hogy minél emberibbé 
válik, annál jobban hasonlítson Istenre.” (Dumitru Staniloae)
Református
Csütörtökön 18.00 órától bibliaóra lesz a városban. Vasárnap 
Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órá-
tól lesz istentisztelet. A városban a délelőtti alkalom ideje alatt 
az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk.
A Tiszaújvárosi Református Egyház 2016. június 20-24. kö-
zött a 12 év feletti korosztály számára angol tábort rendez 
anyanyelvi segítőkkel. 2016. június 27-július 01. között a már 
hagyományos hittantábor lesz. Érdeklődni és jelentkezni a lel-
készi hivatalokban vagy a 49/542-064-es számon lehet.

„Ha el is mentem,
mindig leszek,

titkon, észrevétlen.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 

akik ismerték és szerették, hogy
Zöldi Mihályné Marika 

2016. május 19-én, életének 57. évében távozott közülünk. 
Végső búcsúztatója a sajószögedi Városi Temetőben 
2016. május 30-án, hétfőn 14.30 órakor kezdődik.

A gyászoló család

„Elmúlt, mint száz más pillanat, 
 De mi tudjuk: mégis múlhatatlan, 
 Mert szívek őrzik, nem szavak.” 
                              (Nagy László)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk kislányunk,
Baráti klára

tragikus halálának nyolcadik évfordulójára.
Köszönet mindazoknak, akik emlékét szívükben őrzik!

  Gyászoló szülei és testvére

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot május 29-ig (vasárnapig) 
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050),  majd május 30-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszer-
tár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
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 -

Biztonságot a szépkorúaknak!

Csaló telefonbetyárok
„A legkisebb ellenállás - bűnmegelőzés a 
szépkorúak körében” elnevezéssel indult 
prevenciós program megyénkben a Nem-
zeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásá-
val.
A projekt céljai közé tartozik az idősödők 
és az időskorúak részére betekintést nyúj-
tani a bűnmegelőzés, az áldozattá válás, 
az áldozatsegítés és a családon belüli erő-
szak legfontosabb jogi és gyakorlati kér-
déseibe. Végső soron a korosztály önvé-
delmi képességének erősítése.
A kitűzött célok elsősorban a szépkorúak 
kortárscsoport képzésével valósul meg, 
azáltal, hogy lehetőséget kapnak a ható-
ságokkal történő szakmai alapú, szemé-
lyes együttműködés erősítésére.
A programsorozat egyik eleme „A bűn-
megelőzés, az áldozattá válás, áldozat-
segítés módszerei, eszközei, lehetőségei 
a rendőrség mindennapi gyakorlatában” 
címmel szervezett kurzus, ahol a mento-
rok a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitány-
ság kiképző központjában önvédelmi  be-
mutatón vettek részt. A támadások elhá-
rításához alkalmas védelmi módokat, és 
önvédelmi eszközök alkalmazását ismer-
hették meg az érdeklődők.
A tettesek a  bűncselekmények során azt 
használják ki, hogy az áldozatok jószívű-
ek, hiszékenyek, többnyire egyedül van-
nak, könnyű megtörni az ellenállásukat. 
Az óvatlanság, a túlzott bizalom még 
mindig gyakori áldozati magatartás. Az 
idős emberek korukból, egészségi állapo-

tukból, életmódjukból, szokásaikból, hi-
székenységükből adódóan könnyebben 
megtéveszthetőek. Ezen okok miatt el-
mondhatjuk, hogy a bűnözői csoportok 
specializálódtak az időskorúak sérelmé-
re elkövetendő bűncselekmények mód-
szereinek kidolgozására és elkövetésére.
Az elmúlt időszakban megszaporodtak a 
„telefonos csalás” módszerével elkövetett 
bűncselekmények és az ezekkel kapcsola-
tos lakossági feljelentések.
Ismeretlen telefonáló rejtett számról fel-
hívja a véletlenszerűen kiválasztott előfi-
zetőt, majd közli, hogy a telefonszolgálta-
tó társaság kisorsolta az ő telefonszámát, 

és így nyert egy nagyobb összeget. A nye-
remény azonban akkor kerül a számlájá-
ra, amennyiben regisztrációs költségként 
több tízezer forint összeget rátölt egy, a 
telefonáló által megadott telefonszámra. 
Vagyis a tettes által megadott telefonszám 
egyenlegét kell feltölteni ATM-en keresz-
tül a sértettnek. Az ily módon feltöltött te-
lefonkártyát a csalók ezek után különbö-
ző hirdetési oldalakon keresztül megpró-
bálják értékesíteni. Az utóbbi időszakban 
előforduló csalások sértettjei a feltöltést 
teljesítették a nyeremény reményében, 
majd utóbb értesültek róla, amikor a szol-
gáltató központjánál érdeklődtek, hogy 
nincs akció a társaságnál.
Egy telefonos csaló próbálkozott pénzt 
kicsalni kiszemelt áldozatából, aki hagy-
ta, hogy végigmondja a beetető szöveget, 
közben az egész beszélgetést rögzítette. 
Az, hogy átverésről van szó, már az el-
ső mondatok után gyanítható, hiszen a te-
lefonos ügyfélszolgálathoz alapfeltétel a 
szép beszédkészség. Sokak, főleg idősek 
dőlnek be az ilyen, vagy ehhez hasonló 
telefonos csalóknak, utána pedig futhat-
nak a pénzük után.
A csalók a hasonló akciókhoz általában 
feltöltő kártyás, vagy lopott mobilokat 
használnak, amiket pár hívás után egy-
szerűen eldobnak, nehogy a nyomukra 
vezessék a hatóságokat. Éppen ezért igen 
nehéz őket azonosítani, felelősségre von-
ni.

B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság

Holttest 
a tóban

Tóba fulladt egy tiszaújvárosi asszony. 
Az eset még múlt csütörtökön történt. A 
rendőrség lakossági bejelentésre ment ki 
a helyszínre, a Dísztó felső, sekély vizű 
részéhez. Itt látta meg a reggeli órákban 
egy férfi a vízen lebegő holttestet és ke-
rékpárját. A nő vélhetően biciklijével haj-
tott bele a tóba. Az ügyet közigazgatási 
eljárás keretében vizsgálják.

Ruha és élelmiszer 
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Tiszaúj-
városi Polgárjogi Mozgalommal, a Tiszaújvárosi Cigány Nagy-
családosok Szervezetével és a Baptista Alapítvánnyal közösen 
a rászoruló roma családok részére használt- és új ruhákat, il-
letve kisgyermekek részére élelmiszert oszt 2016. május 28-án 
(szombaton) 10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi ut-
ca 81. szám.

Farkas Sándor, elnök

 Köszönet a játszótérért
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat köszönetét 
fejezi ki Tiszaújváros polgármesterének és a képviselő-testület-
nek a Tiszaújváros, Arany J. utcai új játszótér megvalósításáért. 

Farkas Sándor, elnök

A kéz
Ezzel a rejtvénnyel ér véget májusi so-

rozatunk. A megfejtéseket május 31-ig 

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.

hu címre, vagy postai úton a 3580 Ti-

szaújváros, Szent István út 16. címre.

2. oldal 2016. május 26.Sokféle



Ország, megye, város

Felújított címerek

Talán kevesen vették észre, de még május elseje 
előtt megújultak a Városháza főbejárata, illetve a 
házasságkötő terem bejárata fölötti ország-, me-
gye- és városcímerek.

Némi eufémizmussal patinásnak is nevezhetjük, ahogy kinéztek 
a címerek, őszintén szólva azonban az elhasználódott, leromlott 
állapot a helyes kifejezés. Ami nem csoda, hiszen hosszú évek 
óta voltak kitéve az időjárás viszontagságainak.
A helyreállítást, felújítást Ábrók Angelika keramikus végezte, 
úgynevezett hidegfestéses eljárással. Most szépek a címerek, 
frissek, élénkek a színek, de hosszabb távon az „átfestés” sem 
megoldás. Éppen ezért az önkormányzat azt tervezi, hogy új - 
szintén kerámia - címereket készíttet.

F.L.

Szemét se be, se ki

Konténerketrecek
Tiszaújváros önkormányzata 11 egyállásos és 10 
kétállásos konténertároló ketrecet vásárolt a Ti-
szabábolna Közszolgáltató Kft-től.

A képviselő-testület hónapokkal ezelőtt határozott arról, hogy - 
mintegy példát mutatva - zárható szemétkonténer tárolókat tele-
pít az önkormányzati működtetésű intézményeknél és a gazda-
sági társaságoknál. A horganyzott szénacélból készült ketrecek 
telepítését a múlt héten kezdték meg.
Az egyállásos tároló összköltsége mintegy 280, a kétállásosé 
450 ezer forint. Ebben a ketrec ára mellett benne van a szállítás, 
a telepítés, és a fogadófelület kialakításának költsége is.
A zárható tárolókkal két legyet ütnek egy csapásra.
Megakadályozható, hogy illetéktelenek helyezzenek el hulladé-
kot a konténerekben, mint ahogy az is, hogy a guberálók szét-
hordják, szétszórják a szemetet.
A döntéshozók azt remélik, hogy a vállalkozások, egyéb intéz-
mények és a társasházak is követik az önkormányzat példáját, s 
ily módon is védik hulladékukat, végső soron környezetüket, a 
város tisztaságát.

f.l. 

Nyílt nap a bölcsődében

Kóstoló ételből, játékból
Gyermeknapot tartottak a 
hétvégén a Napsugár Bölcső-
dében. A rendezvény minden-
ki számára nyitott volt, kicsi-
ket, nagyokat szívesen vártak 
egy ételbemutatóval egybekö-
tött vidám, játékkal teli déle-
lőttre. 

Lufihajtogató bohóc, ugrálóvár, nem min-
dennapi különlegességek a Napsugár Böl-
csőde udvarán, és a jól megszokott udvari 
játékok, műanyag motorok, homokozók, 
a kicsik hétköznapjainak használati tár-
gyai. Jöttek bölcsisek és olyanok is, akik 
csak ide szeretnének járni. 
Dudásné dr. Szabó Katalin ikerlányaival 
fedezte fel az intézmény udvarát, majd a 
hűvösbe húzódva végigkóstolták a böl-
csis menüt. 
- Másfél évesek a lányok, szeretnénk be-
iratkozni ide hamarosan, hiszen állást ke-
resek, itt a városban - mondja az anyu-
ka. - A tervek szerint a nyáron már kezd-
jük a beszoktatást. Egyelőre nagyon tet-
szik, ami itt fogad bennünket, pedig még 
bent, a csoportszobákban nem is jártunk. 
A bölcsődés menzát is kóstolgatjuk, ízle-
tesek ezek a reform finomságok.
Brokkolis csirkemáj barna rizzsel, zab-
pelyhes sós sütemény, spenótos batyu, 
fahéjas-gyümölcsös kuszkusz. A szend-
vicseken vaj helyett hal- és karfiolkrém, 
mellette reszelt hagymás répa, a másik 

tálban céklás alma nyersen, megőrizve a 
zöldségek, gyümölcsök vitamintartalmát. 
Leves is van, rebarbarából készült, ez is 
felkerült nemrégiben a közétkeztetési ét-
lapra.
- Ezt a rebarbara levest pudinggal ízesí-
tettem, tejföllel, tejjel és kevés cukorral 
habartam be. Édeskés, leginkább a gyü-
mölcsleveshez hasonlít az íze, és egész-
séges - mondja Riczu Zsuzsanna, a Tisza-
újvárosi Intézményműködtető Központ 
szakácsa.
Tíztől délig szülők, nagyszülők, gyere-

kek együtt játszhattak, s közben megis-
merkedhettek az intézménnyel és az ott 
dolgozókkal is. 
- Kettős célja van ennek a programnak, 
amit évek óta megrendezünk, így má-
jus végén. Egyrészt az idejáró gyerekek 
szeretik megmutatni, hogy hogyan töltik 
itt bent a napjaikat, ezt is láthatják most 
a szülők. Másrészt várjuk a leendő böl-
csiseket, őket most nyitott kapuk fogad-
ják, így betekinthetnek a mindennapok-
ba, a bölcsődei életbe - mondja Poropa-
tich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ vezetője. - Idén van egy 
újdonság is, a megszokotthoz képest egy 
teljesen új dologgal bővült a programunk, 
egy ételbemutatóval. Tízféle ételt főztek 
a TIK szakácsai, ezekből kóstolgathat-
nak a vendégek. Vannak köztük főételek, 
szendvicsek, érdekes, új ízek, amik szo-
katlanok lehetnek, de érdemes kipróbálni 
ezeket, hiszen az elmúlt években megvál-
tozott az ételkészítés receptúrája, amihez 
nekünk is igazodnunk kellett, így most a 
szülők is megízlelhetik azt, amit főzünk a 
gyerekeknek. 
A bölcsődében 108 férőhely van, jelenleg 
105 gyerek jár az intézménybe. Május-
ban, júniusban a legmagasabb a gyermek-
létszám, de hamarosan felszabadulnak a 
férőhelyek, hiszen az óvodába indulók át-
adják helyüket a leendő bölcsiseknek. 

berta

Maratoni kenu az önkormányzattól

Új hajóban a bajnok
Közel félmillió forintba került 
az a hajó, melyet a Tiszaújvá-
rosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület kapott Tisza-
újváros önkormányzatától. A 
maratoni kenut az egyesület 
egyik legeredményesebb ver-
senyzője, Bragato Giada hasz-
nálja majd. 

Giada a hétvégén ebben a hajóban evez-
ve szerezte meg első felnőtt bajnoki címét 
a győri Graboplast Maraton Magyar Baj-
nokság kajak-kenu versenyén. A 18 ki-
lométeres távot rekordidő (1:46:14.590) 
alatt evezte le, és másnap az ifjúsági me-
zőnyben is sikerült megvédenie bajnoki 
címét.
- Nagyon sokat számít, hogy milyen ha-
jóban ül a versenyző, fontos, hogy ho-
gyan tud vele fordulni, a futószakaszok-
nál ki- és beszállni, ilyenkor egyáltalán 
nem mindegy, hogy a versenyző hány ki-
logrammot cipel. Ezt a típust kifejezet-
ten maratoni versenyekre fejlesztették ki 
- mondja Krucsay József, Giada edzője.
A kenut ünnepélyesen adta át Bráz 
György polgármester és dr. Fülöp György 
alpolgármester, akik gratuláltak a ver-
senyző sikeréhez, és további jókíván-
ságaikat tolmácsolták a bajnoknak, im-
már abban a hajóban, melyet Tiszaújvá-
ros önkormányzata támogatása révén ka-
pott meg Giada.
 - Tíz kiló a súlya, az előző, a pöttyös ke-

num 16 kiló volt, ebben sikerült a felnőtt 
magyar bajnokságot 18, és az ifjúsági baj-
nokságot 14 kilométeren megnyernem - 
mutatja új hajóját Giada. - Könnyű vele 
fordulni, futni, jól megy, hiszen 6 kiló a 
mínusz, a másikhoz képest. Teljesen más 
az élmény benne, könnyebb evezni és 
még szép fehér is. Legközelebb a vb-vá-
logatón megyek vele, augusztusban. 
A győri versenyen induló hatvan egyesü-
let közül a TKKSE volt az ötödik legna-
gyobb létszámmal induló csapat. Elnö-
kük, Béke László büszkén és lelkesen szá-
molt be versenyzőik hétvégi győri sikere-
iről és a kenuról.

- Sok hajónk van, az elmúlt öt évben any-
nyit sikerült összegyűjtenünk, hogy egy-
szerre akár 100 gyereket is vízre tudunk 
bocsájtani - mondja. - Ilyen minőségi, 
mint ez a mostani, ez az első. Azt gondo-
lom, hogy Giada tehetsége, küzdeni tudá-
sa és eredményei juttatták őt ehhez hozzá, 
hiszen többszörös korosztályos marato-
ni magyar bajnok, maratoni Európa-baj-
nok, maratoni vb 3. helyezett, és immár 
az egyesület történetében az első verseny-
ző, aki a felnőtt mezőnyben nyert marato-
ni magyar bajnokságot.

berta
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Május elsejére újultak meg a címerek.

Ábrók Angelika munka közben.

Edző és tanítványa az új hajóval.

Két kétállásos tároló a kollégium udvarában.

... és az ételbemutatón is.

Nagy volt a nyüzsgés az udvaron...



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
PaP Zsolt

a 6. sz. választókerület képviselője
2016. június 1-jén (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Juhos sZabolcs 

jegyző, 
2016. június 1-jén (szerdán) 

13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármeste-
ri Hivatal I. emeleti önkormányzati tár-
gyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján tör-
ténik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-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

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

Biztonsági jelentés 
közzététele

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve: Terméktároló Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság.
Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működési helye:
3581 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1. sz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A Terméktároló Zrt. az MSZKSZ 1994. évi tárolási pályázatán 
nyertes MOL Nyrt. ajánlata alapján jött létre, 1996-ban.
A társaság a jelenlegi Magyar Szénhidrogén Készletező Szövet-
ség (elődje: Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség) tör-
vényben meghatározott készletezési feladatának teljesítése ér-
dekében jött létre. A társság 330 em3-nyi névleges tárolókapa-
citást épített ki, mely kapacitások felhasználásával letéti tárolási 
tevékenységet végez az MSZKSZ részére.
A társaság tulajdonában lévő tartálypark kőolajtermék tárolásra 
alkalmas, dupla falú, dupla fenekű állóhengeres acéltartályok-
ból áll.
A tartályok működő MOL Nyrt. telepeken (Szajol és Tiszaúj-
város) találhatók, csatlakozva a MOL Nyrt. infrastruktúrájához.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, Baráti Zsolt közbiztonsá-
gi referens, II. emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070, ügyfél-
fogadási időben.
A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon (a honlap alján: Egyéb 
tájékoztatók, Biztonsági jelentések, Terméktároló Zrt. biztonsá-
gi jelentése 2016 hivatkozáson.)
Írásbeli észrevételek megtétele a biztonsági jelentéssel kapcso-
latban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a lakosság írásbeli észre-
vételeket tehet, melyet Tiszaújváros Város Önkormányzat jegy-
zőjének kell eljuttatni a következő címre: Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal, Dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 7.
Az írásbeli észrevételek benyújtásának határideje: 2016. júni-
us 7. 16:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje: Tekintettel arra, hogy az eljárás 
a már működő, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevé-
kenységének jelentős változtatásával összefüggő katasztrófavé-
delmi engedély megadására vonatkozik, ezért a veszélyes anya-
gokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) Korm. Rendelet 21.§-ában foglaltak alapján
közmeghallgatást kell tartani, amelynek helye és ideje:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III. emeleti tanácsterem,
2016. június 15. (szerda) 16:30 óra.
Az illetékes hatóság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, 3525 Miskolc, Dózsa Gy. Út 15.

Bráz György, polgármester
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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 Eötvös József 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégi-
um intézményvezetői megbízására vonat-
kozó vélemény kialakítására
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvodában indítható óvodai csopor-
tok számának meghatározására
5. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti beruházásokra, felújításokra benyúj-
tott pályázatok elbírálására
6.a. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ elmúlt időszakban 
végzett tevékenységéről
b. Beszámoló az önkormányzat gyermek-

jóléti és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról
7. Beszámoló a Derkovits Kulturális Köz-
pont 2014-2015. évi tevékenységéről
8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány 2015. évi munkájáról
9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal 2015. évi tevékenységéről
10.Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
11. Egyebek 
a. Javaslat határidő-módosításra
Kérdések

Ülésezik az önkormányzat



Konyhakert-bérlők 
figyelmébe

Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a konyhaker-
tet bérlő lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére és 
a bérleti díjak befizetésére 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

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

Szakmaszerzés, vállalkozás indítása

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

Június Helye Ideje Kinek a részére

01. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

02. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

06. hétfő Széchenyi Iskola 7.30 -10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

07. kedd Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

04. csütörtök Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és  14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

08. szerda Széchenyi Iskola 7.30  - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
04. csütörtök Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
09. csütörtök Hunyadi Iskola 7.30 -10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

13. hétfő Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszapart Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

14. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

15. szerda Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 ,,Esély”  Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

16. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

21. kedd Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és  14.00 - 16.30 Pótbefizetés gyerek és alkalmazott 
étkezés megrendelése

Tiszaszederkényi Idősek  Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

22. szerda Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és  14.00 - 16.30 Pótbefizetés gyerek és alkalmazott 
étkezés megrendelése

Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

23. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 
megrendelése

27. hétfő Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Szociális étkezők

28. kedd Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés  és alkalmazott étkezés 
megrendelése

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és 
Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2016. június

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.

5. oldal2016. május 26. Hirdetmények

Felújítják a Szent László úti járdákat is.



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.

A Medicina 2000 Magyar Járóbeteg Szak-
ellátási Szövetség évek óta gyűjti tagja-
iról a betegek szakrendelői várakozási 
idejét. Mivel az elmúlt időszakban több-
ször is téma volt, és egymástól eltérő in-
formációk hangzottak el a közéleti dis-
kurzusokban, ezért Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei és országos adatokat is köz-
zéteszünk, kiegészítve a Járóbeteg Kon-
zultáció során feltett kérdésre adott vála-
szokkal.
A járóbeteg szakellátásban évente mint-
egy 70 millió orvos-beteg találkozás tör-
ténik, ami azt jelenti, hogy minden ma-
gyar állampolgár évente átlagosan 7-szer 
igénybe veszi a szakellátást. Korántsem 
mindegy tehát, hogy ezen ellátási formá-
hoz az érintett betegek mennyi várakozá-
si idő után juthatnak hozzá.
A Medicina 2000 Magyar Járóbeteg 
Szakellátási Szövetség 2013 óta minden 
évben megvizsgálja egyes szakrendelők-
ben az ott vezetett betegfogadási listá-
kon a betegek várható várakozási idejét. 
(A terminológia tisztázása végett: a mű-
tétes szakmákban várólistákat, a szakren-
delőkben betegfogadási listát vezetnek az 
egészségügyi szolgáltatók.)
Az előző évekhez hasonlóan idén is el-
végezte a szövetség az adatbekérést, ahol 
a 2016. január 15-én az OEP-nek egyéb-
ként rendszeresen szolgáltatott betegfo-
gadási lista várakozási idejét hasonlítot-
ták össze a 2015 januárjában leadott ha-
sonló listában szereplő várakozási idők-
kel. A 2016-os adatok 39 intézmény ada-
tainak átlagát mutatják. Mivel az adatok 
évente nem mindig azonos intézmények-
ből származnak, így hosszú távú, több 
évet átfogó statisztikai elemzésre nem al-
kalmasak, azonban az átlagok változása, 
azok abszolút értekei alapján valós képet 
kaphatunk a témában, illetve az orvoso-
landó problémákról.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye

Az adatokból látható, hogy Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében 2016 januárjában a 
járóbeteg szakellátásban az átlagos beteg-
várakozási idő szakmától függően 1-75 
nap között mozog. Sebészeti és fül-orr-
gége szakrendelésre már 1-3 nap alatt be-
juthatunk, ami országos átlagban igen jó-
nak mondható. Nőgyógyászati időpont-
hoz mintegy 2 és fél hét türelem kell, il-
letve ortopédia, reumatológiai, rendelé-
si időpontra is legalább 2 és fél hét vára-
kozás szükséges, ez nagyjából megegye-
zik az országos átlaggal. A helyzet a sze-

mészeti, angiológiai és reumatológiai, 
neurológiai rendeléseken a legrosszabb, 
ahol több mint 3-4 hét várakozás szük-
séges. Ez azonban még mindig eltörpül a 
kardiológiai szakrendeléseken mért több 
mint 75 napos (2 és fél hónap!) átlagos 
betegvárakozási időhöz képest.

Országos adatok 
Ha az országos trendeket (lásd a táblá-
zatot!) figyeljük, látható, hogy a 2015-ös 
évhez képest jelentéktelen a változás, két 
eset kivételével kevesebb, mint +/- 1 nap. 
Érdekes, hogy 2014-ről a 2015-ös évre je-
lentős javulás látható (négy szakma eset-
ben is egy hét javulás), de az idén már az 
is eredmény volt, ha sikerült ezt a javu-
lást megőrizni.
Ha az elmúlt éveket - a 2013-2016 közöt-
ti időszakot - egyben tekintjük, több szak-
mában (angiológia, belgyógyászat, sebé-
szet, füll-orr-gége) komoly javulás tör-
tént, de pont a legkritikusabb szakterüle-
teken (kardiológia, reumatológia) szinte 
változatlan a helyzet.
A vizsgálat nem tért ki egyes szakmákra, 

ezekre is kiterjeszti az adatgyűjtést 2017-
ben a Medicina 2000 Szövetség. Ezek 
között közhelyszerűen rossz mutatókkal 
rendelkezik az endokrinológia, amelynek 
nagyon kedvezőtlen a finanszírozása, és 
a rendelőkben nagy, és szintén rosszul fi-

nanszírozott labor igénybevételt generál.
A már említett magas orvos-beteg talál-
kozás száma miatt e kérdést a Medicina 
2000 Szövetség 2015-ben vizsgálta a „Já-
róbeteg Konzultáció” során is. A szövet-
ség a kezelésre érkező betegek vélemé-
nyét kérdezte meg. A felmérésben az or-
szág minden részéről több mint 50 járó-
beteg szakellátó közel 8300 betege vett 
részt.
Sokszor hallott vélekedés, hogy ha hosz-
szú a várakozási idő, akkor a beteg a ma-
gánellátáshoz fordul. A kapott válaszok 
alapján azonban ez sablonos feltételezés-
nek bizonyult.
Látható, hogy a megkérdezetteknek csak 
mintegy 30 százaléka fordul(na) magá-
nellátóhoz, és a válaszadók közel fele 
(45%) anyagi okokból biztosan nem fog-
ja ezt tenni. Több szempontból figyelem-
re méltó az is, hogy a megkérdezettek egy 
markáns része (18,5%) szerint nincs ma-
gánellátóra szüksége, mivel komoly be-
tegséggel úgyis állami ellátáshoz kell 
majd fordulnia.
A fentiek alapján fontosak lennének olyan 
kapacitásfejlesztések, átcsoportosítások, 

amelyek a közellátásban a fenti problé-
mákat orvosolják, a lakosság elégedetlen-
ségét csökkentik, sokkal inkább hozzáfér-
hetővé tesznek egyes szakellátásokat.  

Medicina 2000
Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség

Betegvárakozási idő 
a járóbeteg szakellátásban

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

induló képzések a 2016-os évben

Amennyiben hosszú a várakozási idő, akkor 
magán egészségügyi szolgáltatóhoz megyek

a) igen, egyetértek    15,6%
b) inkább egyetért    15,1%
c) anyagi helyzetem miatt nem fordulok 
magánellátóhoz     45,5%
d) nem, nincs rá szükség, komoly betegséggel 
úgyis az állami ellátáshoz kell fordulnom 18,5%
e) nem tudom    5,3%

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete 
2016. május 30-án (hétfőn) 10,00 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyi-
ség.

Farkas Sándor, elnök

Kerékpárjelölés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy folytatódik a Tisza-
újvárosi Rendőrkapitányság kerékpárjelölő programja. 
A következő jelölési időpont: 2016. május 27. (péntek) 09.00 
óra és 12.00 óra között. 
Helye: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza 
út 2. szám). 
Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat és lak-
címkártyájukat, kerékpárjukat, továbbá annak papírjait, az 
utóbbiak hiányában a helyszínen kell nyilatkozni a tulajdon-
jogról! 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 

XIII. Országos Patika Nap
2016.06.01. 

Arany Sas Patika - Tiszaújváros
Téma:

a házi patikák gyógyszerészi felülvizsgálata
9.00 - 12.00: Az érdeklődők részére ingyenes vérnyomás- és 
vércukorszint mérő szűrővizsgálatok a gyógyszertárban.
10.00: Ünnepélyes megnyitó.
10.00 - 14.00: Gyógyszerészeink minden kedves érdeklődő 
számára lehetőséget biztosítanak, hogy az otthonukban tá-
rolt és az Arany Sas Patikába behozott gyógyszereket felül-
vizsgálják, ami egyben konzultációs lehetőséget is jelent a 
gyógyszerekkel kapcsolatos legfontosabb szakmai informá-
ciókat illetően.
A rendezvényt megelőző napoktól két játékot szervezünk:
1. Díjazzuk a Tiszaújvárosban (és környékén) fellelhető leg-
régebben gyártott medicina tulajdonosát.
2. 5 kérdés, 10 nyeremény! Házi patika kvízünk helyes kitöl-
tői között hasznos ajándékokat sorsolunk ki
Vegyen részt Ön is rendezvényünkön! 

Szelektív gyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a szelektí-
ven gyűjtött hulladékok házhoz menő begyűjtését a közszolgál-
tató a következő héten, 2016. június 1-jén (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

6. oldal 2016. május 26.Közlemények



Dátum Program NagyszíNPaD KisszíNPaD

Július 1. péntek (0. nap)

20:30 OMEGA
Július 2. szombat (Trans-Sped nap)

13:00 - 18:00 ETU Triatlon Ifjúsági Európa Bajnokság - előfutamok
17:30 Mohikán
19:00 Megnyitó ünnepség
20:00 Bon Bon
21:30 Mojo Workings

Július 3. vasárnap (Fortrex nap)
10:00 Bogratlon
10:00 Számadó Zenekar - sétáló népzenészek
10:30 Csodamalom bábszínház: Lu-

das Matyi
12:00 Evezős verseny
16:00 Bogratlon eredményhirdetés
17:00 Számadó Zenekar - Gyermek 

táncház
18:30 White Ravens
20:00 Magna Cum Laude

Július 4. hétfő (Borsodi nap)
17:00-19:00 ETU Triatlon Ifjúsági Európa Bajnokság - döntők

19:00 Elegant Jazz Band
20:30  Zanzibár

Július 5. kedd (Inno-Comp nap)
17:00 Futóverseny

17:30-19:00 ETU Triatlon Ifjúsági Európa Bajnokság - vegyesváltó
19:00
20:00 Ifi Eb eredményhirdetés
20:30 The Biebers

Július 6. szerda (Támogatói nap)
18:00 Kerékpárverseny
18:30 Tánc est (közreműködik a Ti-

szaújvárosi Gimnasztráda, 
sztárvendég: Fricska)

19:30 Margaret Island
20:45 ByeAlex és a Slepp

Július 7. csütörtök (Önkormányzat nap)
09:30 A gyermeknap résztvevőinek köszöntése

10:00 - 16:00 Csónakázás a tavon
10:00 - 17:00 Debreczeni Produkció Interaktív Játszóparkja 

10:00 100 Folk Celsius 
11:00 Szabad Ötletek Színháza: A nagy ho-ho-horgász me-

se-musical 
14:30 Csiribiri Zenekar 
17:00 Tóátúszás
18:30 Alexa Country Band
19:30 Peter Shramek
20:00 Bikini

Július 8. péntek (Jabil nap)
17:00 Futóverseny
17:30 Jabil 1/3 maraton
18:30 Zongorista találkozó
20:00 Jabil 1/3 eredményhirdetés
20:30 R-GO

Július 9. szombat (MB Barter nap)
08:00 Turista Triatlon
09:00 Lábtenisz
10:00 Streetball Gyerekkoncert
13:00 Kézműves ház

12:30-14:30 ETU Triatlon Junior Európa Kupa - előfutamok
15:10-18:00 ITU Triatlon Világkupa - előfutamok

18:30 KreAktiv Akusztik
20:00  Geszti
21:30 Bourbon Street

Július 10. vasárnap (MOL nap)
09:00 Utánpótlás Gála - Gyermek lányok
09:40 Utánpótlás Gála - Gyermek fiúk
10:20 Utánpótlás Gála - Serdülő lányok
11:15 Utánpótlás Gála - Serdülő fiúk
13:00 ETU Triatlon Junior Európa Kupa - női döntő
14:00 ETU Triatlon Junior Európa Kupa - férfi döntő
15:45 ITU Triatlon Világkupa - női döntő
17:10 ITU Triatlon Világkupa - férfi döntő
19:00 Tombolasorsolás
20:00 New Level Empire
21:00 Világkupa eredményhirdetés
22:00 Vastag Tamás
22:45 Tűzijáték

ReMat Tisza Triatlon

Taroltak a hazaiak

Tíz arany-, három ezüst- és négy bronzérmet érdemeltek ki 
a házigazda Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) sportolói a 
25. ReMat Tisza Triatlon két napján, a klubcsapat országos 
bajnokságon, illetve az egyéni ranglistaversenyen. 
A strandon szombaton összesereglett 112 csapat közül a leg-
kisebbek kezdték a versengést, majd a nap végéig valameny-
nyi korosztály pályára léphetett. Az elit kategóriában a hölgyek 
mezőnyében ott volt két riói olimpikonunk, Kovács Zsófia és 
Vanek Margit is, akik a Budaörsi TKE együttesével rajt-cél győ-
zelmet arattak. 
Az elit felnőtt férfi együtteseknél a TTK címvédőként próbált 
szerencsét. A házigazdák Balogh Bence, Dévay Márk, Hankó 
Dávid, Lehmann Bence, és a német Frederic Funk alkotta ötöse 
a remek úszás után a következő két számban sem engedte köze-
lebb a vetélytársakat és kiharcolta újabb bajnoki címét, mely a 
tizenegyedik (!) a sorban. 
A felnőtt női kategóriában a TTK Szabolcsi Fruzsina, Szakály 
Zsófia, Szakály Zsuzsanna, Vizi Viktória összeállítású kvartettje 
magabiztosan szerezte meg az aranyérmet.
Az utánpótlás 2 korcsoportban egyeduralkodónak bizonyultak 
a tiszaújvárosiak, a Putnóczki Dorka, Jakab Ilka, Mátyus Lili, 
Szegedi Sára kvartett és a Lehmann Csongor, Dévay Zsombor, 
Tóth Róbert, Fróna Ákos, Orosz Gergő ötös is bajnoki címmel 
gazdagodott. Dicséret illeti az UP1-kategóriában érdekelt tisza-
újvárosi lányokat, Tóth Annát, Bóna Kingát és Kovács Annát is, 
akik kiváló versenyzéssel a második helyet érdemelték ki.
 Vasárnap az egyéni országos ranglista verseny szerepelt a prog-
ramban. Az elit minősítéssel rendelkező versenyzők közül a fel-
nőtt, junior és ifjúsági korú hölgyek kezdtek. Az úszást az ifjúsá-
gi válogatott Putnóczki Dorka teljesítette a leggyorsabban. A 20 
km-es kerékpározás utáni második váltásra öten verődtek ösz-
sze. A táv feléhez Dorka már újra egyedül érkezett és megőriz-
te abszolút első helyét a nagyot futó felnőtt duatlon világbajnok, 
Csomor Erika előtt.
Az elit férfiak (felnőttek és juniorok) első „részhajráját” jelentő 
úszást Dévay Márk abszolválta elsőként, míg a helyezések sor-
sáról döntő futásra Lehmann Bence vezette ki a sort. Fél távnál 
már a tavalyi első, Bicsák Bence állt az élen, és ott is maradt a 
célig. Dévaynak a bronz jutott.
Az ifi fiúknál Lehmann Csongor aranyat, Dévay Zsombor bron-
zot, a felnőtteknél Szabolcsi Fruzsina aranyat, Sávolyi Sára 
ezüstöt, a junioroknál Szegedi Sára és Lehmann Bence aranyat, 
Frederic Funk ezüstöt gyűjtött be. 

7. oldal2016. május 26. Triatlon/Nagyhét

A TTK befutói: Lehmann, Hankó, Funk. 
Fotó: Fróna Judit

Bicsák megvédte tavalyi elsőségét.
Fotó: Fróna Judit

Az ifjúsági válogatott Putnóczki Dorka az abszolút első he-
lyen ért célba.



Pillangó-effektus

Emberré válni, embernek maradni
Az utóbbi években sajnos 
nem sok időt szántam rá, 
hogy megcsodáljam a szín-
pompás pillangókat, ahogy 
libbenve szállnak egyik virág-
ról a másikra. Futó pillantást 
lehet, hogy vetettem rájuk, de 
igazán elmélyülni leheletfi-
nom röptükben talán gyerek-
koromban tudtam utoljára. 

Esetlen szárnycsapásaik, törékenységük 
miatt védtelennek látszanak, ezért inkább 
óvni, mint bántani akarnánk őket. Szép-
ségük, könnyedségük mégis annyira von-
zó, hogy késztetést érzünk rá, hogy el-
kapjuk és magunkkal vigyük valamelyi-
ket. Cikázva menekülnek, ami miatt ül-
dözésük hasonlít a fogócskához, és tudva 
lévő, hogy ez minden gyerek egyik ked-
ves játéka. Hamar megtanuljuk azonban, 
hogy amelyiket megfogjuk, annak meg-
sérülnek a szárnyai, és hamar elpusztul. 
Ha nem hagyjuk szabadon repkedni, az az 
életébe kerül.  
Ha a lepkék szabadságra születtek, meny-
nyivel inkább így van ez az emberrel? 
Szabadnak születünk valóban? Hiszen 
már testünk felépítése is korlátokat jelent. 
Mi például röpködni sem tudunk. Helye-
sebb azt mondani, hogy szabad akaratunk 
van? A keresztények legalábbis így tart-
ják. Mégis vannak, lehetnek időszakok, 
amikor mintha ez a szabad akarat is meg-
bénulna. Mi lehet ennek az oka? Mit lehet 
tenni ellene? 
Semmi sincs véletlenül. A sorsunk, vagy 
legalábbis annak fő iránya meghatározott. 
Szinte minden vallás ezt állítja, de nem 
kell ahhoz hívőnek lenni, hogy belássuk, 
életünk halad egy cél felé, és ha ettől el-
térünk, akkor egyre rosszabbul érezzük 
magunkat. Mi lehet ez a cél? Egyszerűen 
megfogalmazható, mégis nagyon össze-
tett dologról van szó: EMBERRÉ válni, 
EMBERNEK maradni! Vannak azonban 
helyzetek, amikor úgy érezzük, hogy az 
alapvető erkölcsi értékek megtartása sem 
egyszerű számunkra. Feszültté válunk, 
érezzük, hogy másképp kellene, hogy 
menjenek a dolgok. Legtöbbször a kör-
nyezetünket okoljuk, pedig ha jól végig 
gondoljuk, mi választottuk azt magunk-
nak. Szinte hallom az ellenvetéseket: Te-
hetek én arról, hogy megszülettem? Még 
a nevemet sem én választottam! Azt sem, 

hogy kik legyenek a szüleim, a rokona-
im, és azt sem, hogy hol jövök a világ-
ra. Eltekintve attól, hogy vannak nézetek, 
mely szerint ezek sem véletlenek, tény, 
hogy nem sokkal a születésünk után már 
elkezdünk a helyzetünkkel szemben láza-
dozni. Bátortalan lépések ezek egy még 
aprócska ember részéről. Ezt nevezzük 
az első dackorszaknak. Próbálkozásain-
kat később sem adjuk fel. Elég, ha csak 
a tinédzser kor kritikus, az idősebbek vi-
selkedését és gondolkodását elutasító 
időszakára gondolunk. Mire felnőtté vá-
lunk, már elég tapasztalatot szerzünk ar-
ról, hogy a szembeszegülésnek is van egy 
határa, amit ha átlépünk, mi is megsérü-
lünk. Ez a határ általában a másik ember 
szabadsága. Mi történik akkor, ha a dolog 
fordítva történik, és a mi személyes sza-
badságunk sérül? Meddig tűrjük? Meddig 
van rendben, hogy megbékélek a sorsom-
mal, és honnantól bűn, ha még mindig el-
fogadom? Hol van az a pont, amikor azt 
mondom, hogy ez így már nem folytatha-
tó tovább? 
Nincs mindenkire és minden helyzetre ér-
vényes válasz. Azt gondolom, ha a kér-
dés felmerül, akkor ott a változás, a vál-
toztatás is készülőben van. A döntés nem 
könnyű. Évek munkájával kiépített, meg-
szokott és komfortos életünk kerülhet ve-
szélybe, amit nem könnyen adunk fel. 
Márpedig e nélkül általában nem megy. 
A hegymászók tudják, hogy a legmaga-

sabb hegyre is egyre növekvő hegycsú-
csok láncolatán vezet az út. A hegycsú-
csok között azonban mindig völgyek van-
nak, ahová újra és újra le kell ereszkedni. 
Erről szól a drámák katarzisa. A megtisz-
tuláshoz előző énünknek mindig egy ki-
csit meg kell halnia. Ez az oka, hogy vá-
runk és ritkán kezdeményezünk. Ha azon-
ban a változás a javunkat szolgálja, ak-
kor az előbb-utóbb, egyszerre több ténye-
ző együttes hatására, kezdeményezésünk 
nélkül is bekövetkezik. A görög drámák-
ban ezt nevezzük deus ex machina-nak, 
ami a történetek egy jellemző eleme, egy 
meglepő, nem várt esemény, amely hirte-
len teljesen megold egy addig megoldha-
tatlannak vélt bonyodalmat. Félelmeink 
elmúlnak, szabad akaratunkat béklyóink 
nem korlátozzák tovább. Ha úgy látjuk 
jónak, akár újra időt szánhatunk rá, hogy 
megcsodáljuk a színpompás pillangókat, 
ahogy libbenve szállnak egyik virágról 
a másikra. Elmélyülhetünk leheletfinom 
röptükben, elbűvölhet törékenységük, 
szépségük, könnyedségük, szabadságuk 
és talán az sem jut eszünkbe, amit a ma-
tematikusok pillangó-effektusnak nevez-
nek: kivételes esetben létezik olyan hely-
zet, amikor a pillangó egyetlen szárnycsa-
pásától vihar söpör végig a földön, ami a 
glóbusz másik oldalán akár hurrikánná is 
fokozódhat. 

Szrogh Károly

Illem és protokoll

A dohányzásról
A dohány már a legkezdetlegesebb emberi közösségekben meg-
jelent. Használták rituális szertartáson szükséges kábító eszköz-
ként, fájdalomcsillapító szerként, ám hamar felismerték élvezeti 
hatását is. A dohányt rágták, orrba szippantották, a dohányfüstöt 
cigaretta, szivar, pipa vagy vízipipa formájában szívták, szívják.
Manapság komoly kampányokkal harcolnak a dohányzás ellen. 
Kisebb-nagyobb sikerrel. Azt azonban nem feledhetjük, hogy lé-
tezik a dohányzás, és a dohányosok és nem dohányosok együtt-
élésének is vannak szabályai.
 A dohányzás tilos, illetve csak az erre kijelölt területen meg-
engedett: a tömegközlekedési eszközökön, ruhatárban, liftben, 
kulturális előadásokon, előadótermekben, díszünnepségeken. 
Kifejezetten durva udvariatlanság bármely nemzet himnusza 
alatt dohányozni. Nemzeti himnuszunk alatt füstölni pedig nem-
zeti érzelmünk hiányát üzeni.
Tilos a dohányzás az éttermekben, hivatali szobákban, egyes lé-
gi járatokon, valamint mindenhol, ahol ezt jelzik. Ilyenkor a do-
hányzást nem illemszabály, hanem előírás szabályozza, így kö-
telesség.
Nem tiltott, de nem illendő dohányozni utcán, hivatalban, la-
kásban, ha a házigazda nem gyújt rá. Ez vonatkozik a gépko-
csival utazókra is, ha az útitársak nem dohányoznak. Illetlen-
ség étkezés közben rágyújtani, illetve, ha nincs kikészítve ha-
mutartó. Ide sorolható még a tánc közbeni dohányzás, vagy fo-
lyosón haladva. Mindig mérlegelni kell, hogy másnak nem kel-
lemetlen-e a füst.
Nem illik égő cigarettával belépni épületbe, lakásba, bemutat-
kozni vagy fogadni valakit.
Ha a dohányzásnak nincs akadálya és néhányan közösen vonul-
nak félre, akkor az első rágyújtáskor majdnem kötelező körbe 
kínálni a társaságot. A továbbiakban nem kötelező, de udvari-
as gesztus: a szomszédokat meg kell kínálni, kisebb társaság-
ban mindenkit. Elfogadni vagy visszautasítani szabadon lehet, 
de ne használjuk ki a jóindulatot azzal, hogy mindig más ciga-
rettáját szívjuk.
A tűzadásnak külön ceremóniája van. Tüzet ad a férfi a nőnek, 
a fiatalabb az idősebbnek. Amikor valaki megkínál cigarettával, 
akkor illik tűzadással viszonozni azt. Miközben tűzzel kínáljuk 
dohányos társunkat, ne lógjon a szánkban a saját égő cigaret-
tánk, így amikor tüzet adunk a sajátunkat gyújtjuk meg utoljá-
ra. Ha gyufát használunk, a dobozon magunk felé húzva gyújt-
juk meg és a tűzadás után elfújjuk, nem hadonászva, lengetve 
oltjuk el. Történelmi okok miatt egy gyufával két személynek 
adunk tüzet. ( A lövészárokból származik: amíg ketten rágyúj-
tottak, az ellenség bemérte a célpontot, de lőni csak a harmadik-
ra lett volna ideje.) 
Ha öngyújtóval adunk tüzet, mindenkinek külön kattintjuk fel 
a lángot, aminek a végét tartjuk a cigarettához, nem a közepét.
Ha valaki szivarra kíván rágyújtani, akkor átadjuk a doboz gyu-
fát vagy öngyújtót.
A hamu leverése a kulturált dohányzás fontos eleme. Nem sza-
bad a cigarettán hosszú hamuvéget hagyni, a hamut az asztalra 
vagy a földre ejteni. Ha mégis az asztalra hullik, inkább hagy-
juk ott, mint szétmaszatoljuk a terítőn. A csikket határozott kéz-
mozdulattal nyomjuk el, hogy ne füstöljön tovább. Az sem illen-
dő, hogy a hamutartó egy részét „pucolva” takarítjuk. Szivarnál 
ugyanígy kell eljárni.
A füstöt ne fújjuk másokra, figyeljünk oda, hogy másokat ne za-
varjunk a gomolygó füsttel.
Külön kell szólni a szivarról és a pipáról, annyiban, hogy a rá-
gyújtás ceremóniái, a szivar levágása, a pipa megtömése érde-
kesség lehet a jelenlévők körében, ám a szivar elnyomása és a 
pipa pucolása már ne közönség előtt történjen.
A hamutartó szerepe nagyon fontos, ha nincs egyértelmű jelzés 
a dohányzás tilalmára. Ha van hamutartó, akkor szorítkozzunk 
a dohányzáshoz szükséges eszközként használni. Tehát ne te-
gyünk bele papírt, cigarettás dobozt, gyümölcshéjat. A vendég-
látónak megfelelő gyakorisággal kell gondoskodnia a hamutartó 
cseréjéről. Nem csak kiborított állapotban kell visszatenni, ha-
nem tisztán, szárazra törölve.
Nagyon fontos a dohányzás szabályait ismerni az asztalnál. Ét-
kezésnél csak a főétel elfogyasztása után van rá lehetőség, és 
csak akkor, ha a házigazda engedélyt ad, vagy maga is rágyújt. 

Medina

 Nemzeti Tehetség Program

Megújuló energiaforrások 
nyomában a diákok

A Nemzeti Tehetség Program által kiírt és elnyert NTP-KKI-B-15-0251 számú pályá-
zatnak köszönhetően üzemlátogatáson vett részt a Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetei Iskola 15 diákja és kísérőtanáraik. A kirándulás célja a környe-
zetünkben lévő megújuló energiaforrások megismerése volt. A foglalkozásokon már 
megtudhatták a tanulók, hogyan hasznosítja a város, illetve a lakóközösség a Nap ener-
giáját. 
Május 19-én a Kesznyéteni Vízerőmű munkatársainak segítségével az üzem működé-
sét tanulmányozhatták a gyerekek. A kirándulás a felsőzsolcai szélerőmű megtekinté-
sével zárult.

Csökkentett 
szolgáltatás

A Hamvas Béla Városi Könyvtárban 

felújítási, akadálymentesítési munká-

latok folynak, melyek miatt az intéz-

mény május közepéig csökkentett szol-

gáltatásokkal tart nyitva. A szolgáltatá-

sok közül az előadóteremben a folyó-

iratok olvasására, internethasználatra, 

fénymásolásra van mód. A kölcsönzés 

szünetel. Bejárat az üzletsor felőli be-

járaton. 

Mosdó igénybevétele a kulturális köz-

pont épületében lehetséges. Az építési 

munkák függvényében teljes bezárás 

is történhet.

A Helytörténeti Gyűjtemény várostör-

téneti kiállítása zavartalanul látogatha-

tó.

További információ a honlapunkon és  

Facebook oldalunkon.

Megértésüket köszönjük!
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A pillangó a teljes átalakulás szimbóluma.

A dohányzásnak számos szabálya van.
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Nagy volt az Eötvös!

Győrben rendezték meg március 14-én a Nagy Vagy, Győr! te-
levíziós sportvetélkedőt. Az országból 24 középiskolát felsora-
koztató mezőnyből magasan a legjobb eredményekkel kiemel-
kedve az Eötvös gimnázium csapata megnyerte a középdöntőt, 
az elődöntőt, valamint a döntőt is, megszerezve ezzel a szerve-
zők és az ellenfelek őszinte elismerését.
A győztes csapat egyik nyereménye egy hosszú hétvége volt a 
dunaszentmiklósi Hotel Duna Residence-ben. Ezt a lehetőséget 
a csapat május 14-e hétvégéjén vette igénybe és felejthetetlen 
három napot töltött el a csodálatos wellness szállodában.
A győztes csapat tagjai: Szilágyi Viktória, Kovács Eszter, Pely-
he Lilla, Sóvári Panna, Sóvári Petra, Béke Kornél, Mannheim 
Krisztián, Kovács Zoltán, Mayer Ákos, Zsuga Tamás. Felkészí-
tők: Szendrey Tibor, Tóth Papp Tamás.
Köszönettel tartozunk Tiszaújváros önkormányzatának a támo-
gatásért, hogy biztosította az anyagi forrásokat a versenyzéshez, 
hozzájárult a csapat, valamint a szurkolók utaztatásához, és le-
hetővé tette a zökkenőmentes eljutást a dunaszentmiklósi ötcsil-
lagos szállodába.
Köszönettel tartozunk még az Eötvös gimnázium vezetőségé-
nek, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft-nek, valamint a 
TiszaSzolg 2004 Kft.-nek, hogy segítségünkre voltak az ered-
ményes felkészülésben.

A győztes csapat tagjai nevében:
Szilágyi Viktória 9. H

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys mozaik
Tánclépésben a csúcsra

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola negyvenhárom 
4-5. évfolyamos diákjának a Budapesten harmincadik alkalom-
mal megrendezett Országos Amatőr Táncversenyen volt lehető-
sége bebizonyítani, hogy színpadra termett. Az 1650 résztvevő 
közül csapatunk Néptánc gyerek kategóriában a 4-5. évfolya-
mosok között országos 1. helyezést ért el, valamint produkció-
jukat különdíjjal is jutalmazták.  Művészi látványtánc kategóri-
ában pedig 2. helyezést értek el. A csapatot felkészítette Kom-
lósné Oláh Mária. 

Városismereti vetélkedő 
Iskolánk az 50 éves Tiszaújváros rendezvénysorozathoz csatla-
kozva városismereti vetélkedőt rendezett a város iskoláinak má-
jus 18-án. A csapatok egy menetlevelet kaptak, mellyel Tiszaúj-
várost bejárva kellett változatos feladatokat megoldaniuk a vá-
roslakók segítségével. Csodálkozva olvasták a város régi épü-
leteinek nevét: „Hatcsecsű”, Birkacsárda, Fakocsma, amelyek 
a mai tizenéveseknek szinte ismeretlenek. Riportot készítettek 
egy városlakóval Tiszaújvárosról, a közösségek városáról, meg-
keresték a várostörténeti domborműsorozat hiányzó részleteit a 
Derkó falán, és a város szobrait felismerve vicces szelfiket ké-
szítettek az Őslovon és a Dínócsalád mellett. A Kazinczyba visz-
szatérve felfedezték az iskola udvarát és a menetlevél értékelése 
közben kérdéseket fogalmaztak meg Tiszaújváros polgármeste-
réhez, melyeket eljuttatunk hozzá. A tavaszi fordulóról minden 
résztvevő hátizsákkal és sok új ismerettel tért haza, visszavárjuk 
őket az őszi fordulón a folytatással. Köszönjük Tiszaújváros ön-
kormányzatának támogatását.

Dorony Attiláné
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Búcsúzik a Napocska
Búcsúzik a Szivárvány óvoda Napocska 
csoportja Kaló Zsuzsanna (Zsuzsa néni) 
és Zavarkóné Árvai Valéria (Valcsi né-
ni) óvó néniktől, valamint Nagy Gyuláné 
(Melinda néni) dadus nénitől.
Óvó néni várt énreám, mikor ideérkez-
tem, búcsúzkodni tőle nehéz, bizony nem 
megy olyan könnyen! Mikor sírtam, ki 
volt velem? Ki törölte könnyes szemem? 
Ki tanított szépre, jóra, mintha édesanyám 
volna? 
Tudom vége a játéknak, már a komoly 
munka vár, de ha néha elfáradok, két kar-
ja majd visszavár. A kezünkben virágcso-
kor, kis szívünkben szeretet. Megköszön-
jük, azt a sok jót, amit kaptunk tőletek.
Óvó néni, jaj de sokszor az öledbe vet-
tél, vigasztaltál, mikor sírtam, vagy ve-
lem nevettél. Meseország száz csodáját 
megmutattad szívesen, nevelgettél, tanít-
gattál, türelemmel, kedvesen.
Véget ér most mese, játék, vár reánk az 
iskola! Óvó nénik, Dadus néni, nem fele-
dünk el soha! Mennyi öröm várt itt ránk, 
sok-sok mese, nóta, játék, napsugaras 
szép világ. Itt játszottunk télen-nyáron. 
Nőttem, s velem nőtt a szék, a baba, a lab-
da, autó, tanultam verset, mesét.

Hej, de jó volt ide járni, ugye bizony gye-
rekek? Valcsi néni, Zsuzsa néni, Melinda 
néni, akárcsak az édesanyánk, szeretett. A 
kilincsig ágaskodtam, most elérem köny-
nyedén, s a kicsiknek most én mondom, 
Te is megnősz, kisöcsém.
Mindenféle fontos dolgok jutnak az e-
szembe, hogy például az iskolában van-e 
medence? Szünetben szabad e felmászni 
a fára, és van e gesztenyefa, beállni alá-
ja. Van-e ott kedves ügyes dadus néni, aki 
majd segít a cipőmet bekötni? A tanító né-
ni szeret majd engem? Ha jól tudom a lec-

két, megpuszilgat engem? Megfogja a ke-
zem, ha sétálni megyünk? És az anyukám 
is eljöhet majd velünk?
A tanító néni az ölébe ültet? Ha nem tu-
dok valamit, nagyon megbüntet? És ott is 
lesz szülinap, meg gyermeknapi móka? 
Lesz-e ropi, süti, meg mindenféle torta? 
Mi vár rám az iskolában, úgy szeretném 
tudni, legjobb volna mégis mindig itt ma-
radni!!!

Szeretettel a Napocska csoport 
gyermekei, és szüleik nevében:

Réz Anett

Rap, rock, tánc

Teret kapott az ifjúság 
Miénk itt a tér! Ezzel a cím-
mel rendeztek immár máso-
dik alkalommal ifjúsági na-
pot a Tiszaújvárosi Tavaszi 
Fesztiválon. A Március 15. 
parkban berendezett alkalmi 
színpadon amatőr rapperek, 
énekesek, táncosok és színját-
szók mutatkozhattak be. 

Amatőr előadók koncertjével indultak a 
kora délutáni színpadi programok. Vala-
ki klarinéton játszott, mások zenei alap-
ra énekelték el kedvencüket, saját dalai-
kat. Orbán Norbert is, aki több helyi ze-
nekarban is játszik.
- Most szólóban nyomtam, CD- alapra 
azt a műfajt, ami a kedvencem, rockot - 
mondja a fellépése után. - Vannak lehe-
tőségek zenélni, fellépni, de inkább pu-
bos fellépések, ezért megragadtam és ki-

használtam a mai lehetőséget. Egyéb-
ként jó ötletnek tartom ezt a rap-délutánt. 
Nem épp az én stílusom, de minden mű-
fajt tisztelek, több ilyen is kéne a fiatalok-
nak, sokan  szeretjük a zenét. 
A zenét hangos motorzúgás váltotta fel, 
hiszen a Széchenyi úton motorháton mu-
tattak be nem mindennapi bravúrokat, 
melyekhez két tiszaújvárosi fiatal lány 
önként asszisztált. 
- Régóta csináljuk ezt, veszélyesnek tűn-
het, természetesen pályanehézségtől füg-
gően nekünk is észnél kell lenni, de ren-
geteget gyakorlunk, hiszen mi ezt ver-
senysportként űzzük, egyikünk sportbíró, 
másikunk sportfelügyelő - mondja Szabó 
Ákos, a Stunt Show formáció egyik mo-
toros tagja. 
Nem sokkal később folytatódott az amatőr 

előadók koncertje, de volt rapverseny, vá-
sári komédia diákszínjátszókkal, break és 
tánc a Fitt-dance csoporttól, majd Deniz 
koncert. 
- Több ilyen kellene a városba, sokan éne-
kelünk, sokan próbálkozunk versírással 
is. Én mindkettőt csinálom, szólóban és 
duettben is rappelek, természetesen csak 
sajátokat - mondja fellépése után Balogh 
Renáta, aki a versenyre is benevezett sa-
ját rappjeivel. - Versírással kezdtem, majd 
az egyik barátom mondta, hogy próbál-
jam meg alapra, és ment.  Azóta csiná-
lom. Szeretem, hiszen kiírhatom magam-
ból az érzéseimet - fejezi be Renáta, aki 
az öt indulóból harmadikként végzett a 
versenyen. 

berta

Széchenyis diákok táborozhatnak 

Ketten lesznek Nagycenken
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la Deák téri telephelyének könyvtáros tanára hívta fel a tanu-
lók figyelmét a Gróf Széchenyi Család Alapítvány által hirde-
tett pályázatra, mely Széchenyi István születésének 225. évfor-
dulója alkalmából szervezett emlékév egyik programja. A nyer-
tesek jutalma egy hétnapos nagycenki táborozás június 19-25 
között. A jelentkezés feltétele volt, hogy a pályázónak még leg-
alább két testvére legyen, az elmúlt tanév végi átlaga minimum 
4,8 legyen, és a tanuló saját kézzel írott fogalmazásban indokol-
ja, hogy miért szeretne eljutni Nagycenkre.
Az országos pályázat kiírója 13 fiút és 13 lányt talált méltónak 
arra, hogy Széchenyi István életébe még mélyebb betekintést 
nyerjen. Városunkat és intézményünket Nagy Vanessza Rober-
ta 8/6. és Bezdány Zsolt Buda 7/7. osztályos tanuló képviseli a 
táborozáson.

Hok Csaba, intézményvezető

9. oldal2016. május 26. Fiatalos

A palotás-csapat.

A győztesek és felkészítőik.

Fejére állt a világ.

Ők képviselik városunkat, iskolájukat.

A bravúrokhoz tiszaújvárosi lányok asszisztáltak.

Napocskák és állócsillagok.



Bródy-koncert

Még egy Ráadás gitárral
Az idei Tavaszi Fesztivál nyi-
tórendezvénye Bródy János
koncertje volt a Derkovits 
Kulturális Központban. A 
Kossuth- és Liszt-díjas éne-
kes, gitáros, zeneszerző és 
szövegíró régi és új dalokat is 
hozott a rajongóknak. A mű-
vésszel fellépése előtt beszél-
gettünk.

- Tavasszal ünnepelte 70. születésnap-
ját. Egy hegyet, völgyet megjárt művé-
szembernek mi a véleménye a mai ze-
nei életről?
- Elég régóta zenélek és lassan annyi-
féle zenekart és produkciót láttam, hal-
lottam, hogy azt tudom mondani, ez egy 
hihetetlenül sokszínű és izgalmas mű-
faj, ahol egyre több minden megtalálha-
tó, egyre többféle stílus és egyre többfé-
le megszólalási mód keveredik és kerül 
föl a színpadra. Minden együttes próbál 
valami újat, valami mást csinálni, vagy  
pontosan olyat akarnak játszani, ami ré-
gen volt, amit ma már nem játszik senki. 
De nagyon nehéz megjósolni azt, hogy ki 
lesz a mai zenekarok, produkciók közül 
az, amelyik 30, 40, 50 év múlva is a szín-
padon fog állni.
- A Bródy-dalok 30, 40, 50 éve a szín-
padon állnak. Éneklik a nagyszülők, 
a szülők, a gyerekek. Mi a titka, hogy 

ezek a dalok túlélnek évtizedeket, ge-
nerációkat?
- Tény, hogy akik a ’60-as években in-
dultak ezen a pályán, azok előnnyel in-
dultak, mert kevesebb volt a tolongás a 
színpadon. Az pedig, hogy a régi dalok 
szövegei még ma is hitelesek, arról azt 
gondolom, hogy bizonyos ciklikusság fi-
gyelhető meg az életünkben, amely nem 
csak a gazdasági, hanem a társadalmi 
életben is megmutatkozik. Így mivel ha-
sonló, olykor ismétlődő jelenségek for-
dulnak elő, ezért a régi dalok, úgy tűnik, 
hogy ma is aktuális mondanivalóval ren-
delkeznek.
- Vannak olyan zenészek, dalszerzők, 
akik hatással voltak, vannak az Ön 
munkásságára?
- Nagyon sokan voltak természetesen. 
Bár azért elsősorban azokat a zenésze-
ket, figurákat mondanám, akik dalszer-
ző-előadók, úgynevezett singer songwri-
terek akik a saját dalukat éneklik és nem 
csak szórakoztatni akarnak, hanem el-
mondják a saját véleményüket is a világ-
ról. Mindenképpen ilyen volt Bob Dy-
lan, Leonard Cohen és a Beatlesből John
Lennon. A jó színvonalon működő zenei 
iparos, aki a szórakoztatás minden titkát 
ismeri, az is nagy élvezetet tud nyújtani, 
és van, aki magas hőfokon, magas szin-
tű művészi munkákat állít a közönség 

elé. Egy barátom azt mondta, hogy a sze-
mélyiség a legfontosabb, az, hogy aki a 
színpadon áll az jelentsen valamit.
- A közönség által kedvelt dalok azono-
sak Bródy János kedvenc dalaival?
- Nem mindig. Egy szerzőnek mindig a 
legújabb dalok a legkedvesebbek. Nekem 
a Ráadás című lemezem dalai, amely nem 
olyan régen jelent meg. Úgy tűnik, hogy 
a közönség értő szívvel fogadja, hiszen 
már aranylemez lett, sokan ismerik és 
szeretik. Természetes, hogy a közönség 
a koncerteken nem csak a legújabb da-
lokat akarja hallani, amiket én a legszí-
vesebben játszok, hanem azokat is, ami-
ket az elmúlt évtizedekben megszeretett 
és ez számomra is kötelező, azért hogy 
ne okozzak csalódást.
- Milyen Bródy János, amikor nem a 
színpadon áll, nem a technikai embe-
rek veszik körül, hanem a család és a 
barátok?
- Ugyanilyen, azt hiszem nincs sok kü-
lönbség. Kétség kívül otthon nem szok-
tam gitározgatni és énekelni, bár ami-
kor dalokat írok a környezetem hallja a 
formálódó akkordokat, harmóniákat és 
hangfoszlányokat. Teljesen hétköznapi 
apuka vagyok, aki megpróbálja megérte-
ni a gyerekét, aki már egy másik korszak-
hoz tartozik. 

-ema-

ExperiDance

Nagyidai cigányok táncban
Csóri vajda, a vándorcigá-
nyok vezére Cigányország 
felemelkedéséről és dicsősé-
géről álmodik. A csúf való-
ságban viszont ő és kis kö-
zössége Nagyida várában re-
kedt, melyet az osztrák sere-
gek ostromolnak. A magyar 
védők az éj leple alatt mene-
külnek a reménytelen hely-
zetből, sorsára hagyva Csórit 
és népét. 

Ezt a történetet bontotta ki sajátos stílu-
sában az ExperiDance a Tavaszi Feszti-
válon. 
- Arany János vígeposzát dolgozza fel a
Román Sándor koreográfus és Svajda 
György rendező által fémjelzett előadás 
- tudom meg Patonai Norbert tánckari 
asszisztenstől. - Miután egy vígeposzról 
beszélünk a produkció is vidám, vannak 
benne vicces, tréfás jelenetek.
Bár táncszínházról beszélünk, a produk-
ció már túlmutat ezen. A mozdulatok 
mellett ugyanis néhány mondat, vagy in-
kább szó is tarkította az előadást, akik ott 
voltak valószínűleg mostantól az „Ülj 
már le!” felszólítást, mosolyogva fogad-
ják.
- Cigánytáncok is vannak a programban - 
mondta Patonai Norbert -, de az Experi-
Dance alapvetően a néptánc és a modern 
tánc elegyítéséből hozza létre produkcióit. 

„A XVI. századi magyar monda alapján 
készült tánckomédia a Magyarországon 
élő cigányok kincset érő kultúráját mutat-
ja be a mozdulatok nyelvén. Román Sán-
dor koreográfiája nem csak a cigány nép-
táncokat szőtte bele a nagyidai mulato-
zásba, de azokat a táncokat is, melyekkel 
a cigányság vándorlása során találkozott. 
Török, perzsa, indiai és egyiptomi ele-
mek teszik teljessé ezt a mulatságos tör-
ténetet” - áll a darab ismertetőjében.
- A cigány közönség sem támadja ezt az 

előadást - mondja a tánckari asszisztens 
arra a kérdésre, hogy mit szólnak hozzá 
a romák. - A táncokon keresztül az ő kul-
túrájukat is megismerik a nézők, ráadásul 
ez egy nagyon vidám darab, amit a világ 
minden részén megértenek és szeretnek, 
ez a tapsból is kiderül.
Tapsból itt sem volt hiány. A közel két-
órás előadás végén csak nehezen engedte 
le a színpadról a táncosokat a közönség. 

borza

Lúdas Matyi 

Háromszor 
verte vissza

Monumentális díszlet, élőzene zenekarral. Ilyen 
köntösbe csomagolva hozta a Tiszaújvárosi Tava-
szi Fesztiválra Fazekas Mihály Lúdas Matyiját a 
Miskolci Nemzeti Színház. 

A Lúdas Matyi feldolgozásainak ötvözetét mutatta be a társulat, 
így adaptálták színpadra a nagy mese- klasszikust. Különleges-
sége volt még, hogy a prózai részeket zenével fűszerezték, iga-
zi élő, zenekari kísérettel. A díszletet sem aprózták el, nem csak, 
hogy monumentális és látványos volt, de mobilis is. És még egy 
fontos elem, az interaktivitás is része volt az előadásnak, így a 
prózai és zenés részek között folyamatos párbeszéd volt a színé-
szek és a közönség között. 
- Nagyon szeretem ezt a darabot, izgalmas játszani, főleg, úgy, 
hogy egyik kedvenc gyerekkori olvasmányom volt. Amit a né-
zők láthatnak, azt a rendezőnk több műből rakta össze. Benne 
van a régi magyar film, a rajzfilm és az eredeti darabból is rá-
ismernek majd részletekre - mondja a darab címszereplőjét ala-
kító Rusznák András. - A nyár végén csináltuk, felüdítő volt a 
próbafolyamat. Izgalmas, mert sokunk kedvenc történetének va-
lamelyik szereplőjét alakíthattuk. Ősszel kezdtük játszani, na-
gyon szeretem és mondhatom, hogy a közönség is. Már túl va-
gyunk a negyvenedik előadáson, jó szériát fut a darab. A felnőt-
tek ugyanúgy szeretik, mint a gyerekek, jönnek folyamatosan 
iskolák, a nagyobbak is, a felnőttek is ugyanúgy tudják élvez-
ni, mint a gyerekek.
Az előadás alatt „végigbeszéltették”a gyerekeket, beleszólhat-
tak az előadásba, saját gondolataikkal hozzátehettek a színpadi 
produkcióhoz. Az interaktivitás nem csak hasznos, egyre diva-
tosabb manapság. Kiállításokon, előadásokon, színházakban is 
egyre gyakrabban „használják”. Eladhatóbb, fogyaszthatóbb, él-
vezetesebb ez által a produktum. 
-  Egy másik előadásunkon, amit iskolákban játszunk gyerekek-
nek, majdnem minden szövegem az ő általuk megírt vagy hoz-
záadott szövegekből áll össze. Ez mindig izgalmas a színészek-
nek is. A Lúdas Matyi is ilyen, minden este más és más, és bár 
gyerekeknek szól, de sok olyan dolgot belecsempésztünk, amin 
a felnőttek is tudnak jókat derülni – mondja a színész, akit az-
tán a díszletről faggatok, hiszen beszélgetés közben, a kulisszák 
mögött állva, minden háttérmunka megnyílik előttünk. Épp ren-
dezik a hatalmas deszkafalakat, állítják a fényeket. 
 - Ezek az óriási falak mozognak jobbra, balra - mutatja nekünk 
előadás előtt nem sokkal - Fontos a színésznek, hogy milyen tér-
ben játszik, mi veszi körül, és mennyire szabadulhat fel benne a 
fantáziája. Egy jó díszlet viszi is a darabot. Igaz, ez  a díszletter-
vező feladata, de ha próba közben kiderül, hogy nem működik 
valami, akkor változtatnak rajta. 

berta

Templomi hangverseny

Zongorakoncert

10. oldal 2016. május 26.Fesztivál

Komolyzenei eseménye is volt a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesz-
tiválnak. A 2012-ben Junior Prima díjat kapott és számos 
zenei versenyt megnyert Gyöngyösi Ivett zongoraművész 
adott koncertet a római katolikus templomban.

A felnőttek ugyanúgy szeretik a darabot, mint a gyerekek.

A néptánc és a modern tánc ötvözete az ExperiDance különlegessége.

Régi nagy slágerek és új dalok egyaránt szerepeltek a repertoárban.

Bródy János



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria: Ládi Vera keramikus „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 ki-
állítás május 28-ig tekinthető meg. Helyszín: a könyvtár 
előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Május 31. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja. 
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszközö-
ket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bár-
ki, bármikor bekapcsolódhat!
Helytörténeti Gyűjtemény

Az „Egy modern város született - Életmódváltás a dél-bor-
sodi térségben” című felújított, állandó várostörténeti kiál-
lítás  JÚNIUS 1 - AUGUSZTUS 31 kÖZÖTT SZOMBATON és 
VASÁRNAP is LÁTOGATHATÓ 11.00-től 19.00 óráig!
(Bejárat az üzletsor felől!)

A Tisza TV műsora
Május 26., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése. Héthatár: Virágosítás város-
szerte - Család napja, a keleti kultúra jegyében - Gyermekna-
pi előzetes - Gyereknap a bölcsődében - Konténerketrecek - 
Bormaraton - Sport: Új hajóban evez a bajnok - Tisza Triatlon 
Hétről-hétre: Aranytó - Miénk itt a tér - ExperiDance - Házi 
patikák - Félmúlt
Utána: Egy hajóban - a Tisza TV vallási műsora
Ezt követően a testületi ülés ismétlése

Május 30., Hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK -  
Agrofeed Széchenyi Egyetem Gyõri KC  kosárlabda mérkő-
zés közvetítése felvételről

Június 1., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Szakmai nap a 
Kazinczyban - EBK családi nap  - Közterületi felújítások - 
Gyermeknapi horgászverseny - Bábjátékosok - Sport: kosár-
labda, kajak-kenu
18:15 Hétről - hétre: Játék és egészség, gyermek- és csalá-
di nap - Országos patika nap - Gimnasztráda gála - Félmúlt
18.40 Polgármesteri fogadóóra: Bráz György polgármester 
válaszol a nézők közérdekű kérdéseire

Június 2., csütörtök 
9:00 A szerdai adás ismétlése

Manapság is sokan csodálkoznak rá a városunk ha-
tárában álló hatalmas kéményekre. Az egykor szebb 
napokat idéző építmények az 1990-es évek közepén 
még egy jól működő céghez tartoztak. Legalábbis a 
külső szemlélő így gondolhatta. A háttérben azon-
ban már akkor egyeztetések zajlottak a Tiszai Erőmű 
Részvénytársaság privatizációjáról. Erről is beszámolt 
a Krónika 1996. május 23-i száma.
„Mintegy egymilliárd forint veszteséggel zárta az 
1995-ös esztendőt a Tiszai Erőmű Rt., de ahogy Ba-
kács Istvántól, az igazgatóság elnökétől megtudtuk, 
ennek oka nem a társaság működésében keresendő, a 
hiányt egyértelműen az erőmű-bánya integráció ered-
ményezi.”
Történt ugyanis, hogy egy - a cikkíró megfogalmazá-
sa szerint - korábbi politikai döntés alapján a magyar 
bányászatot, mint veszteséges üzemet megmenten-
dő, hozzácsapták az erőművekhez. Ennek eredmé-
nyeként az addig nyereséges Tiszai Erőmű - ami több 
erőművet foglalt magába - veszteséges lett. 
„Átmeneti megoldásként a többségi tulajdonos úgy 
döntött, hogy a Tiszai Erőmű értékesítse vízierőmű-
veit az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaságnak, 
s ebből az összegből fedezhető a bánya vesztesége 
1996. július 1-jéig.”
Miután a vízierőművek nyereségesek voltak, az éppen 

folyamatban lévő privatizációra így senki sem tudta 
milyen hatással lehet. 
„Annak az amerikai cégnek a vezetői, amely már ko-
rábban is pályázott az erőműre és most is igencsak jó 
eséllyel indul a tenderen, éppen az elmúlt hét szerdá-
ján, a közgyűlést követően látogattak el Tiszaújváros-
ba.”
A többi már történelem.
A jövő héten 1995. 22. hetéből szemlézgetünk.

borza

Bányavakság
Hétről hétre évről évre

Köszönet az 1%-ért
A Derkovits Kulturális Központ ezúton mond köszönetet 
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával se-
gítették munkánkat. 2014-ben 176.906 Ft-ot kapott intézmé-
nyünk, mely összeget a városi könyvtárban anyagbeszerzés-
re, a kulturális központban a művészeti csoportok működte-
tésére fordítottuk.
A Derkovits Kulturális Központ adószáma: 15549800-2-05

Derkovits Kulturális Központ

Fesztiválszínház

Aranytó a színpadon
Egy humorral átszőtt, mély 
emberi történetet nézhettek 
meg az érdeklődők a Derko-
vits Kulturális Központban. 
Ernest Thomson Aranytó cí-
mű művét láthatták a nézők 
két Kossuth-díjas művész, Vá-
ri Éva és Benedek Miklós fő-
szereplésével. 

A városunkba ellátogató Szentendrei Szín-
ház most fellépett színészei nem első alka-
lommal játszanak egy színpadon.  
- A második darab amiben együtt játszom 
Vári Évával - nyilatkozta lapunknak a 
színdarabban Norman Thayert játszó Be-
nedek Miklós. - A Nagy négyes volt az 
első, amelyben szintén idős embereket 
alakítottunk. Bár nem feltétlenül fontos 
a jó kapcsolat két színész között, hiszen 
az igazán jó színészek el tudják játszani 
a hiteles házaspárt, bármilyen kapcsolat-
ban is legyenek, de én úgy érzem, hogy 
mi tudunk és szeretünk is együtt játsza-
ni. A történet ismerős lehet a filmvászon-
ról is, Henry Fonda és Katharine Hepburn 
főszereplésében, illetve a magyar színpa-
don is hasonló nagyságok, Tolnay Klári 
ás Mensáros László  elevenítették meg a 
szereplőket. 
Norman és Ethel, egy idős házaspár. Ket-
tesben érkeznek az Aranytónál lévő nya-

ralójukba. Váratlanul megérkezik a lá-
nyuk, aki korábbi sérelmek miatt évek 
óta nem látogatta meg szüleit. Ám nem 
egyedül érkezik… Elhozta fogorvos fér-
jét és kamaszkorban lévő fiát. Az egyéb-
ként sem jó kapcsolatot nehezítik a nem 
várt vendégek. Ernest Thomson történe-
tében megmutatkoznak a generációs kü-
lönbségek és az ebből adódó problémák, 
félreértések. Mivel több nemzedék is ta-
lálkozik a darabban, így minden korosz-

tály számára megfelelő szórakozást nyújt. 
Ormay Ferencné rendszeresen jár szín-
házba, ha teheti minden előadáson ott 
van.
 - Elmondható, hogy itt a városban csak 
színvonalas műsorok vannak, ez látszik is 
a teltházakon - mondta.  
Egy plusz program zárja az idei Tavaszi 
Fesztivált, a Best of Gimnasztráda Gála 
május 26-án. 

-ema-

Nagy előadás a nagyszínpadon

Miska meghódította a várost
Mixi és Pixi gróf szavaival élve: hallat-
lan, borzasztó! Hallatlanul és borzasztóan 
nagy sikert aratott a Sodrás Amatőr Szín-
társulat Mágnás Miska előadása a Derko-
vits Kulturális Központ színpadán. 
A csapat rászolgált a bizalomra, - a je-
gyek szinte percek alatt elfogytak - min-
den (díszlet, jelmez, koreográfia, színpadi 
játék) a helyén volt, s engem az sem za-
vart különösebben, hogy az eredeti mű fő 
konfliktusa, az építendő vasút nyomvona-
la körüli bonyodalom „kimaradt”.
 A percekig felállva tapsoló közönség vé-
leménye egyértelmű volt, bár az amatőr 
társulat fellépése hivatalosan nem szere-
pelt a Tavaszi Fesztivál programjában, 
méltó volt hozzá. Nagyszínpadon is na-
gyot alakított a Sodrás.

-efel- 

11. oldal2016. május 26. Kultúra

Két Kossuth-díjas művész, Vári Éva és Benedek Miklós játszotta a főszerepeket.



S.
sz.

ÉPÜLET FAJLAGOS HŐFOGYASZTÁS (GJ/légköbméter)

Címe Társasház neve Fűtési 
rendszer

Fűtéskor-
szerűsítés

Nyílász. 
cseréje

Szigetelés 2015 2016 összes
10. hó 11. hó 12. hó 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó

1 Árpád u. 18-24. Rákóczi Társasház kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0060 0,0099 0,0147 0,0196 0,0111 0,0100 0,004628255 0,0760
2 Örösi u. 50-56. Petőfi Társasház kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0077 0,0113 0,0141 0,0207 0,0164 0,0108 0,005134627 0,0862
3 Alkotmány köz 3-9. Alkotmány Társasház kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0073 0,0120 0,0158 0,0259 0,0135 0,0120 0,004742897 0,0912
4 Hajdú tér 2. Mediterrán Társasház kétcs., v. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0077 0,0127 0,0174 0,0225 0,0144 0,0123 0,004606365 0,0916
5 Munkácsy M. u. 42-48. Délibáb Társasház kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0078 0,0127 0,0170 0,0242 0,0136 0,0120 0,005095438 0,0923
6 József A. u. 35-37. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0080 0,0103 0,0139 0,0227 0,0180 0,0140 0,00612774 0,0931
7 József A. u. 21. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0084 0,0130 0,0172 0,0226 0,0138 0,0123 0,005945169 0,0932
8 Bartók Béla út 7-11. Bartók Béla úti Társasház kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0087 0,0132 0,0184 0,0228 0,0139 0,0126 0,00525414 0,0949
9 József A. u. 13-15. József Attila Társasház egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0087 0,0129 0,0177 0,0230 0,0139 0,0133 0,006389881 0,0959
10 József A. u. 9-11. József Attila Társasház egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0087 0,0131 0,0179 0,0233 0,0142 0,0129 0,006188058 0,0963
11 Árpád u. 16. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0082 0,0131 0,0190 0,0248 0,0134 0,0129 0,005694032 0,0970
12 Bólyai köz 9-15. Napsugár Társasház kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0089 0,0134 0,0176 0,0264 0,0143 0,0126 0,00520202 0,0984
13 Árpád u. 21-27. Bükk Társasház kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0085 0,0138 0,0194 0,0241 0,0146 0,0143 0,006980864 0,1017
14 Örösi u. 42-44. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0093 0,0142 0,0190 0,0236 0,0150 0,0137 0,007136185 0,1020
15 József A. u. 1-7. Piramis Társasház egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0094 0,0142 0,0191 0,0246 0,0150 0,0139 0,006558011 0,1027
16 Örösi u. 26-32. 222/A OTP Társasház kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0083 0,0133 0,0174 0,0293 0,0159 0,0138 0,00558262 0,1037
17 Szent I. u. 13-15. Tópart Társasház egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0082 0,0142 0,0196 0,0274 0,0162 0,0139 0,006048906 0,1055
18 Örösi u. 10-16. Fenyő Társasház kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0084 0,0134 0,0191 0,0283 0,0160 0,0149 0,006699144 0,1070
19 Deák F. tér 10. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0091 0,0145 0,0203 0,0274 0,0152 0,0140 0,006532583 0,1071
20 Pajtás köz 1-3. Észak Társasház egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0106 0,0158 0,0204 0,0256 0,0161 0,0146 0,007381288 0,1104
21 Deák F. tér 12. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0099 0,0152 0,0213 0,0273 0,0159 0,0144 0,007363898 0,1114
22 Árpád u. 9-19. Széchenyi Társasház kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0090 0,0145 0,0200 0,0283 0,0166 0,0156 0,007620851 0,1116
23 Árpád u. 38-40. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0100 0,0157 0,0213 0,0271 0,0165 0,0151 0,007578947 0,1132
24 Árpád u. 14. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0106 0,0160 0,0221 0,0292 0,0171 0,0155 0,008055629 0,1186
25 József A. u. 23. Bem Társasház egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0117 0,0173 0,0226 0,0290 0,0178 0,0167 0,007803034 0,1229
26 Deák F. tér 14. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0106 0,0163 0,0236 0,0318 0,0178 0,0165 0,00709123 0,1236
27 Árpád u. 2-4. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0105 0,0169 0,0242 0,0314 0,0176 0,0166 0,007713818 0,1249
28 Bartók B. u. 2. Park Társasház kétcs., f. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0114 0,0171 0,0237 0,0322 0,0193 0,0174 0,008598532 0,1297
29 Építők útja 16-20. Szőke Tisza és Építők Th. kétcs., f. Lépcsőház Teljes 0,0122 0,0187 0,0251 0,0321 0,0190 0,0177 0,007877527 0,1327
30 Szederkényi u. 13. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0112 0,0189 0,0257 0,0341 0,0200 0,0174 0,006018001 0,1334
31 Szederkényi u. 11. Szederkényi úti II. SZ. Th. kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0112 0,0184 0,0252 0,0352 0,0200 0,0179 0,007112183 0,1350
32 Szederkényi u. 1. Lordok háza Társasház kétcs., f. Lépcsőház Teljes 0,0140 0,0214 0,0273 0,0363 0,0203 0,0186 0,007583014 0,1454
33 Barcsay tér 1-3. Augusztus 20 Társasház kétcs., f. Lépcsőház Teljes 0,0122 0,0223 0,0287 0,0345 0,0210 0,0194 0,008233732 0,1463
34 Bólyai köz 1-7. Panel Társasház kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház Végfal 0,0118 0,0199 0,0259 0,0401 0,0225 0,0197 0,008174603 0,1481
35 Árpád u. 47-49. Olimpia Társasház egycs., átk. Lak. szab. Teljes Teljes 0,0137 0,0209 0,0259 0,0384 0,0213 0,0197 0,009656274 0,1495
36 Munkácsy M. u. 20. Munkácsy 20. Társasház kétcs., f. Lépcsőház 0,0126 0,0209 0,0283 0,0383 0,0217 0,0196 0,00826087 0,1496
37 Bartók B. u. 13-21. Mobil Társasház kétcs., f. Lépcsőház K-NY-végfal 0,0147 0,0212 0,0284 0,0357 0,0218 0,0202 0,009876156 0,1519
38 Széchenyi u. 1-5. Vörösmarty Társasház kétcs., f. Lépcsőház NY-K-végfal 0,0147 0,0227 0,0294 0,0381 0,0230 0,0227 0,009143114 0,1598
39 Tisza u. 24-28. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Teljes 0,0149 0,0229 0,0306 0,0384 0,0227 0,0211 0,009212258 0,1598
40 Szent I. u. 6-8. Augusztus 20 Társasház kétcs., f. Lh+70% Teljes 0,0156 0,0236 0,0305 0,0395 0,0226 0,0202 0,008508375 0,1604
41 Hajdú tér 3. TVK A-B egycs., átk. Lak. szab. Lépcsőház 0,0150 0,0224 0,0299 0,0381 0,0238 0,0215 0,010455079 0,1612
42 Rózsa u. 13. Kocka Társasház kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0143 0,0228 0,0308 0,0403 0,0244 0,0218 0,007427056 0,1618
43 Munkácsy M. u. 24. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lh. ajtó Teljes 0,0152 0,0237 0,0313 0,0406 0,0237 0,0219 0,009375 0,1656
44 Munkácsy M. u. 7-11. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0136 0,0227 0,0310 0,0438 0,0243 0,0234 0,008330393 0,1672
45 Teleki B. u. 3. Hámán Kató Társasház kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0128 0,0205 0,0341 0,0457 0,0252 0,0221 0,009300547 0,1698
46 Bartók B. u. 6. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0145 0,0234 0,0319 0,0420 0,0263 0,0235 0,009309782 0,1709
47 Kazinczy u. 14-18. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0159 0,0243 0,0323 0,0417 0,0246 0,0227 0,010379597 0,1719
48 Mátyás kir. u. 22-32. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Teljes 0,0157 0,0241 0,0326 0,0416 0,0247 0,0229 0,010881769 0,1724
49 Béke u. 1-7. 34. SZ. Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0158 0,0246 0,0321 0,0415 0,0253 0,0233 0,011533114 0,1741
50 Bólyai köz 2. Torony Társasház egycs., átk. Lak. szab. 0,0154 0,0232 0,0303 0,0429 0,0259 0,0237 0,012996127 0,1744
51 Szent I. u. 2-4. Augusztus 20 Társasház kétcs., f. Lépcsőház É-K-NY Fal 0,0153 0,0250 0,0344 0,0448 0,0245 0,0221 0,009040149 0,1750
52 Bólyai köz 4. Parabola Társasház egycs., átf. 0,0156 0,0259 0,0355 0,0429 0,0262 0,0242 0,00978929 0,1800
53 Árpád u. 30-36. Favorit Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0145 0,0228 0,0309 0,0421 0,0291 0,0276 0,013500709 0,1804
54 Építők útja 1-5. I. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0160 0,0258 0,0343 0,0435 0,0265 0,0246 0,011319282 0,1821
55 Lórántffy Zs. u. 1-7. Őszirózsa Társasház kétcs., f. Lépcsőház D-É-végfal 0,0182 0,0265 0,0342 0,0412 0,0264 0,0246 0,01144671 0,1827

A tiszaújvárosi távfűtéses lakóépületek fajlagos hőfogyasztása
Rövidítések: egycs., átk.: egycsöves, átkötőszakaszos; egycs., átf.: egycsöves, átfolyós; kétcs., f.: kétcsöves, függőleges; kétcs., v.: kétcsöves, vízszintes

A 2015/2016. évi fűtési időszak értékelése
A távhőszolgáltató a vonatkozó jogszabályok értelmében szeptember 15. és május 15. között köteles a fogyasztók számára fűtésszolgáltatással rendelkezés-
re állni. A jogszabályok alapján ezen időszakon belül - amennyiben külön kéréssel nem fordulnak a fogyasztók a szolgáltató felé - jogszabályban rögzített 
hőmérsékleti viszonyok között kell biztosítani a fűtésszolgáltatást. Amennyiben az átlaghőmérséklet egy adott napon 10 °C alá, vagy három egymást köve-
tő napon 12 °C alá esik, a szolgáltatónak a fűtést el kell indítania. Ennek megfelelően Tiszaújvárosban a távfűtés 2015. október 7-én indult és 2016. május 
3-án állt le.
A 210 fűtött nap külső átlaghőmérséklete 7,19 °C volt. A legmelegebb hónapnak 2016 áprilisa bizonyult, havi 13,59 °C átlaggal, a leghidegebb hónap pedig 
2016 januárja volt  2,056 °C havi átlaggal. A legalacsonyabb napi átlaghőmérséklet január 12-én -18,97 °C volt.
A 2015/2016. évi fűtési időszakban a lakosság 131,244 TJ (terajoule = 1000 gigajoule) hőenergiát használt fel, míg az előző, 2014/2015. évi fűtési idényben ez 
a mennyiség 126,70 TJ volt. A fűtött napok számának növekedésével magyarázható a magasabb hőfelhasználás.

TiszaSzolg 2004 Kft.
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S.
sz.

ÉPÜLET FAJLAGOS HŐFOGYASZTÁS (GJ/légköbméter)

Címe Társasház neve Fűtési 
rendszer

Fűtéskor-
szerűsítés

Nyílász. 
cseréje

Szigetelés 2015 2016 összes
10. hó 11. hó 12. hó 1. hó 2. hó 3. hó 4. hó

56 Barcsay tér 2-4. Bástya Társasház kétcs., f. Lépcsőház 0,0159 0,0265 0,0362 0,0446 0,0260 0,0236 0,010564256 0,1833
57 Béke u. 9-13. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház É-D-végfal 0,0165 0,0261 0,0349 0,0449 0,0264 0,0242 0,01090593 0,1838
58 Juhar köz 2-8. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0167 0,0253 0,0349 0,0461 0,0267 0,0248 0,010707411 0,1852
59 Tisza u. 30-34. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0171 0,0265 0,0350 0,0453 0,0267 0,0248 0,011092311 0,1865
60 Bethlen G. u. 1-3. Bethlen G. Társasház kétcs., f. Végfal 0,0168 0,0265 0,0355 0,0449 0,0273 0,0250 0,010775296 0,1869
61 Tisza u. 12-16. Kossuth Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0178 0,0259 0,0349 0,0447 0,0267 0,0252 0,011766869 0,1870
62 Lórántffy Zs. u. 9-15. Lórántffy Társasház kétcs., f. Lépcsőház 0,0191 0,0266 0,0348 0,0446 0,0264 0,0246 0,011132528 0,1871
63 Szederkényi u. 7. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0167 0,0269 0,0354 0,0468 0,0267 0,0243 0,010366461 0,1872
64 Építők útja 10-14. Építők úti Társasház kétcs., f. Lépcsőház 0,0175 0,0268 0,0347 0,0437 0,0271 0,0252 0,012307236 0,1874
65 Tisza u. 11-17. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0176 0,0263 0,0346 0,0435 0,0270 0,0257 0,012884372 0,1876
66 Tisza u. 6-10. Víztorony Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0186 0,0270 0,0353 0,0443 0,0263 0,0250 0,011766869 0,1883
67 Teleki B. u. 1. Egyetértés Társasház kétcs., f. 0,0177 0,0263 0,0362 0,0446 0,0279 0,0247 0,01094182 0,1883
68 Munkácsy M. u. 2-8. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0164 0,0270 0,0362 0,0459 0,0273 0,0251 0,010866827 0,1889
69 Szent I. u. 1-11. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház É-i végfal 0,0184 0,0269 0,0356 0,0457 0,0272 0,0247 0,010461079 0,1890
70 Építők útja 2-6. I. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0180 0,0271 0,0353 0,0450 0,0274 0,0261 0,012304004 0,1913
71 Építők útja 9-17. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0176 0,0267 0,0348 0,0435 0,0291 0,0269 0,013333333 0,1919
72 Juhar köz 1-7. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0188 0,0264 0,0356 0,0450 0,0277 0,0261 0,012581602 0,1921
73 Bethlen G. u. 10-16. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0181 0,0278 0,0361 0,0453 0,0278 0,0262 0,012526843 0,1940
74 Örösi u. 34-40. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átf. Lépcsőház Végfal 0,0159 0,0271 0,0372 0,0474 0,0287 0,0262 0,011987389 0,1946
75 Munkácsy M. u. 1-5. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Ny-végfal 0,0174 0,0262 0,0355 0,0462 0,0286 0,0285 0,012214657 0,1947
76 Rózsa u. 18-30. 168. sz. Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0185 0,0278 0,0358 0,0447 0,0281 0,0263 0,01357562 0,1947
77 Munkácsy M. u. 22. Zölddiófa Társasház kétcs., f. Lépcsőház 0,0167 0,0268 0,0379 0,0482 0,0290 0,0268 0,012053571 0,1975
78 Örösi u. 46-48. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átk. Lépcsőház Végfal 0,0186 0,0281 0,0372 0,0470 0,0286 0,0266 0,012903226 0,1990
79 Hajdú tér 5. Tisza Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0194 0,0290 0,0369 0,0447 0,0286 0,0266 0,013838266 0,1990
80 Hajdú tér 1. TVK A-B egycs., átk. Lépcsőház 0,0209 0,0283 0,0361 0,0436 0,0286 0,0270 0,014960288 0,1994
81 Tisza u. 18-22. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház D-É-végfal 0,0165 0,0263 0,0346 0,0483 0,0312 0,0291 0,013724384 0,1998
82 Árpád u. 1-7. Árpádház Társasház kétcs., f. Lépcsőház 0,0183 0,0285 0,0357 0,0485 0,0293 0,0268 0,012877406 0,1999
83 Árpád u. 26-28. Iker Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0185 0,0283 0,0379 0,0461 0,0295 0,0273 0,013535752 0,2011
84 Árkád sor 13-15. Arany J. Társasház kétcs., f. Lépcsőház É-D-végfal 0,0192 0,0285 0,0375 0,0473 0,0289 0,0273 0,013092228 0,2019
85 Lórántffy Zs. u. 4-10. Vadvirág Társasház kétcs., f. Lépcsőház É-i végfal 0,0193 0,0291 0,0375 0,0468 0,0294 0,0275 0,013130631 0,2028
86 Rózsa u. 1-5. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0189 0,0291 0,0383 0,0475 0,0296 0,0277 0,013422683 0,2045
87 Árkád sor 1-4. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0181 0,0293 0,0391 0,0496 0,0295 0,0269 0,012105384 0,2046
88 Mátyás kir. 2-4. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház É-i végfal 0,0182 0,0295 0,0397 0,0506 0,0294 0,0269 0,011055276 0,2054
89 Munkácsy M. u. 10-14. Tisza Gyöngye Th. kétcs., f. Lépcsőház É-D-végfal 0,0188 0,0293 0,0380 0,0471 0,0294 0,0291 0,01468739 0,2064
90 Bartók B. u. 4. Barátság Társasház kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0196 0,0289 0,0416 0,0503 0,0287 0,0265 0,011508334 0,2071
91 József A. u. 17-19. Attila Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0165 0,0260 0,0359 0,0477 0,0341 0,0316 0,015912148 0,2076
92 Örösi u. 2-8. Solár Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0190 0,0291 0,0380 0,0502 0,0301 0,0279 0,013548387 0,2079
93 Szederkényi u. 15. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0203 0,0300 0,0383 0,0478 0,0294 0,0274 0,015318548 0,2085
94 Kazinczy u. 4-8. Kazinczy Társasház kétcs., f. Lépcsőház 0,0183 0,0303 0,0394 0,0481 0,0305 0,0288 0,014238166 0,2097
95 Mátáys kir. u. 36-42. Liget Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0196 0,0299 0,0392 0,0505 0,0301 0,0279 0,013032258 0,2102
96 Mátyás kir. u. 10-12. Család Társasház kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0214 0,0301 0,0348 0,0537 0,0303 0,0279 0,013341231 0,2116
97 Lórántffy Zs. u. 12-18. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0208 0,0302 0,0387 0,0476 0,0303 0,0297 0,01471314 0,2121
98 Hajdú tér 7-13. Fagyöngy Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0179 0,0306 0,0412 0,0528 0,0302 0,0274 0,012210526 0,2124
99 Barcsay tér 6-8. Szederinda Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0182 0,0291 0,0407 0,0485 0,0309 0,0293 0,015871001 0,2126
100 Szederkényi u. 3. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0196 0,0305 0,0395 0,0498 0,0309 0,0285 0,014025213 0,2128
101 Szent I. u. 29-31. Viharsarok Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0189 0,0293 0,0394 0,0482 0,0320 0,0293 0,015969371 0,2130
102 Munkácsy M. u. 30-36. Munkácsy Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0178 0,0268 0,0437 0,0534 0,0322 0,0282 0,012727273 0,2148
103 Lévay u. 9-11. Sallai Társasház kétcs., f. Lépcsőház 0,0178 0,0297 0,0398 0,0558 0,0320 0,0296 0,012229052 0,2170
104 Rózsa u. 2-8. Hungária Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0198 0,0315 0,0407 0,0537 0,0318 0,0285 0,012835473 0,2189
105 Mátyás kir. u. 14-20. Fészek Társasház kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház Végfal 0,0222 0,0306 0,0389 0,0517 0,0315 0,0296 0,014496018 0,2191
106 Rózsa u. 7. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0186 0,0300 0,0430 0,0549 0,0326 0,0305 0,009834369 0,2195
107 József A. u. 25. Új Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0219 0,0313 0,0406 0,0490 0,0317 0,0297 0,015606068 0,2198
108 Szederkényi u. 25-31. Orgona Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0201 0,0321 0,0371 0,0599 0,0319 0,0290 0,012766306 0,2229
109 Szederkényi u. 9. Szederkényi úti I. sz. Th. kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0207 0,0320 0,0416 0,0524 0,0324 0,0300 0,013915067 0,2229
110 Árkád sor 9-12. Árkád Társasház kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház É-i végfal 0,0220 0,0321 0,0415 0,0510 0,0317 0,0292 0,01560722 0,2231
111 Árpád út 6-12. Edison Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0196 0,0310 0,0421 0,0534 0,0319 0,0301 0,015257197 0,2234
112 Árkád sor 5-8. Fehérház Társasház kétcs., f. Lépcsőház É-D-végfal 0,0236 0,0326 0,0396 0,0482 0,0309 0,0308 0,018020614 0,2238
113 Építők útja 7. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0207 0,0310 0,0424 0,0533 0,0321 0,0305 0,014477766 0,2244
114 Árpád u. 31-41. Vásárhelyi Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0226 0,0288 0,0423 0,0513 0,0328 0,0310 0,016344955 0,2251
115 József A. u. 27-33. II. sz. Lakásszövetkezet egycs., átk. Lépcsőház 0,0209 0,0332 0,0394 0,0496 0,0354 0,0311 0,015529117 0,2251
116 Örösi u. 18-24. Tölgy Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0205 0,0337 0,0417 0,0555 0,0318 0,0302 0,015073074 0,2286
117 Munkácsy M. u. 38-40. Horizont Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0182 0,0270 0,0445 0,0557 0,0364 0,0328 0,014805195 0,2295
118 Szederkényi u. 5. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0220 0,0329 0,0425 0,0522 0,0338 0,0315 0,016473073 0,2314
119 Barcsay tér 5-7. Szerencse Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0202 0,0333 0,0452 0,0545 0,0343 0,0312 0,014001009 0,2326
120 Deák tér 1-3. Kéktorony Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0195 0,0341 0,0441 0,0546 0,0348 0,0318 0,014048033 0,2330
121 Lórántffy Zs. u. 2. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0200 0,0330 0,0447 0,0583 0,0348 0,0300 0,012727983 0,2335
122 Lévay u. 1-7. Sirály Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0218 0,0328 0,0406 0,0561 0,0338 0,0328 0,016742155 0,2347
123 Rózsa u. 11. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lak. szab. Lépcsőház 0,0223 0,0331 0,0435 0,0543 0,0347 0,0326 0,01552795 0,2360
124 Mátyás kir. u. 6-8. Modul Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0239 0,0335 0,0422 0,0579 0,0335 0,0314 0,013838745 0,2363
125 Szederkényi u. 17-23. Nyírfa Társasház kétcs., f. Lépcsőház Végfal 0,0201 0,0319 0,0452 0,0583 0,0367 0,0320 0,012467532 0,2368
126 Pajtás köz 5-7. Ady Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0210 0,0328 0,0438 0,0544 0,0363 0,0333 0,018154046 0,2397
127 Rózsa u. 9. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0239 0,0366 0,0477 0,0605 0,0371 0,0345 0,017506631 0,2578
128 Építők útja 8. II. sz. Lakásszövetkezet kétcs., f. Lépcsőház 0,0252 0,0376 0,0489 0,0608 0,0386 0,0371 0,018022657 0,2662
129 Szent I. u. 21-23. Aranyfűz Társasház egycs., átf. Lépcsőház 0,0262 0,0391 0,0510 0,0596 0,0404 0,0372 0,02093145 0,2744
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Termálfürdőnél 

garázs eladó. 

Érdeklődni: 

0620/432-4448

Tiszaújvárosban 
54 nm-es I. emeleti, 

teljesen felújított, igényes 
lakás kiadó 

nem dohányzó bérlőnek. 
Állattartás nem lehetséges. 

Érd: 06-20/558-4732

A Tiszaújvárosi 
Krónikában is 

megjelenik lakos-
sági apróhirdeté-
se, mennyiben azt 

a Tisza TV 
Képújságában 

legalább 5 napra 
(2500 Ft), legké-
sőbb kedden 12 
óráig feladja.

Gyermek horgászok 
figyelem!

A Zabos Géza Horgász Egyesület a gyermeknapi horgászver-
senyt 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, hely-
foglalása
07.30-tól gyermek kategória versenyének kezdete, serdülő ka-
tegória regisztrációja, sorsolása
A versenyzők kategóriánként létszámtól függő időbeosztás-
ban versenyezhetnek.
Kategóriánként az első 3 helyezett versenyzőt díjazzuk. A je-
lentkezők 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 felelős-
ségre vehetnek részt.
A versenyre csak előzetesen lehet jelentkezni 2016. május 27-
ig az egyesület irodájában (Tiszaújváros Bartók B. út 7) ügy-
félfogadási 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 Ön-
kormányzata, NAPSUGÁR Horgászbolt, CASTELLO Cuk-
rászda, 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

14. oldal 2016. május 26.Hirdetés/Rendezvények



A Sportcentrum eseményei
Május 28. szombat

Labdarúgás

10.00  TFCT - Mezőkövesd Zsóry SE

  U17 bajnoki labdarúgó mérkőzés  

    Füves edzőpálya

12.00  TFCT - Mezőkövesd Zsóry SE

  U19 bajnoki labdarúgó mérkőzés  

    Füves edzőpálya

Kosárlabda

18.00  Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK-  

  Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC

  bajnoki mérkőzés    

    Játékcsarnok

Május 29. vasárnap

Labdarúgás

10.00  TFCT - Mezőkövesd Zsóry SE

  U15 bajnoki labdarúgó mérkőzés  

    Füves edzőpálya

12.00  TFCT - Mezőkövesd Zsóry SE

  U14 bajnoki labdarúgó mérkőzés  

    Füves edzőpálya

Kosárlabda

Nem volt édes a győri…
A május 21-i győri odavágón 
egyetlen játékrészben sem tu-
dott jobb lenni vendéglátó-
jánál, így jókora hátrányból 
várhatja a bajnokság utolsó 
mérkőzését a Phoenix. 

ASZE Győri KC - TT-Phoenix KK 
92-68 (23-13, 24-18, 22-22, 23-15)

Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC: 
Kovács (30/6), Gombás (7), Ruják (24), 
Márkus (6), Nárai (16), Nagy (9). 
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Mohay (16), Varga (14/6), Czura (11), 
Kovács (6), Pöstényi (7), Benőcs (2), Vi-
da (5/3), Osnach (5).
Brunyánszky István, vezetőedző: Sikerült 
jó kezdéssel játékba lendülni, de mind-
ez csupán tiszavirág életűnek bizonyult. 
Rengeteg támadólepattanóból, második 
kísérletből kaptunk egyszerű kosarakat, 
támadásban hiába vetettünk be minden-
kit, kicsit hitetlenül játszottunk az álló vé-
dekezést bemutató Győrrel szemben. Hi-
szek a csapatban, hogy otthon majd győ-
zelemmel zárjuk utolsó idei bajnoki mér-
kőzésünket.
A visszavágó szombaton (május 28-án) 
18.00 órától lesz a Sportcentrum játék-
csarnokában.

Címvédő „csikók”
Az Eötvös tornaterme adott otthont a 
2015/2016-os felnőtt megyei bajnok-
ság döntőjének, melyben a Phoenix „csi-

kócsapata” is részt vett, mely az alapsza-
kasz és a rájátszás után a második helyen 
végzett a sátoraljaújhelyi gárda mögött. A 
versenykiírás szerint ők ketten küzdöttek 
meg az aranyéremért. Sikerült visszavág-
ni, esélyt sem adva az ellenfélnek a győ-
zelemre. A tiszaújvárosi gárda megérde-
melten védte meg címét, lehetőséget kap-
va ezzel a szeptemberi országos streetball 
döntőn való részvételre.

Sátoraljaújhely Kannibálok - 
Tiszaújváros Phoenix 74 - 83 

A 3 - 5. helyezés sorsáról körmérkőzés 
rendszerben született döntés, a megyei 
bajnokságban vitézkedő másik tiszaújvá-
rosi gárda a 4.lett. 

A bajnokság végeredménye
1. Tiszaújváros Phoenix
2. Sátoraljaújhely Kannibálok
3. Miskolci EAFC
4. Tiszaújváros Club ’96
5. Szikszó Szikla

Labdarúgás

Az alvégen a helyzet változatlan
A 32. fordulóban szabadna-
pos volt a Termálfürdő FC Ti-
szaújváros, így nem volt lehe-
tősége arra, hogy befolyásol-
ja az alsóházi helyezések ala-
kulását. 

Talán a csapat, talán a szurkolók imája ta-
lált meghallgatásra, de a Tállya, a Felső-
tárkány és a REAC sem szerzett pontot, 
így továbbra is reális esélye van a csa-
patnak a bennmaradásra. Ehhez azonban 
a hátralévő két fordulóban pontokat kell 
gyűjteni.
A 32. forduló eredményei
Felsőtárkány - Somos 1-3
Putnok - Tállya 3-1
Nyíregyháza - Rákosmente 3-0
Jászberény - REAC 2-1
Cegléd - Cigánd 1-1
DVSC-DEAC II. - KBSC 0-3
Nyírbátor - DVTK II. 0-2
Hatvan - Újpest II. 0-1

A pontszerzésre a következő forduló-
ban esélye lehet a TFCT-nek, mert a baj-
nokságban ugyancsak szerényen teljesítő 
REAC-hoz látogat. A találkozóra szurko-
lói buszt is indít az egyesület.
A 33. forduló programja:
2016.05.29. vasárnap, 11:00
Újpest II. - Tállya
2016.05.29. vasárnap, 18:00
REAC - Tiszaújváros
Somos - Putnok
Cigánd - Felsőtárkány
DVTK II. - Jászberény
Rákosmente - Nyírbátor
KBSC - Nyíregyháza
Hatvan - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: Cegléd

Pünkösd után királyság 
Utánpótlás csapataink a pünkösdi hét-
végén is pályára léptek. Az U19 szoros 
meccset játszott a listavezető Nyíregyhá-

za ellen és egygólos vereséget szenvedett. 
A többiek már nem voltak ilyen szeren-
csések.
Az eredmények:
U19 TFCT – B.A. Nyíregyháza 1-2
U17 TFCT – B.A. Nyíregyháza 2-9
U15 Sajóvölgye - TFCT 8-1
U14 Sajóvölgye - TFCT 17-0
A 25. fordulóból elhalasztott mérkőzést 
pótolt ezután az U19-es csapat a Má-
tészalka ellen és magabiztos győzelmet 
aratott: U19 TFCT - Mátészalka 7-3
A legutóbbi bajnoki hétvégén három győ-
zelem mellett egy vereség az utánpótlás 
mérlege. Csak az U14 maradt pont nélkül, 
a másik három gárda győztesen hagyta el 
a pályát. 
Az eredmények:
U19 Cigánd - TFCT 2-4
U17 Cigánd - TFCT 1-2
U15 TFCT - Felsőtárkány 6-2
U14 TFCT - Felsőtárkány 1-6

Súlyemelés

Hétből hét arany

Kitűnően szerepeltek a TSC súlyemelői a hétvégén megren-
dezett területi minősítő versenyen, Kazincbarcikán. 
A hétfős küldöttség minden tagja első helyezést ért el kategóri-
ájában. Az eredményekkel ráadásul még nevezni lehetett a hét-
végi „Tini OB”-ra, ahol a kölyök és a serdülő versenyzők mé-
rik össze tudásukat.
Eredmények.
Serdülők: Hudi Krisztián (45 kg) 33+45=78 kg, Páhány Tamás 
(69 kg) 55+78=133 kg, Egyed Martin (85 kg) 70+75=145 kg, 
Lucz Levente  (+85 kg) 55+70=125 kg.
Ifjúsági: Vadászi József  (56 kg) 52+65=117 kg.
Felnőttek: Király Csaba (77 kg) 75+107=182 kg, Ducsai Ger-
gely (94 kg)100+125=225 kg.

Kézilabda

Bajnoki ezüst
Győzelemmel búcsúzott a bajnokságtól a TSC női kézilab-
da csapata. 
A lányok hazai pályán verték a Mezőkeresztest, de ez nem vál-
toztatott a megyei bajnokság alakulásán, a bajnoki cím ezt meg-
előzően a vendége javára már eldőlt.
Tiszaújváros SC - Mezőkeresztes 35-32 (17-14)
TSC: Kovács A (-), Nagy (5), Tóth A (8), Bagdi Á (3), Jánbor 
(8), Kovács Sz (-), Rónai (3), Papp (3), Bagdi B (1), Új (3), 
Bozsik (-), Kiss L (-), Béke (-), Tóth J (-).
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Szép évet zártunk, 2 ponttal 
maradtunk le a bajnoki címről. Nekünk az ezüst is szépen csil-
log. Jövőre újra megpróbáljuk. Gratulálok mindenkinek, aki 
bármilyen munkát beletett, vagy a lelátón biztatott minket, il-
letve akitől bármikor is pár jó szót kaptunk. Szép volt lányok!

A megyei bajnokság végeredménye
1. Mezőkeresztes VSE 20 16 0 4 574-454 32 
2. Tiszaújvárosi SC 20 15 0 5 568-467 30 
3. Alsózsolca KSC II. 20 13 0 7 595-506 26 
4. MEAFC 20 12 0 8 510-408 24
5. Diósgyőri KSE 20 4 0 16 406-490 8
6. Szerencs VSE 20 0 0 20 355-683 0

Kajak-kenu

Arany-parti aranyak
Hagyományos helyszínen, a 
maratoni világbajnokságok-
nak is több ízben már helyt 
adó versenypályán, a győri 
Arany-parton rendezték meg 
a 2016. évi kajak-kenu mara-
ton magyar bajnokságot.

Az országos megmérettetésen 66 egyesü-
let 1904 nevezést adott le, rajthoz álltak a 
tiszaújvárosi kajak-kenu egyesületek is. 
A TKKSE eredményei:
C-1 Női felnőtt 18 km: 1. Bragato Gia-
da, K-1 Férfi Ifi U17-18: 1. Béke Kor-
nél, 2. Erős Patrik, 7. Molnár Martin, C1 
Női Ifjúsági U18-U17 14 km: 1. Bragato 
Giada, Mk-1 fiú U-13: 1. Galgóczy Oli-
vér, K-2 lány U-13: 1. Nagy Anna – Ka-
nyó Viktória, K-2 lány U-13: 1. Kovács 
Emese – Nagy Mirella, 4. Zöldi Csenge 
– Tóth Zsófia, MK-2 fiú U-11: 2. Kórik 
Ákos-Deim Marcell, MK-2lány U-11: 2. 
Nagy Mira-Utassy Melinda, MK-2 lány 

U-12: 4. Kovács Gréta- Tóth Petra, K-2 
fiú U16: 5. Berkes Viktor – Bíró Márk, 
K-1 lány U15: 5. Kovács Mirtill, K-2 
lány U15: 5. Kovács Mirtill – Gáspár 
Emese, MC1 Férfi Gyermek U12-U11 5 
km: 5. Szegi Zsombor, C1 Férfi Serdülő 
U15 15 km: 6. Kőszegi Milán, K-2 lány 
U14: 6. Makrányi Gréta – Marosi Esz-
ter, C2 Férfi Serdülő U15 15 km: 7. Máté 
Kristóf – Kőszegi Milán, MK-1 fiú U-10: 
7. Makrányi Gábor, 8. Kaczvinszki Ta-
más, K-1 női U18: 8. Somodi Viktória, 
K-1 fiú U15: 8. Garbacz Dávid, K-1 fiú 
U16: 9. Berkes Viktor, Mk-1 fiú U12: 10. 
Takács Márton, 
C1 Női Serdülő U16-U15 10 km: 10. 
Meczkó Viktória, 
A TVSE eredményei:
K1 női masters 10 km: 1. Rakusz Éva, 
K1 U14 fiú 10 km: 2. Krajnyák Bálint, 
K2 U13 női: 5. Seres Laura - Márton 
Tünde.

A TKKSE különítménye is tiszteletét tet-
te az idei első komoly megmérettetésen, 
az I. felnőtt olimpiai válogatón és ifjúsá-
gi rangsoroló versenyen, Szegeden.
Az M4 élőben közvetítette a felnőttek 
versenyét, de felemelő volt látni az ifjú-
sági futamok között a TKKSE feliratú 
egységet is. Bragato Giada, Molnár Mar-
tin, Béke Kornél 200-as páros futama is 
képernyőre került.
A TKKSE eredményei: K1 Férfi ifjúsá-
gi U17-U18 1000 m 2. Béke Kornél, C1 
Női ifjúsági U17-U18 500 m 2. Bragato 
Giada, K1 Női ifjúsági U17-U18 200 m 
7. Gábor Netta, 8, Somodi Viktória, C1 
Női ifjúsági U17-U18 200 m 3. Bragato 
Giada, K2 Férfi ifjúsági U17-U18 200 m 
3. Béke Kornél-Molnár Martin, C2 Női 
ifjúsági U17-U18 200 m 2. Bragato Gia-
da-Szigethy Virág (Pécs).
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Az aranyos tiszaújvárosi különítmény.

A bajnokcsapat. Hátsó sor: Benőcs Viktor, Szabó Attila, Szeiberling Máté, Barto-
vics Ákos, Joó Tamás, Szabó Norbert, Mayer Ákos. Első sor: Molnár Bence, Siska 
Gábor, Zsuga Tamás, Szilasi Bence, Keresztesi István, Szendrey Zsombor (edző). 
Hiányzók: Illés Gábor, Katlan Roland.
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