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Beregszászi köszönet 

Megérkezett 
a zongora

Testvérvárosunk, Beregszász valamennyi művé-
szet- és zenekedvelő polgára nevében Babják Zol-
tán polgármester köszönetét fejezte ki levélben 
Bráz György polgármesternek és Tiszaújváros ön-
kormányzatának az adományozott koncertzongo-
ráért. 

A képviselő-testület 2015 novemberében döntött arról, hogy a 
Derkovits Kulturális Központ Weinbach típusú zongoráját üz-
leti vagyonná nyilvánítja és a versenyeztetéstől eltekintve Bráz 
György polgármester részére értékesíti, aki a hangszer felújítá-
sát követően Beregszász Városi Művelődési Házának adomá-
nyozza. A döntést megelőzően a Derkovits Kulturális Központ 
az önkormányzat támogatásával egy új, Boston típusú verseny-
zongorát szerezhetett be. Az új hangszert először a 2015. márci-
us 15-ei nemzeti ünnep alkalmával hallhatta és láthatta Tiszaúj-
város közönsége. 
A több mint negyven évvel ezelőtt beszerzett páncéltőkés, We-
inbach típusú zongora a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület 
támogatásából megvalósult felújítást követően a Magyar Vörös-
kereszt segítségével 2016. május 26-án érkezett meg a beregszá-
szi művelődési ház felújított nagytermébe. 

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2016. június 2-5. 
közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtást végez, Tiszaúj-
város belterületén.

                       Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Már nem kell aggódni

Angyali találat: bennmaradás

Projektek, pályázatok

Időközi leltár a beruházásokról
Ezúttal érdekesnek bizonyult 
az egyébként nem igazán iz-
galmas, a lejárt határidejű 
határozatokról szóló napi-
rendi pont a testületi ülésen.

Ezzel összefüggésben ugyanis Bráz György 
polgármester a ciklusprogram „fő csapása-
iról”, illetve az uniós pályázati források be-
vonásával tervezett beruházásokról adott tá-
jékoztatást.
E szerint az Otthon Melege Program ke-
retében az önkormányzat 377 millió fo-
rintos támogatást nyújt, s ennek segítsé-
gével újabb 819 lakás fűtését korszerűsít-
hetik a társasházak.
Elkészült a Tiszaújváros-Polgár közöt-
ti kerékpárút megvalósíthatósági hatásta-
nulmánya, a konzorcium pályázatát befo-
gadták, döntés még nincs a támogatásról. 
A Tiszaújváros-Sajóörös közötti kerék-
párút ügyében a város önkormányzata 
mindent megtett - vállalta például a terve-
zővel a szerződéskötést - az elkészült hát-
tértanulmányt elküldték Sajóörös számá-
ra, csakúgy mint a konzorciumi megálla-
podás tervezetét, ám visszajelzés nem ér-
kezett, ahogy válasz semBráz György ér-
deklődő levelére.
Annál jobban állnak a dolgok a 35. sz. út 
- Örösi út körforgalmi csomópont kiépíté-
se és a 35. sz. út - Szent István út keresz-

teződésénél létesítendő jelzőlámpa ügyé-
ben, június végére ugyanis mindkét eset-
ben elkészülnek a kiviteli tervek. 
Az önkormányzat már benyújtotta a Nap-
sugár Bölcsőde energetikai korszerűsí-
tésére vonatkozó pályázatot, és készül a 
Sport-Park Kft. hasonló jellegű pályáza-
ta is.
Ugyancsak benyújtotta pályázatát a Ti-
szaSzolg 2004. Kft. az ipari park fej-

lesztésére, a távhővezeték-rekonstrukció 
újabb ütemére pedig közbeszerzési pályá-
zatot írt ki a cég. A polgármester szólt ar-
ról is, hogy a kis- és középvállalkozások-
nak tett ígéretét betartva a képviselő-tes-
tület csökkentette az iparűzési- és az épít-
ményadó mértékét. Az így a cégeknél ma-
radt összeg - beleértve a nagy társaságo-
kat is - mintegy egymilliárd forint.

Költségvetés, gazdaság

Konzultációs fórum
Június 8-án, szerdán 15 órától a Városháza házasságkötő ter-
mében ülést tart a Tiszaújvárosi Konzultációs Fórum. A ren-
dezvényen Bráz György polgármester ad tájékoztatást Tisza-
újváros 2016. évi költségvetéséről, az önkormányzati intéz-
mények, gazdasági társaságok helyzetéről.
A tanácskozás nyílt, arra minden érdeklődőt várnak. 

Tiszaújvárosi szurkolók és játékosok a REAC elleni idegenbeli döntetlen után. A bajnokság 33. fordulójában megszerzett 
egy ponttal - és a Cigánd Felsőtárkány elleni győzelmével - a Termálfürdő FC Tiszaújváros kiharcolta az NB III-as bajnok-
ságban indulás jogát a következő szezonban. Az utolsó helyre visszacsúszott Felsőtárkány esik ki, mivel a záró fordulóban 
szabadnapos, így nem szerezhet pontot. A Tiszaújváros akár még feljebb is kapaszkodhat a tabellán, ha vasárnap legyőzi 
a DVTK II. együttesét.

Tiszaújváros hetilapja    2016. június 2.    XXXIV. évfolyam, 22. szám

Köszönetképpen egy emlékkép is készült. 

A Napsugár Bölcsőde energetikai korszerűsítésére már benyújtották a pályáza-
tot. 
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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.
A következő vasárnapi gyűjtés: Péter-fillér. Június 5-én, vasár-
nap 11 órakor tanévzáró szentmise lesz a nem katolikus isko-
lába járó hittanos gyermekeknek.
Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia. Pénteken délelőtt lesz a be-
tegek meglátogatása. Szombaton 11 órától családi napot tar-
tunk a közösségi házban és a templomudvaron. 17:00 vecser-
nye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 ve-
csernye. Hétfőn 9:00 Szent Liturgia az Ezüsthíd Gondozóház-
ban. Kedden 8:00 Szent Liturgia.
Református
Csütörtökön 18.00 órától bibliaóra lesz a városban. 
Vasárnap Sajószögeden 9.00 órától, Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet. 
A városban a délelőtti alkalom ideje alatt az imaházban gyer-
mek 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.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 

Kocsis Károlyné

szül.: Tompa EszTEr
életének 80. évében elhunyt. Temetése június 4-én, szom-

baton 13 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 
A gyászoló család

Az elhunyt emlékére június 9-én, csütörtökön 8.30-kor 
gyászmisét tartunk a római katolikus templomban. 

 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
magyar lászló

 életének 74. évében elhunyt. Temetése 2016. június 03-án 
(péntek) 14.30 órakor a tiszaszederkényi református teme-

tőben lesz. 
A gyászoló család

 „Egy tavaszi napon életed véget ért,
Bánatot hagytál ránk, örökre elmentél.

Emléked itt marad örökre velünk,
Amíg élünk, Te itt élsz velünk.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett elhunytunk,

zöldi mihályné
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

 szEnTgyörgyi péTEr
 55 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. 
Búcsúztatása 2016. június 10-én (péntek) 17 órakor 

a tiszaújvárosi református templomban lesz. 
                                                         Magdi

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot június 5-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),  
majd június 6-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., te.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 
óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
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 -

Tyúkosztás
A Tiszaújvárosi Roma Nem-

zetiségi Önkormányzat a 

roma családok részére tyú-

kot oszt. Az osztásra felirat-

kozni 2016. június 10-ig le-

het, 2016. június 3-án és jú-

nius 10-én 10,00 - 12,00 óra 

között a nemzetiségi önkor-

mányzat irodahelyiségében 

(Tiszaújváros, Bocskai út 

31. sz.) vagy a fentiekben 

megjelölt időpontokon kí-

vül a Tiszaújváros, Rákóczi 

út 81. szám alatt.

Farkas Sándor
elnök

kronika@tiszatv.hu

Szívünk melegével
Kedves Kriszti néni, Olgi néni és Bori-
ka néni!
Nem mi voltunk nektek az elsők, de Ti 
nekünk az egyetlenek. Négy évvel ezelőtt 
érkeztünk hozzátok, ki otthonról, ki már 
a közösséget szokva bölcsődéből. Sokan 
pityeredtünk el az első napokban, hiszen 
már nem anya kezét szorítottuk, de Ti fél-
tő gondoskodással fogtátok a miénket. És 
el sem engedtétek… 
Most viszont mennünk kell, hiszen vár 
az iskola. Hogy mit viszünk magunk-
kal? Tudást, élményeket, megannyi emlé-
ket. Boldogan idézzük fel az ovis hétköz-
napokat, amikor kicsiként rajtatok csim-
paszkodtunk, „ megfodrászoltuk” olló-
val egymás haját, együtt barkácsoltunk az 
ünnepekre, anyának ajándékot készítet-
tünk anyák napjára. Volt, hogy a szőnye-
gen bunyóztunk, megcibáltuk egymás ha-
ját, de Ti mindig türelemmel simítottátok 
el a problémákat. Olykor együtt nevette-
tek velünk gyermeki csínyeken, s ha kel-
lett „útba igazítottatok” minket, megtanít-
va az együttélés , az együttműködés sza-
bályait. Közösségé érlelődtünk. Most pe-

dig itt állunk az óvoda küszöbén, az isko-
la kapujában. 
Emlékül hagyjuk Nektek magunkat, élmé-
nyekkel teli hétköznapjainkat, mosolygós 
arcunkat, fecsegő-csicsergő ajkunkat. Em-
lékezzetek ránk így még nagyon sokáig, 
ahogy mi sem feledünk Titeket!

„Mint a kertész virágait gondozza és ne-
veli, úgy becéznek, óvnak engem óvó né-
ni szemei. A virág az illatával mondja azt, 
hogy: „Köszönöm!” én meg a sok jót a 
szívem melegével KÖSZÖNÖM.”

Bóbita óvoda
5. csoport 

Emlék
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik júniu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

2. oldal 2016. június 2.Sokféle



Tiszaújváros szolgálatáért

Díjazott dajka

Vaszil Béláné 1971-ben kezdett el dolgozni. Tiszaújvárosban 
1981-ben létesített munkaviszonyt a középiskolai kollégium-
ban, majd ezt követően öt évig dolgozott a 6.sz. Általános Is-
kolában.
1987 óta az egykori 5. számú, ma Tündérkert óvodában dajka 
munkakörben segítette az óvodáskorú gyermekek mindennapi 
nevelését, gondozását, a tiszta és esztétikus óvodai környezet 
megteremtését.
A gyermekekhez, a szülőkhöz és a munkatársaival való viszo-
nyára a közvetlenség, a kedvesség és a segítőkészség volt a jel-
lemző.  
Hosszú évekig dolgozott a Tündérkert épületben működő sa-
játos nevelésű, úgynevezett Start csoportban. Kiváló empati-
kus készségét mutatja, hogy az ide járó, különleges bánásmódot 
igénylő gyermekekhez értő és elfogadó szeretettel tudott fordul-
ni. Ez nagymértékben tükröződött a gyermekekhez való viszo-
nyán, akiket nagy türelemmel, szeretettel és megértéssel tudott 
kezelni. 
A gondozási, takarítási feladatokon túl gyönyörű kézimunkái-
val tette szebbé, esztétikusabbá a gyermekek környezetét, és se-
gítette az óvodapedagógusok munkáját. Dajkai feladatait mind-
végig lelkiismeretesen, igényesen látta el, az óvodára, mint má-
sodik otthonára tekintett. 
Tiszaújváros óvodai nevelésében végzett közel három évtizedes 
kimagasló tevékenysége, gyermekközpontú szakmai munkája, 
lelkiismeretes, pontos munkavégzése, elhivatottsága elismeré-
seként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Ülésezett az önkormányzat

Támogatások, beszámoltatások
Újabb pénzügyi támogatások-
ról határozott május 26-án

 rendezett ülésén Tiszaújvá-
ros képviselő-testülete. 

A grémium megtárgyalta a humánszol-
gáltató központ, a kulturális központ, a 
Polgármesteri Hivatal, továbbá a Mecé-
nás közalapítvány tevékenységéről szóló 
beszámolókat is.

Pénz áll a házhoz
A képviselő-testület mintegy 27 millió fo-
rint felhasználásról határozott. Ennek ja-
va részét a Tiszaújvárosi Triatlon Klub-
nak nyújtott 21 millió forintos támogatás 
teszi ki. A Triatlon Nagyhét első napjaira 
tervezett ifjúsági Európa bajnokság fede-
zete - 8,7 millió forint - ugyanis még nem 
áll rendelkezésre. További bizonytalanság 
a rendezvények finanszírozásában, hogy 
a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány be-
vételként tervezett támogatási összegéről 
még nem született döntés, s a jelenlegi in-
formációk szerint az alapítvány anyagi le-
hetőségei 2016-ban romlanak. (Ezzel ösz-
szefüggésben Bráz György polgármester 
közölte, szemben korábbi szándékával, 
nem levélben, hanem személyes találko-
zón, tárgyaláson kívánja tisztázni a hely-
zetet a MOL, illetve a MOL Petrolkémia 
vezetésével.)
Az összegből 15 millió forintot támogatá-
si szerződés alapján adnak át, a fennma-
radó 6 millió forint átadásáról - tájékoz-
tatási kötelezettség mellett - a polgármes-
ter dönthet.
Több kisebb tétel mellett még egy jelen-
tősebb összegről határoztak a képviselők. 
A vasútállomástól balra lévő garázsokhoz 
vezető út megvilágításához 10 db nape-
lemes LED lámpatestet telepít az önkor-
mányzat. Ennek becsült bruttó költsége 
3.650 ezer forint. 

Humán szolgáltatás

A képviselő-testület elfogadta a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ 2015. 
évi tevékenységéről, illetve ezzel össze-
függésben az önkormányzat gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi tevékenységéről 
szóló beszámolót.
A testület elismerését fejezte ki a humán-
szolgáltató központ vezetőjének és dol-
gozóinak az elért eredményekért. Az in-
tézmény valamennyi szakmai egysége jó 
színvonalon teljesítette kötelező és ön-
ként vállalt feladatait, s élt a pályázati le-
hetőségekkel is. A további színvonalas 
munkához mind a személyi, mind a tárgyi 
feltételek adottak.
Hasonló a helyzet az önkormányzat gyer-

mekjóléti és gyermekvédelmi tevékeny-
ségénél is. Az önkormányzat 2015-ben is 
biztosította a városban élő gyermekek vé-
delme érdekében a pénzbeli és természet-
beni ellátásokat, kiegészítve a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokkal. A szol-
gáltatások sokszínűségéből látszik, hogy 
a humánszolgáltató gyermekjóléti szol-
gálata 2015-ben a célcsoport igényeinek 
és szükségleteinek megfelelően szervez-
te munkáját, s nagy hangsúlyt fektetett a 
gyermekek veszélyeztetettségének meg-
előzését segítő programokra is. 

Kultúra, mecenatúra

Jó „bizonyítványt” kapott a testülettől a 
Derkovits Kulturális Központ és a Tisza-
újvárosi Mecénás Közalapítvány is.
A kulturális központ esetében az elmúlt 
két év tevékenységéről mondtak ítéletet 
a képviselők, megállapítva, hogy az in-
tézmény magas színvonalú szolgáltatása-
ival tett eleget Tiszaújváros és vonzáskör-
zete kulturális igényeinek. A kétéves pe-
riódusban a különböző szakterületek ké-
pesek voltak egymás sajátosságaira épít-
ve a város kulturális arculatát meghatá-
rozó módon végezni feladataikat. Az ér-
tékelés szerint a beszámolási időszakban 
a megújuló igények, elvárások generálta 
feladatokat is gyorsan, rugalmasan, meg-
felelő szakértelemmel oldotta meg az in-
tézmény.
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
az alapító - az önkormányzat - szándéká-
nak és kitűzött céljának megfelelően mű-
ködött 2015-ben, állapította meg a testü-
let az alapítvány beszámolóját elfogadva.
A művészet terén 2015 júniusában a Ti-
szaújvárosi Református Énekkar, 2015 
decemberében az iskolai kórusok műkö-
dését támogatta az alapítvány, a római ka-

tolikus plébánia pedig az adventi hang-
verseny megrendezéséhez kapott támo-
gatást.
Az alapítvány a fiatalok továbbtanulásá-
nak támogatásáról a legismertebb. Tavaly 
a főiskolásokat, egyetemistákat és a tisza-
újvárosi köznevelésben résztvevő diáko-
kat egyaránt két-két alkalommal részesí-
tette ösztöndíjban az alapítvány.
A Mecénás 2015. évi - döntően az önkor-
mányzattól származó - bevétele 12.717 
ezer forint volt, ebből ösztöndíjakra 
12.623 ezer forintot, egyéb pénzbeli tá-
mogatásra 860 ezer forintot fordított az 
alapítvány.

Hivatali munka

A beszámolók sorát a Polgármesteri Hi-
vatal 2015. évi tevékenységéről szóló - 
csaknem 90 oldalas - előterjesztés zárta.
Az összegzés szerint mind a külső fel-
ügyeleti ellenőrzések, mind az ügyinté-
zés törvényességét, szakszerűségét alá-
támasztó hatósági adatok azt mutatják, 
hogy a hivatal működése, az ügyinté-
zés továbbra is jó színvonalú, szakszerű 
és törvényes. A hivatal szervezeti rend-
szere megfelelően igazodik a feladatok-
hoz, összhangban van a fejlesztési célok-
kal. A személyi állomány pedig garanciát 
nyújt a törvényes, szakszerű és biztonsá-
gos működéshez.
Az ügyintézés magas színvonalát jelzi, 
hogy a 2015-ben hatósági ügyben hozott 
14.558 döntés ellen mindössze 4 esetben 
érkezett fellebbezés. Még néhány beszé-
des adat: 61.098 ügyiratot iktattak, a tes-
tület elé terjesztett 208 határozat és 39 
rendelet ellen sem a Kormányhivatal, sem 
a lakosság részéről nem érkezett észrevé-
tel, kifogás.

Ferenczi László 

Energetika, gépészet

Támogatott 
társasházak

A képviselő-testület 9 pályázó 10 pályázatát össze-
sen 6.133.108 forinttal támogatta az energiataka-
rékossági beruházásokra, gépészeti felújításokra 
elkülönített 10 millió forintos keretből.

Energiatakarékosságot célzó beruházásokra 4.006.315 forintot 
szavazott meg a testület. Nyílászárókat, lépcsőházi ajtókat, pin-
ceablakokat cserélnek ki a Szent István út 1-11., a Rózsa út 11., 
az Árkád sor 1-4., a Munkácsy út 7-11., valamint a Rózsa út 18-
30. sz. épületeknél.
Az idén már gépészeti beruházásokra, felújításokra is lehetett 
pályázatot benyújtani, az ezekre megítélt összeg 2.126.793 fo-
rint.
A Szent István út 1-11. sz. épületben a tágulási tartályt cserélik 
ki. A Tisza út 24-28., 30-34., a Lorántffy utca 2., és a Tisza út 18-
22. sz. épületekben a hideg-meleg és cirkulációs víz alapveze-
ték hálózatát cserélik ki, az utóbbi helyszínen felújítják az épü-
let villamos vezetékét is.

f.l.

Fürdőfejlesztés
A képviselő-testület zárt ülésen tárgyalta a Tiszaújvárosi 
Gyógy- és Strandfürdő fejlesztési projektjét. Az ezt köve-
tő polgármesteri tájékoztató szerint 2017-től három ütemben, 
évente egy-egy létesítménnyel gazdagodik a fürdőkomplexum. 
Babakert létesül, ahol a kisgyermekek és a szülők együtt élvez-
hetik a strandolást, kiépítik a strand északi (kemping felőli) be-
járatát, illetve egy új bébipancsoló is lesz.

Óvodai csoportok
A képviselő-testület 28-ban határozta meg a Tiszaújvárosi 
Napközi Otthonos Óvodában a 2016/2017. nevelési évben in-
dítható csoportok számát.
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség tavaly novemberi 
kérése nyomán a Polgármesteri Hivatal vizsgálja, hogy az óvo-
dáskorúak létszámának alakulása lehetővé teszi-e, hogy a fel-
adatellátási helyek csökkentésével egy üres óvodai épületet át-
adjanak az egyházközség számára, illetve, hogy más típusú in-
tézményi átszervezéssel hogyan indulhat egyházi fenntartású 
óvoda Tiszaújvárosban.

Intézményvezetői pályázatok
A képviselő-testület - élve véleményezési jogával - úgy foglalt 
állást, hogy a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium intézményvezetői feladatainak ellá-
tására vonatkozóan annak a pályázónak a vezetési programját 
támogatja, akinek megbízását az intézmény alkalmazotti kö-
zösségének többsége támogatja.
A posztra ketten nyújtottak be pályázatot: a jelenlegi intéz-
ményvezető, Pogonyi-Simon Edit, illetve Erdélyi Lajos, aki 
2005 szeptembere óta intézményvezető-helyettesként dolgo-
zik az Eötvös középiskolában.

Döntésekről röviden

Fürdő, óvoda, középiskola
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A fürdőkomplexumot három ütemben fejlesztik. 

Újabb személy, Vaszil Béláné dajka vehette át a testületi 
ülésen a Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést. 

Az eredetileg 50, illetve 20 mm-es átmérőjű vízvezeték-met-
szetek állapota is bizonyítja, hogy szükség van az épületgé-
pészeti felújításokra, azok önkormányzati támogatására. 

Öt beszámolót tárgyalt és fogadott el a testület. 



IGÉNYLŐLAP
a város jubileumi évfordulójához kapcsolódó 

emléklap átadásához

1. Személyi adatok

1.1. Az igénylő személyére vonatkozó adatok

1.1.1. Neve:.............................................................................................................................................  

1.1.2. Születési neve:...............................................................................................................................  

1.1.3. Anyja neve: ................................................................................................................................... 

1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................. 

2. Lakcím adatok

2.1. Lakóhelye: Tiszaújváros, .................................................................................................................. 

2.2. A települési lakcímre történő bejelentkezés időpontja: .....................................................................  

2.3. Telefonszáma (nem kötelező megadni):............................................................................................ 

3. Nyilatkozatok

3.1. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a településen lévő lakcímem folyamatossága legalább 50 éve 

fennáll.

3.2. A közölt adatoknak a nyilvántartás, valamint az emléklap kiállítása céljából történő felhasználásához, adatkezeléséhez hoz-

zájárulok.

Tiszaújváros, 2016.  ........................ hó ......... nap

  ……………………………

  igénylő

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

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Jubileumi 
emléklap kiadása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Molnár István

a 8. sz. választókerület képviselője
2016. június 8-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester
2016. június 6-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: 

Polgármesteri Hivatal 
I. emeleti önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, 

negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 

telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület 

képviselője
2016. június 06-án (hétfő) 16.00 órától 

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2016. június 07-én (kedd) 16.00 órától 
Tisza-part városrészben

(Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
                               fogadóórát tart.

              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. 

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

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.

Zöld növényi 
hulladék gyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak) házhoz 
menő begyűjtését a közszolgáltató a következő héten, 2016. 
június 8-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

 A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány éves beszámolója 
és közhasznúsági jelentése a Polgármesteri Hivatal honlapján 
( www.varoshaza.tiszaujvaros.hu/dokumentumtár), valamint 
weboldalunkon (www.mecenas.tiszaujvaros.hu/dokumentu-
mok) is megtekinthető.

Az alapítvány kuratóriuma

Tisztelt Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítványról bővebben a www. mecenas.tiszaujvaros.hu 
weboldalon is tájékozódhatnak.
Hírek, információk, fotók a közalapítványról, a város fiatalja-
iról, nem csak fiataloknak.

 Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

Köszönet az 1 %-ért
 
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával se-
gítették munkánkat. 2015-ben 53.000 Ft-ot kapott közalapít-
ványunk, melyet a tiszaújvárosi fiatalok tanulásának támoga-
tására fordítottuk.
Adószámunk: 18412262-1-05

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány

4. oldal 2016. június 2.Önkormányzat/Közlemények



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 
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).

Szakmaszerzés, vállalkozás indítása

Lakóépületek tűzmegelőzési aktualitásai 
A háromszintesnél magasabb és tíznél 
több lakásos épületek esetében március 
31-ig kellett írásba foglalni az épületek 
használatával kapcsolatos tűzmegelőzé-
si szabályokat. A dokumentumnak tartal-
maznia kell a tűzjelzés során megadandó 
lényeges adatokat, azt, hogy milyen sza-
bályok alapján lehet alkalomszerűen tűz-
veszélyes tevékenységet folytatni, de a 
lakók ingóságainak tárolására vonatko-
zó előírásokat is. Meg kell jelölni a nyílt 
láng használatára és a dohányzásra vonat-
kozó korlátozásokat, és a tüzelő- és fűtő-
berendezések, továbbá az elektromos be-
rendezések használatának előírásait. Fel 
kell hívni a figyelmet a tűzoltási felvonu-
lási területre vonatkozó szabályokra, és a 
lakók, illetve az ott tartózkodók riasztá-
sának és menekülésének lehetséges mó-
dozataira is. Végezetül a tűzvédelmet biz-

tosító eszközök, készülékek, felszerelé-
sek, berendezések használatára vonatko-
zó előírásoknak is szerepelniük kell a do-
kumentumban.
A tűzvédelmi használati szabályok össze-
állításánál helytelen gyakorlat az, amikor 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatból, 
vagy egyéb jogszabályok előírásaiból 
másolnak ki egyesek részeket. Az OTSZ 
az elérendő minimális biztonsági szintet 
határozza meg, a tűzvédelmi használati 
szabályok pedig az adott épületre vonat-
kozóan tartalmazzák azokat az egyedi, az 
ingatlanban lakóktól és az ott tartózkodók 
elvárt magatartásformákat.
E tűzvédelmi „házirend” nem jelent több-
letterhet azon házak esetében, amelyek 
már az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat tavaly márciusi hatályba lépése előtt 
is léteztek, mivel azokra addig is kötelező 

volt a tűzvédelmi szabályok írásba fogla-
lása. Az OTSZ alapvetően műszaki tar-
talmú szabályozás, ezért került ki belő-
le az érintett előírás, így most egy másik 
BM-rendelet alapján kellett a korábbi tűz-
védelmi szabályokat újra elővenni. A még 
át nem adott, vagy a jövőben épülő lakó-
házak esetében pedig ki kell dolgozni a 
szabályokat. A tűzvédelmi szabályzat vo-
natkozásában a BM-rendelet egy újdon-
ságot hozott: a szabályzatnak tartalmaz-
nia kell a készítője nevét és elérhetőségét, 
valamint a készítő aláírását.
Az érintett épületek köre némileg leszű-
kült; a régi OTSZ-ben a „kétszintesnél 
magasabb” kifejezés szerepelt, az új sza-
bályozás pedig a „háromszintesnél maga-
sabb és tíznél több lakó- és üdülőegysé-
get magában foglaló épületekre, épületré-
szekre” vonatkozik.

Közlemény

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

induló képzések a 2016-os évben

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

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2016/2017-es 
tanévre, a következő tanulmányi területekre:
- tagozatkód: 003; gimnáziumi emelt szintű matematika osztály;
- tagozatkód: 011; szakgimnáziumi közgazdasági osztály.
A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 2016. május 30. és 2016. 
augusztus 25. között.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésé-
vel lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő juttat-
ja el intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők az iskola tit-
kárságán, vagy letölthetők honlapunkról: http://www.eotvos-tuj.
sulinet.hu.)
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett is-
kolánkba, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi bizo-
nyítvány hitelesített fénymásolatát.

Pogonyi-Simon Edit
  intézményvezető

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

Rendkívüli felvételi 
eljárás!

5. oldal2016. június 2. Hirdetmények
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Brassaisok győzelme

Széchenyisek 
a Tisza-tónál

Május 19-én rendezték az „Irinyi János élete és kora” országos 
műveltségi verseny döntőjét Kazincbarcikán, az Irinyi János 
Református Szakközépiskola és Diákotthonban.
A verseny során a csapatoknak átfogó ismeretekről kellett szá-
mot adniuk, hiszen a változatosan összeállított feladatok az 
1817 és 1895 közötti időszak irodalmi, történelmi, művelődés-
történeti, zenei, képzőművészeti és tudománytörténeti ismerete-
it ölelték fel.
A Brassai Sámuel Szakképző Iskolának idén két csapata jutott 
be a döntőbe, ahol a 11. osztályosok 1. helyezést, a 9. osztályo-
sok  4. helyezést értek el.
A győztes csapat tagjai: Gunyhó Gergely (11.E), Matula Li-
li (11.V), Mecsei Brigitta (11.V), felkészítő tanáruk: Pázmán-
di Henriett.
A 4. helyezett csapat tagjai: Balla Bátor (9.E), Nótár Erik Márk 
(9.G), Széplaki János (9.G), felkészítő tanáruk: Kiss Éva.
Köszönjük a Brassai Alapítványának a versenyen való részvéte-
lünkhöz nyújtott támogatást.

Jakab Dénes mb. igazgató
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Hunyadis csillagászok

A robotika világában

Május 21-én rendezték Tatán a VII. Ku-
lin György Országos Csillagászati Diák-
vetélkedőt. A hunyadisok egy igen lel-
kes, jól felkészült csapattal vettek részt 
ezen a rendezvényen. Csapattagok: Hege-
dűs Márk 8/2-es, Kaló Dániel 8/1. osztá-
lyos, valamint Molnár Szabolcs (csapat-
kapitány) a 8/2. osztályból, felkészítő ta-
nár Szepesi Béláné tanárnő. Előzetesként 
3 fordulós levelező verseny volt, melynek 
eredményeképpen meghívást nyertünk a 
döntőre. Szponzori támogatással - melyet 
ezúton is köszönünk a Hunyadi Mátyás 
Iskola Gyermekeinkért Alapítványának - 
május 20-án délután elindultunk Tatára. 
A kalandos út után megérkeztünk szállá-
sunkra, amely egy kellemes vendégház-
ban volt. Este a Csillagda udvarán ren-
dezett szalonnasütésen vettünk részt, me-
lyet távcsöves csillagnézés követett. Rá-
csodálkoztunk a 30,5-szeres nagyításban 
látott Jupiterre és 4 legnagyobb holdjára. 
Megcsodáltuk Holdunk krátereit is, sőt, 
még egy érdekes előadást is meghallgat-
tunk. 
Másnap reggel a verseny helyszínére in-
dultunk. Nagy izgalommal vártuk a vetél-
kedő kezdetét. Először sorsolással meg-
állapították a számunkat, mi a meghívott 
nyolc csapatból az ötös számot húztuk. 
A feladatok igen változatosnak és érde-
kesnek bizonyultak. Minden feladat kö-

zött 1-1 csapat bemutatta az általa válasz-
tott híres csillagásszal készített képzelet-
beli interjút. Nagyon érdekes időutazá-
sokban vettünk részt. A verseny első ré-
sze után átvonultunk a Csillagdába, ahol 
ebédeltünk, de előtte egy előadást hall-
gattunk meg, melyből feladat is követ-
kezett. Visszaérkezve a verseny helyszí-
nére még várt ránk három feladat, majd 
eljött az eredményhirdetés pillanata. Na-
gyon izgultunk, mivel menet közben nem 
láttuk a feladatokra kapott pontokat. Így 

még érdekesebb lett a verseny. Nagy volt 
az öröm, amikor a harmadik helyezést 
hirdették, végre fény derült a titokra. Ju-
talmunk rengeteg csillagászati folyóirat, 
planetáriumi belépő, bögre és természete-
sen meghívást nyertünk a MCSE ifjúsá-
gi csillagász táborába, melyet a Dél-Al-
földön rendeznek június 28-a és július 4-e 
között. Sok élménnyel és tudással gyara-
podva tértünk haza. 

Molnár Szabolcs
8/2. osztályos tanuló

A Széchenyi István Alapítvány az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által kiírt Nemzeti Tehetség Program támogatásával meg-
valósuló NTP-MTTD-15-0103 „Természet a számok tükrében” 
működő komplex tehetséggondozó műhely programjai között 
szerepelt egy szakmai kirándulás. A műhely kisdiákjai a kirán-
dulást megelőzően 2 alkalommal meghívott előadó segítségé-
vel hangolódtak rá a témára. Megismerkedtek a Kiskörei Víz-
lépcső és Öntözőrendszer történetével, működésével. Az előa-
dás során világossá vált számukra, hogy miért „Magyarország 
legnagyobb vízgazdálkodási létesítménye, a Tisza tó lelke!” A 
szakkör egyik tagja, Molnár Zalán 5/7. osztályos tanuló így ösz-
szegezte élményeit: 
- Kiskörén nagyon érdekes volt a nemrég megnyitott hallépcső, 
ami idegenforgalmi látványosságnak sem utolsó. A fő jelentősé-
ge, hogy lehetővé teszi a halak szaporodási helyre történő ván-
dorlását. Környezeti hasznossága már a megnyitás után beiga-
zolódott, hiszen az 54 Tisza-tavi halfajból már két nap múlva 
harminchármat megtaláltak. A poroszlói Ökocentrumban na-
gyon sok érdekes látnivaló volt. Megtudhattuk, hogy a Tisza-tó-
ban élő legnagyobb halfaj a viza, amely akár négy méter hosz-
szúra is nőhet, és különlegessége, hogy a szája a teste alján ta-
lálható. A viza védett és betelepített halfaj. Csodálattal figyel-
tük az édesvízi óriás akvárium lakóit, és hallgattuk az idegenve-
zető érdekes előadását. Megnéztük a hódok, kormoránok, peli-
kánok látványetetését, és az állatsimogatót is felkerestük. A sok 
interaktív ismeretszerzés után a bátrabbak boldogan vették bir-
tokba a látogatóközpont tutajos vízi játszóterét. Nagyon tartal-
mas és hasznos programban volt részünk. Élményekkel gazda-
godva tértünk haza.

   Hok Csaba
intézményvezető

A Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskolában tizenöt évvel ezelőtt indult a 
magyar-angol két tanítási nyelvű képzés. 
Lassacskán, évről-évre építkezve jutot-
tunk el odáig, hogy országszerte meg-, és 
elismerjék a munkánkat. Ennek eredmé-
nyeként az idén bennünket ért a megtisz-
teltetés, hogy a Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskolák Országos Szakmai Napját 
megrendezhettük, melyre 24 intézmény 
102 pedagógusa látogatott hozzánk. A 
Derkovits Kulturális Központban  dr. Var-
ga István, iskolánk fenntartó lelkipászto-
ra, Bráz György polgármester és Dorony 
Attiláné igazgató köszöntő szavai nyitot-
ták meg az eseményt. A jó hangulatot a 
2.a és a 6.a táncos lábú diákjai teremtet-
ték meg. Ezt követően kezdődött a valódi 
munka. Az iskolában tanító angol szakos 
kollégáink színvonalas bemutató óráit, jó 
gyakorlatait tekinthették meg a résztve-
vők. A diákok aktív részvételükkel meg-
mutatták, hogy az angol nyelv mellett 
történelmet, biológiát, környezetismere-
tet, célnyelvi civilizációt is képesek a cél-
nyelven alkalmazható módon elsajátítani. 
Az óramegbeszéléseket követően ízletes 
ebéd elfogyasztása közben adódott lehe-

tőségünk a további beszélgetésre. Vendé-
geink visszajelzései alapján sok jó ötlettel 
töltekezve térhettek haza. A nap sikeres 
szervezésében és lebonyolításában intéz-
ményünk valamennyi munkatársa részt 
vett, ők a siker kovácsai. A közösen vég-
zett munka meghozta gyümölcsét. Jól eső 

érzéssel nyugtázhattuk, hogy Tiszaújvá-
ros immáron felkerült a sikeres két taní-
tási nyelvű iskolák térképére. Köszönjük 
városunk önkormányzatának, hogy támo-
gatásával hozzájárult az országos rendez-
vény sikeres megrendezéséhez. 

Dorony Attiláné igazgató

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégium ér-
deklődő diákjai január óta a műszaki tu-
dományok olyan területére kalandoztak, 
ami nem szerves része a gimnáziumi tan-
anyagnak. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség 
Program keretében meghirdetett nyertes 
pályázatunknak köszönhetően április vé-
gén a Miskolci Egyetem Informatika ka-
rán Lego robotok programozásával töltöt-
tünk el egy délutánt.
Május végén messzebbre utaztunk. Egy 
kétnapos tanulmányi út keretében a sze-
gedi Szent-Györgyi Albert Agórában 
megismerkedtünk a számítógépek hős-
korának „ereklyéivel”, kipróbáltuk a ret-
ró számítógépeket (Amiga, Comodo-
re), majd a Látványlaborban lézerfény-
nyel ragadtunk meg és mozgattunk mik-

roszkopikus testeket. Másnap Szegedről
Budapestre utaztunk, ahol az Elektro-
nikai Múzeumban folytattuk a rendha-
gyó fizikaórák sorát. Újdonság volt szá-
munkra a magyar elektrotechnikai ipar és 
gyártmányainak, valamint a villamosá-
ram termelésének és elosztásának bemu-
tatása.  Megismerhettük a transzformá-
tor és az öngerjesztésű dinamó működé-
sét, a forgó mágneses tér létrehozásának 
és „hasznosításának” elvét. Izgalmas kí-
sérleteken keresztül, részben muzeális fi-
zikai demonstrációs eszközök működte-
tésével sajátítottuk el az elektrosztatika és 
az elektrodinamika egyes törvényszerű-
ségeit. Fárasztó, de nagyon érdekes, tar-
talmas két napot töltöttünk a magyar fel-
találók és találmányaik, a magyar fejlesz-
tések gyakorlati megismerésével. 

Ferenczyné Szabó Zsuzsanna
 szaktanár
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Szakmaiságból jeles
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Sok érdekes látnivaló volt, többek között a nemrég átadott 
hallépcső.

Az első helyezett csapat és felkészítőjük.

A szakmai nap megrendezésének lehetősége egyben elismerés az iskolának. 

A csapat csillagász táborba költözik a hónap végén. 

Muzeális eszközöket is működtettek. 



Gyermeknapi horgászverseny

Horogra akadtak az amurok
Egy híján százan versenyez-
tek gyermek és ifjúsági kate-
góriában a gyermeknapi hor-
gászversenyen. Évente csu-
pán egyszer lehet pecázni a 
városi Dísztóban, május utol-
só vasárnapján most is sokan 
kihasználták a lehetőséget.

Vasárnap reggel hét órától regisztrálhat-
tak a fiatalok, ekkor dőlt el, hogy ki me-
lyik horgászhelyen versenyezhet. Nem 
sokkal ezután megszólalt a kürt és kezdő-
dött a gyerekek versenye. Felszerelést és 
egyenpólót a verseny szervezőitől kaptak, 
a halakat maguknak kellett „intézniük”.
Az első órában még hűvösebb volt, ez 
kedvezett a kapásnak, volt olyan is, aki 
több mint 20 halat fogott ki másfél óra 
alatt. Ám ahogy telt az idő és melegedett 
a hőmérséklet, úgy ritkult a fogás az ifjú-
sági versenyen, hiszen a halak étvágya is 
alábbhagyott. 
- Nekem eddig még csak öt törpeharcsa 
akadt a horgomra,- mondja Emődi István 

- de szerintem ez még sok is, a mellettem 
állóknak nem volt semmi kapása, illet-
ve de, odébb három teknőst fogtak ki, de 
vissza is engedték őket.
Kovács Attila Újtikosról és Tiszagyu-
laházáról egy kisbusznyi csapatot ho-
zott. Húsz gyereket neveztek a versenyre, 
mindannyian pecasuliba járnak.
- Egész remek lenne, ha nem lenne ennyi 
növényzet. Kapás még csak-csak van, de 
hal az kevés, sajnos. Az iskolánkban az 
idén indítottuk a horgászszakkört, az oda-
járó diákokat hoztuk, hadd tegyék próbá-
ra magukat - mondja. 
A Dísztó ideális helyszín a versenyhez, 
évente egyszer „nyitják meg” a horgá-
szok előtt.
- Fő támogatónk az önkormányzat, amely 
egyben haszonbérlője ennek az állami 
víznek. Engedéllyel egy kicsit kitakarí-

tottuk, visszaállítva ezzel a tó ökonómiai 
egyensúlyát, és halat is telepítettünk bele. 
Azt az öt amurt, ami nemrég került a tó-
ba, ki is fogták most a gyerekek - mond-
ja Kiss Béla, a Zabos Géza Horgászegye-
sület elnöke. 
Az idei versenyre 99-en neveztek, ami azt 
jelzi, hogy sokan, sőt egyre többen sze-
retnek horgászni. Úgy tűnik utánpótlás-
ból nincs hiány. 
- Míg néhány éve csak 40-50 gyerekhor-
gászunk volt, most 300-ra duzzadt a lét-
számuk. Tudatosan foglalkozunk az után-
pótlás neveléssel, versenyeket szerve-
zünk ennek a korosztálynak és évek óta 
horgásznapközit is tartunk a sajószögedi 
Tolnai tavon, amire idén is várjuk a hor-
gászni szerető gyerekeket- mondja Kiss 
Béla.   

berta

EBK családi nap 

Verseny 
és szórakozás

Az egészség, a biztonság és a környezetvédelem jegyében tar-
tottak családi napot a MOL munkavállalóinak. 
A programok a tűzoltó gyakorlópályán kezdődtek, ahol az ön-
kéntes létesítményi tűzoltók különböző számokban versenyez-
tek. A folytatásban a Laza Pláza Klubház népesült be, itt kézmű-
ves játszóházzal, sportolási lehetőséggel és játékos versenyek-
kel várták a családokat. 
- Vállalatunk egyik legfontosabb értéke a biztonság - mondta 
Huff Zsolt, a  MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója -, azt gon-
dolom, hogy az ilyen rendezvények ráerősítenek erre és tudato-
sítják a kollégákban, hogy a biztonság a mindennapokban is na-
gyon fontos. 
Az EBK családi napot minden évben megrendezik. Nem csak a 
biztonságos munkavégzés és a környezetvédelem kerül ilyenkor 
fókuszba, hiszen egészségügyi szűrővizsgálatokat is végeznek. 
                                                                                                   fp

 Eredmények

Gyermek kategória: 1.Kincses Anna 
Rozi 2540 g, 2. Hajas Jázmin 920 g, 
3. Molnár Sára 820 g, 4. Egedi Bence 
780 g, 5.Farkas Tamara 620 g, 6. Hor-
váth Gergő 560 g. A legtöbb halat fo-
gó: Molnár Sára 19 db hallal.
Serdülő kategória: 1. Zalasch Bence 
Csaba 1240 g, 2. Károly István 820 g, 
3. Hudi Krisztián 480 g, 4. Szűcs Máté 
380 g, 5. Emődi László 320 g, 6. Pász-
tor Máté 280 g. A legtöbb halat fogó: 
Károly István 25 db hallal. 

Egészségügyi mérések, szó-
rakoztató programok várták 
mindazokat, akik kilátogat-
tak a hétvégén a Tiszaújváro-
si Gyógy- és Strandfürdőbe, 
hogy részt vegyenek a Játék 
és egészség - Gyermek és csa-
ládi nap programján.

Rekkenő hőség és számtalan esemény 
várta a rendezvényre érkezőket. Volt, aki 
a gyerekeivel érkezett egy kis kikapcsoló-
dásra, mások az egészségüket jöttek fel-
mérni. A Játék és egészség napnak ugyan-
is ez a célja, a szórakozás mellett felhívni 
a figyelmet az egészséges életmódra.
A Tiszaújváros és Térsége Egészségügyé-
ért Alapítvány sátrában speciális talpvizs-
gálatot végeztek, mellettük a Tiszaújvá-
ros Gyermekeinek Egészségéért Alapít-
vány  nyújtott kóstolót, a Vöröskereszt já-
tékkal és különböző mérésekkel csábítot-
ta a fürdővendégeket. 
- Nagyon sokan jönnek hozzánk - mond-
ta Laták Kamilla, a Magyar Vöröskereszt 
Dél-Borsod Területi Szervezete vezetője. 
- Nem csak a városból, de a térség telepü-
léseiről, sőt az ide érkezett szlovák turis-
ták közül is sokan megméretik a vércukor 
szintjüket nálunk.
A városi rendelőintézet számos vizsgála-
tot végzett. Volt melanóma szűrés, arte-
riográfia, hallásvizsgálat, életmód tanács-
adás és sok más egyéb szűrés is.
- Nagyon sokan veszik igénybe a szű-
rővizsgálatainkat - tudom meg Nagyné 
Kántor Judittól, a rendelőintézet főigaz-
gatójától. - Ilyenkor nem csak azok vesz-
nek részt a kínált szűréseken, akik amúgy 
is járnak rendszeresen orvoshoz, hanem 
azok is, akik kevésbé tartják ezt fontos-
nak.
Ennek eredményeként minden évben ta-
lálnak egy-egy olyan beteget, akit aztán 
tovább irányítanak problémájával a szak-
rendelésre, megelőzve a nagyobb bajt.
- Az egészségnél nincs fontosabb - mond-

ja az eredményeit nézegetve Magyar 
Emil, aki Jákfalváról strandolni érke-
zett Tiszaújvárosba, de ha már lehetősé-
ge nyílt rá, részt vett a szűréseken is. - 
Nekem volt egy komoly érrendszeri be-
tegségem, és azóta odafigyelek nagyon 
az ilyen dolgokra. Jó ötlet, hogy van egy 
ilyen rendezvény itt Tiszaújvárosban.
Míg a szűrővizsgálatok tartottak a színpa-
don számos produkció szórakoztatta a kö-
zönséget. Köztük a mindig vidám énekes, 
Cozombolis Leonidász Péter.
- Amikor a színpadon vagyok és érzem, 
hogy jó a közönség, akkor az energiával 
tölt el - mondta a koncertet követően. - 
Most itt nehezebb volt a feladatom, hi-
szen egyszerre több program is várta a ki-
látogatókat, de gyereknap van és ez a nap 
róluk kell, hogy szóljon. 
 A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont idén is számos játékkal várta a ki-
csiket. Volt náluk kézműves foglalkozás 
és vetélkedő is. A megyei kormányhiva-
tal népegészségügyi osztálya is kedvezett 
a gyerekeknek, íjászbemutatót hoztak a 

rendezvényre a szokásos szűrővizsgála-
taik mellett. A Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum pedig drogtotót állított össze a fi-
ataloknak.
Arcfestés, csillámtetkó és az elmaradha-
tatlan játszópark is a gyerekek szórakozá-
sát szolgálta. 
- A mai napot mindenképpen strandolás-
sal töltöttük volna - mondja Csordás Jó-
zsef, aki családjával Miskolcról érkezett, 
kifejezetten a programok miatt. - De ol-
vastuk, hogy itt ma gyereknapi rendez-
vény lesz és úgy döntöttünk, hogy akkor 
ide, Tiszaújvárosba jövünk. Nem bántuk 
meg, kifejezetten jó ez a rendezvény.
És hogy ne csak élményekkel, hanem 
ajándékkal is gazdagabbak legyenek a 
gyerekek, a szervező Derkovits Kulturá-
lis Központ idén második ízben játékot is 
hirdetett Fitt Teszt néven. Azok a kicsik, 
akik végigcsinálták a tesztet és az igazoló 
szelvényt visszaadták, sorsoláson vettek 
részt, ahol játékokat, sportszereket nyer-
hettek.
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Gyermek- és családi nap

Egészséges szórakozás a strandon

kronika@tiszatv.hu

Röpis Eötvös-sikerek

Az Eötvös Gimnázium lány csapata április közepén vett részt az 
amatőr röplabda diákolimpia országos döntőjén. A Debrecenben 
megrendezett háromnapos tornán a csapat országos 5. helyezett 
lett (7 mérkőzés, 6 győzelem, 1 vereség). Az eredmény külön-
leges értékét az adja, hogy ezt a lányok 2-3 évvel idősebb ellen-
felek ellen érték el.
A május 30-án, Miskolcon megrendezett D5 korcsoportos me-
gyei döntőn viszont már veretlenül szerezték meg a bajnoki cí-
met!
A csapatok tagjai: Tóth Bettina, Orvos Réka, Flaskó Petra, Só-
vári Panna, Sóvári Petra, Szilágyi Viktória, Mayer Flóra, Oláh 
Fanni, Tóth Réka, Makrányi Kata, Szabó Henrietta. Edzők: 
Olasz Gyula, Veréb Gábor.
Gratulálunk a sikerhez!

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

A hősökre emlékeztek 
Szederkényben

2001-ben az országgyűlés ismét nemzeti emléknappá nyilvání-
totta a Hősök Napját, minden év májusának utolsó vasárnapját.
 A Tiszaszederkény Kulturájáért Egyesület is megemlékezett a 
hősi emlékműnél. Az ünnepségen jelen volt számos szederké-
nyi lakos mellett Bráz György polgármester is, ünnepi beszé-
det Jézsó Gábor önkormányzati képviselőtől hallhattak a meg-
emlékezők, aki kiemelte: „ a  törvény elmondja, hogy a magyar-
ság 1000 esztendeje alatt fegyverrel, vagy fegyvertelenül har-
coló minden férfi és nő, aki a magyar haza védelmére kelt, tet-
tével kiérdemli a tiszteletteljes megemlékezést. (…) A reformá-
tus templomban emléktáblán őrzik a tiszaszederkényi elesettek 
neveit. Az I. világháborúban Tiszaszederkényből 452-en vettek 
részt, közülük 36-an estek el. A II. világháborúban 132-en vet-
tek részt, közülük 28-an estek el.” Beszédében utalt arra, hogy 
a városépítő elődök is hősök, s hogy a jelenben nem a harctéren 
kell most küzdenünk, hanem itt kell becsületesen, tisztessége-
sen helytállnunk.

7. oldal2016. június 2. Mozaik

Egy híján százan neveztek a versenyre. 

Elsősorban róluk, nekik szólt ez a nap. 

Látványosságból sem volt hiány. 

Megyei bajnokok, országos hatodikok. 
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A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria. Kiser Edina grafikai kiállítása. Helyszín: 
aula és félemelet.
Ládi Vera keramikus „Utak a múltba” című kiállítása. Hely-
szín: félemelet.
Látogatható július 3-ig.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Június 9. (csütörtök) 14.00 óra: Könyvtári délután. Kreatív 
ötletek, környezettudatos háztartás, újrahasznosítás - köny-
veink és az Internet segítségével. 
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja

Játékos Tudáspróba 2016
Híres magyar géniuszokat szeretnénk bemutatni; tudósokat, 
akik találmányaikkal könnyebbé és művészeket, akik alkotá-
saikkal szebbé tették életünket.
Júniusi géniuszok: Puskás Tivadar és Ripl-Rónai József
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook 
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar).
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@
tujvaros.hu e-mail címen, vagy az 544-552-es telefonszámon.
Helytörténeti Gyűjtemény
KÖZLEMÉNY
Az „Egy modern város született - Életmódváltás a dél-borso-
di térségben” című felújított, állandó várostörténeti kiállítás 
Június 1. - augusztus 31-ig szombaton és vasárnap is nyit-
va tart 11.00-19.00 óráig. (Bejárat az üzletsor felől!) 

A Tisza TV műsora

Június 2., csütörtök
9:00 Héthatár: Ülés után - Díj Tiszaújváros Szolgálatáért - 
Országos Patika Napok - Horgászverseny gyerekeknek - 
Szakmai nap a Kazinczyban - EBK családi nap - Jubiláló 
Gimnasztráda
9:15 Hétről-Hétre: Gyermeknap a strandon - 10 éves a jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás - Félmúlt
9: 45 Polgármesteri Fogadóóra
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Június 6., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVTK II. 
NB III-as bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Június 8., szerda
18:00 Héthatár: Felújítások - Családi nap - Jótékonysági vá-
sár - A légi mentés története - Könyvtárban - Nyársparti - Vá-
logatás kiállítás - Sport
18:15 Hétről-hétre: Félmúlt - Pedagógusnak lenni - Labda, 
rúgás

Június 9., csütörtök
9.00 A szerdai adás ismétlése

Uborkaszezon. Így nevezik azt az időszakot, ami-
kor alig történik valami a sajtó szemszögéből. Hát 
valami hasonló volt 1995 júniusának első hetében 
is. A Tiszaújvárosi Krónikát lapozgatva ugyanis 
a szokásos közéleti történéseket leszámítva nem-
igen volt érdemleges írás. Aztán elérve a sportro-
vathoz látom, hogy bizony az akkoriban az NB 
III Tisza csoportjában vitézkedő labdarúgóink há-
za táján történt valami.
Egészen pontosan, kikaptak a Rakamaz csapatától 
idegenben kettő nullára. Már maga az eredmény 
is érdekes volt - a Tiszaújváros ugyanis előkelőbb 
helyet foglalt el a tabellán, mint a házigazdák -, a 
vereséghez vezető okok még inkább furcsák vol-
tak. 
„Nem csak a kánikulai időjárás miatt volt mele-
ge Rakamazon a TSC mesterének, Szép Imrének, 
hanem a hét közepén, szerdán Szikszón lejátszott 
Magyar Kupa-történések nyomait is orvosolni 
kellett a gárdán. (A főtáblára kerülésért vívott ku-
pamérkőzés 80. percében, 1-1es állásnál Geró já-
tékvezető félbeszakította a találkozót, és három ti-
szaújvárosi játékost kiállított. A fegyelmi bizottság 
Molnár Zoltánt és Horváth Zoltánt 3-3 soron kö-
vetkező kupamérkőzéstől eltiltotta, Szőke Feren-
cet - aki a bíró szerint megrángatta az ingét - 1995. 

december 31-ig minden bajnoki- és kupamérkő-
zéstől eltiltotta.”
A találkozó eredményét helybenhagyták, így - igaz 
a történteket megfellebbezte a TSC - az alacso-
nyabb osztályú csapat jutott tovább.
A jövő héten 1994. 23. hetéből szemlézgetünk.
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Bajhalmaz Rakamazon
Hétről hétre évről évre

Gimnasztráda gála

Búcsú húsz év után
Keserédes ünnepség zajlott 
a Derkovits Kulturális Köz-
pont színháztermében, ahol 
a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesz-
tivál utolsó programjaként a 
gimnasztráda csoport tartott 
bemutatót. 

Keserédes, mert bár az előadás ismét 
csodálatos volt, a csapat megteremtője - 
Kopcsó Józsefné, Csöpi néni - elbúcsú-
zott a csoport éléről.
- Elérkezett az idő, hogy a stafétabotot ne-
ked ünnepélyesen átadjam - fordult a gála 
végén a gimnasztrádásokat már évek óta 
vele együtt vezető és koreografáló Haisz 
Vandához. Előtte azonban még bemutat-
ta, hetvenen túl is lehet valaki sportos és 
fiatalos, hiszen az egyik tánckoreográfia 
végén vetett egy cigánykereket. 
Bár ő álmodta meg, ő hozta létre és húsz 
éven át dédelgette a tiszaújvárosi gim-
nasztráda csoportot, most úgy érezte, ide-
je a fiatalokra bízni a folytatást. Igaz, nem 
fog hátat fordítani a sportágnak.
- Én abba biztos belepusztulnék, ha nem 
mehetnék be a tornaterembe - mond-

ta még a gálát megelőzően Csöpi néni. - 
Minden lépésüket figyelemmel fogom kí-
sérni. Megígértem, hogy segíteni fogok 
mindenben, amiben igénylik a segítsége-
met, de már nem fiatalodom.

Haisz Vanda a gálát megelőzően még leg-
inkább a sikeres lebonyolítás miatt izgult, 
már tudja milyen utat kíván a jövőben kö-
vetni.
- Szeretnénk azt folytatni, amit 20 évvel 
ezelőtt megálmodtunk - mondta. - Szeret-
nénk nemzetközi szinten is egy kicsit ma-
gasabbra elérni, és Magyarországon még 
jobban kiterjeszteni ezt a mozgalmat.
A gálára nem csak a mostani csoport kü-
lönböző korosztályú tagjai érkeztek. Ösz-
szeállt egy alkalmi formáció is azokból, 
akik a kezdetek kezdetén is jelen voltak.
- Mi ‚96 óta, a kezdetektől a csoport tag-
jai voltunk, egy erős mag, amiből a gim-
nasztráda családja úgymond felnőtt - 
mondta Rozgonyi Melitta. - Nagyon jó ér-
zés újra itt lenni és a csapat tagjaként részt 
venni a ma esti táncgálán. Nagyon jó lát-
ni, hogy manapság is nagyon sok gyerek 
választja sportágként a gimnasztrádát.
A  gáláról a Tisza Televízió felvételt ké-
szített, melyet nyáron műsorára tűz.
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Közlemény
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban felújítási, akadálymente-
sítési munkálatok folynak, melyek miatt az intézmény június 
közepéig csökkentett szolgáltatásokkal tart nyitva. 
2016. június 7-től a földszinten, a felnőtt könyvtárban teljes 
körű szolgáltatásokkal várjuk Kedves Olvasóinkat.
A Gyermekkönyvtárban a kölcsönzés továbbra is szünetel.

A Tisza-parti Fiókkönyvtár június közepéig felújítás miatt zár-
va tart.
A Helytörténeti Gyűjtemény várostörténeti kiállítása keddtől 
vasárnapig 11.00 - 19.00 óráig látogatható. (Bejárat az Üzlet-
sor felől.)
További információ a honlapon és  Facebook oldalunkon.
Megértésüket köszönjük!

Két csoport, négy előadás

Bábos találkozó

Gyermekbábos megyei találkozót tartottak május 28-án Tisza-
újvárosban. Az első ízben megrendezett eseményen két csoport 
- a bodrogkeresztúri Dereszla Kincsei Bábcsoport, valamint a 
sárospataki Kiskurucok Bábcsoport -, vett részt, összesen négy 
produkciót bemutatva.

9. oldal2016. június 2. Kultúra

A szívüket is beleadták a gimnasztrádások. 

Csöpike 20 év után átadta a stafétabotot. 



2016. július 1. 20:30 
Tiszaújvárosi Sportcentrum
Jegyek az alábbiak szerint válthatók:
2016. június 13. és 23. között hétköznaponként 16:00-tól 
18:00-ig, csak Tiszaújváros Kártyával rendelkezők részé-
re (lakcímkártya kíséretében) INGYENESEN, kizárólag a 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal épületének főbejárata 
előtti mobilárusító helyen.

2016. június 24. és 30. között hétköznaponként 16:00-tól 18:00-ig, minden érdeklődő számá-
ra 1000 Ft-os áron, kizárólag a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal épületének főbejárata előt-
ti mobilárusító helyen.

2016. július 1-én, 16:00-tól 20:00-ig, minden érdeklődő számára 2000 Ft-os áron, kizárólag a 
helyszínen a Tiszaújvárosi Sportcentrumban.
 

További infó: www.tiszatriatlon.hu

10. oldal 2016. június 2.Rendezvények/Hirdetés



A Sportcentrum eseményei
Június 5. vasárnap

Labdarúgás

18.00 TFCT – DVTK II. bajnoki labdarúgó mérkőzés

Labdarúgó stadion

Labdarúgás

Kosárlabda

Kajak-kenu

Angyali találat: bennmaradás

Győzelem a szezonzárón

Becsatornázott bajnokság

A bajnokság 33. fordulójá-
ban az idegenben szerzett egy 
ponttal - és a Cigánd Felsőtár-
kány elleni győzelmével - csa-
patunk kiharcolta a jövő évi 
NB III-as indulási jogot. Az 
utolsó helyre visszacsúszó Fel-
sőtárkány esik ki, miután zá-
ró fordulóban szabadnapos. 

REAC - Termálfürdő FC Tiszaújváros 
1-1 (0-0)

Budapest: 400 néző. V.: Kovács (Szécsé-
nyi, Szabó)
REAC: Ordasi-Kollár, Balázs, Nagy, Din-
ka, Kasza, Lászka, Kiss, Lucz (Pásztor), 
Pálmai, Csiszár.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Hajdu, Angyal, Kerekes, Kovács Sz. 
(Katona), Kovács P., Hussein, Molnár F. 
(Potyka), Molnár L. (Bussy), Horváth. 
82. perc: Kerekes bal oldalról beívelt 
labdáját a hazaiak kapusa középre ütöt-
te. Angyal így 15-méterről lőhette a já-
tékszert az üres kapuba. (0-1)
86. perc: Hazai támadás végén a bal ol-
dalról érkező beadás üresen találta Pász-

tort, aki hat méterről magabiztosan lőtt a 
kapu közepébe. (1-1)
Mindkét együttes tisztában volt azzal, 
hogy akár egy pont is elég lehet a biz-
tos bennmaradáshoz, s ez a mérkőzés-
re is rányomta bélyegét. Bár a találkozó 
nem volt szép és látványos, a pontszer-
zést igazságos döntetlennel érték el a csa-
patok.
Dinka Balázs, vezetőedző: Ki-ki mérkő-
zést játszottunk, melyen nyerni szeret-
tünk volna, de három alapemberünk hiá-
nyát nem bírtuk el.
Antal István, vezetőedző: A héten azt gya-
koroltuk edzésen, hogy hátulsó pár előre 
fuss. A fiúk a mai meccsen maximálisan 
megoldották a taktikát. Köszönöm min-
denkinek a munkát, amit márciusban vál-
laltunk, azt teljesítettük.
További eredmények
Újpest II. - Tállya 1-1
Somos - Putnok 1-3
Cigánd - Felsőtárkány 4-0
DVTK II. - Jászberény 1-2
Rákosmente - Nyírbátor 4-0
KBSC - Nyíregyháza 0-1

 Hatvan - DVSC-DEAC II. 2-1
Következik a 34. forduló
2016.06.05. vasárnap, 18:00
Tiszaújváros - DVTK II.
Tállya - Somos
Nyíregyháza - Hatvan
Nyírbátor - KBSC
Jászberény - Rákosmente
Cegléd - REAC
Putnok - Cigánd 
Újpest II. - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: Felsőtárkány

Nem sok babér termett

Csak az U17-es csapatunk tudott pontot 
szerezni a bajnokság hétvégi fordulójá-
ban. A serdülők befejezték a szezont, az 
ifikre még vár egy forduló.
Az eredmények:
U19 TFCT - Mezőkövesd 1-2
U17 TFCT – Mezőkövesd 2-2
U15 TFCT - Mezőkövesd 1-6
U14 TFCT - Mezőkövesd 0-19

Nagy csatában győzte le a 
bajnokság idei szezonjának 
utolsó mérkőzésén a Phoenix 
a vendég Győrt. Az ötpontos 
győzelem azonban kevésnek 
bizonyult a középház elsősé-
géhez, hiszen az odavágón 24 
pontos vereséget szenvedett a 
tiszaújvárosi gárda.

TT-Phoenix KK - ASZE Győri KC
 82-77 (17-21, 24-22, 22-15, 19-19)

Tiszaújváros: 400 néző. V.: Balogh Gy., 
Lengyel, Papy.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Vida Z. (12/12), Mohay P. (16/3), Czu-
ra A. (10/3), Pöstényi Z. (8), Benőcs D. 
(5/3), Csere: Oláh Z. (2), Osnach (12), Ki-
lyén S. (5). Varga Á. (6/3), Kovács Z. (6).
Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC: 
Baruta R. (7/6), Nagy T. (5/3), Nárai B. 
(28), Horváth Á. (-), Márkus T. (7), Cse-
re: Ruják B. (10/3), Kovács S. (15), Gom-
bás G. (5/3).
Agresszív játékkal kezdte a találkozót 
mindkét csapat. és bár az első pontokat a 
hazaiak szerezték, a negyed végére már 
négy kosárnyi előnnyel a vendégek álltak 
jobban. (17-21)

A második negyedben sem változott a já-
ték képe. A két csapat kiegyenlített tel-
jesítményt nyújtott, így nem sikerült na-
gyobb előnyre szert tenni. Félidőre mind-
össze kétpontos előnnyel fordult a ven-
dégcsapat.(41-43)

A második félidőben egyre jobban telje-
sített a hazai gárda, ennek eredményeként 
az utolsó játékrészre már hazai előnnyel 
(63-58) fordultak a csapatok. A záró ne-
gyedben is volt néhány olyan pillanat, 
amikor kétségessé vált a hazai siker, vé-
gül mégis sikerül kicsikarni a győzelmet. 
(82-77)
Brunyánszky István, vezetőedző: Gratulá-
lok a csapatnak az egész éves munkájá-
hoz, és ahhoz is, hogy az utolsó mérkő-
zésen, hazai pályán sikerült győzelemmel 
zárnunk. Köszönjük a város támogatását, 
a szurkolók segítségét, velük együtt sike-
rült az előkelő 10. helyen zárnunk a baj-
nokságot.
Csaplár-Nagy Ervin, vezetőedző: Tud-
tuk, hogy Tiszaújvárosban kemény mér-
kőzés lesz, és a hazaiak mindent meg fog-
nak tenni a győzelemért. Erőszakos já-
tékuk egy kicsit felőrölt minket a végé-
re idegileg. Az összesítésben megszerzett 
kilencedik hely, úgy tudom, a Győr eddig 
elért legjobb eredménye a B-csoportban, 
úgyhogy összességében elégedettek va-
gyunk.

Borsod megye bajnoksága é-
vek óta állandó programja 
a Magyar Kajak- Kenu Szö-
vetség  versenynaptárának. A 
2016. évi rendezvények között 
is szerepelt, ám idén már új 
helyszínnel, Tiszaújvárossal.

Eddig a miskolci Csorba tavon eveztek 
a versenyzők, most először helyszínt és 
vizet váltva az erőmű csatornáján szel-
ték a kilométereket a nevezők. Bár a baj-
nokság a borsodi nevet viselte, a nevezés 
nyílt volt, így az ország bármely szegleté-
ből fogadtak versenyzőket. Jöttek is szép 
számmal.
-Egyesületünknek sikerült eredményei-
vel elérnie, hogy az állandó helyszín után 
itt találjon otthonra a bajnokság - mondja 
Béke László, a rendezvényt szervező Ti-
szaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányha-
jó Egyesület elnöke. - Több mint 300 ne-
vezés érkezett, kilenc egyesülettől, Tisza-
löktől, Tokajon át, Polgárig van indulónk, 
de jöttek 300 kilométerről is, Nyergesúj-
faluból. A verseny ideje alatt 32 futamot 
rendezünk. Igyekeztük úgy kijelölni a pá-
lyát, hogy minél jobban belátható legyen 
a nézők számára. Tiszaújváros régiós ve-
zető szerepe egyre erősödik a sportágban, 
de Miskolc is jelentős szerepet tölt be.
- Az utóbbi időben valóban fellendültek 

a gyerek, a kölyök, illetve a serdülő kor-
osztályok, ezt látva nem lesz baj az után-
pótlással hosszú éveken keresztül - nyi-
latkozta lapunknak Slisz Béla, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagja,
aki egyben a csaknem 50 versenyzővel 
érkezett Diósgyőri Kajak-Kenu Sport-
klub elnöke.  - Az MVSC-nek és nekünk 
is a Csorba tó a bázisunk, de meg kell, 
hogy dicsérjem a szervezőket, hiszen ez 
itt egy nagyon jó helyszín, Nagy a terület, 

változatos, hogy más vízen eveznek, örü-
lünk ennek. Remélhetőleg igénybe vesz-
szük máskor is. 

*
Borsod megye kajak-kenu bajnokságának 
eredménye:
1. Tiszaújvárosi KKSE 447 pont, 2. DK-
SC 277 pont, 3. HDDSE 110 pont, 4. To-
kaj 99 pont, 5. MVSC 97 pont, 6. Tiszaúj-
városi VSE 70 pont, 7. Ordana 35 pont, 8. 
PVSE 17 pont, 9. Zoltek Kajak SE 7 pont.

Triatlon

Lisszabonban főpróbáztak

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub három sportolója 
a Lisszabonban megrendezett junior Európa-baj-
nokságon képviselte sikerrel a magyar színeket.

- A valaha volt legjobb Európa-bajnokságot produkálta Lissza-
bonban a magyar csapat - fogalmazott hazaérkezését követően 
Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke, 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. - A felnőttek-
nél Kovács Zsófia sporttörténelmet írva megszerezte első felnőtt 
Eb-érmünket, egy bronzot. Az elit mix-váltónk - Kovács Zsófia, 
Tóth Tamás, Vanek Margit, Vanek Ákos - szintén bronzéremmel 
térhetett haza Portugáliából. A tiszaújvárosi világkupák legkitar-
tóbb magyar indulója, Kuttor Csaba az age-group, 40-44 éves 
korcsoportban megvédte tavalyi elsőségét. A még ifjúsági korú 
versenyzőink, Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor számára 
ezt a viadalt egy nemzetközi szintfelmérőnek szántuk, hiszen az 
ő fő versenyük a júliusi, tiszaújvárosi korosztályos Európa-baj-
nokság lesz. Dorka legjobb magyarként az előkelő 13. helyet 
érdemelte ki. A junior fiúk versenyében Bence fiam, mindösz-
sze 28 mp-re a győztes spanyol Javier Lluch Pereztől, kilence-
dikként fejezte be a küzdelmet. Csongor fiam kiharcolta a juni-
orok között a 20. helyet. A Bencét kivéve ifjúsági korú verseny-
zők, Dorka és Csongor mellett Petrov Dorottya  alkotta mix-vál-
tónk a papírformának megfelelően az ötödik helyet érdemelte ki 
a 16 induló közül.   

Kézilabda

Tornagyőzelem
Háromcsapatos tornán vett részt a TSC megyei bajnokságban 
szereplő női kézilabda csapata. A Hajdúszoboszlón rendezett 
kupa érdekessége, hogy a házigazdák mellett a Nagyvárad is pá-
lyára lépett, így nemzetközi viadalnak lehettek tanúi a nézők. A 
tiszaújvárosi lányok két győzelemmel az első helyen végeztek.
Eredmények:
Nagyvárad -TSC 14-22
Hajdúszoboszló - TSC 15-16

Szerencsen rendezték meg a WPC magyar bajnokságot, ahol 
erőemelésben, felhúzásban és fekve nyomásban mérethették 
meg magukat a sportolók. A Tiszaújvárosi Fitness Sport Club 
erőemelői kiválóan teljesítettek a viadalon, mely egyben kvalifi-
kációs verseny is volt a 2016-ban rendezendő nemzetközi ver-
senyekre. 
Harsányi Viktória az ifjúsági korosztály -75 kg-os súlycsoport-
jában 1. helyezett lett erőemelésben, és 262,5 kg-os összetett 
eredménnyel (guggolás 102,5 kg, fekve nyomás 45 kg, felhúzás 
115 kg) új országos csúcsot állított fel kategóriájában, s a kor-
csoport abszolút 3. helyét érte el. Felhúzásban szintén aranyér-
mes lett kategóriájában. Hajdú Anikó az open kategória -67,5 
kg-os súlycsoportjában erőemelésben és felhúzásban is aranyér-
met szerzett, s az open kategória abszolút 2. helyezettje lett erő-
emelésben, felhúzásban pedig abszolút 3. két új országos csú-
csot felállítva 125 kg-os guggolással és 146 kg-os felhúzással. 
Varga István az M1 -75 kg súlycsoportban erőemelésben és fel-
húzásban is aranyat szerzett (guggolás 175 kg, fekve nyomás 
125 kg, felhúzás 200 kg). Nagy Róbert az M1 -125 kg-os súly-
csoportban ezüstérmes lett erőemelésben (guggolás: 235 kg, 
fekve nyomás: 170 kg, felhúzás: 265 kg), felhúzásban pedig 
bronzérmet szerzett.

Erőemelés

Aranyemberek

11. oldal2016. június 2. Sport

A magyar junior mix-váltó: Lehmann Bence (balról), Petrov 
Dorottya, Lehmann Csongor, Putnóczki Dorka.
(Fotó: Magánarchívum)

Mindkét csapat agresszív játékkal kez-
dett. 

A megyei bajnokságon 32 futamot rendeztek. 
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