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Hunyadi, Széchenyi, Szent István

Nem vének, de elballagtak

Városunk négy általános iskolájából háromban már elbúcsúztak a végzősök. A ballagásokat a Széchenyi, a Hunyadi és a 
Szent István iskolában rendezték meg a hétvégén. Képünkön a hunyadisok, az iskolazászlóval.

Folyamatosan lehet igényelni 

Meleg étel nyáron is
Csütörtöktől indul a nyári 
szünidei gyermekétkeztetés. 
A rászoruló családok gyer-
mekei a vakáció ideje alatt 
minden hétköznap kapnak 
meleg ételt. 

Az ingyenes ebédet két helyszínen, Ti-
szaszederkényben, az Esély Napközi Ott-
honban, a városban pedig a központi ét-
teremben fogyaszthatják el helyben. Ti-
szaújvárosban eddig is volt, de egy idei 
jogszabályváltozás miatt a települési ön-
kormányzatoknak most már kötelező fel-
adatává tették a hátrányos és halmozottan 
hátrányos gyermekek szünidei ellátását. 
- Június 16-a és augusztus 31-e között 
55 munkanapon keresztül tudjuk bizto-
sítani a rászorulóknak a napi meleg ebé-
det - nyilatkozta lapunknak dr. Simon Ad-
rienn, az Intézményfelügyeleti, Szociá-
lis és Sport Osztály osztályvezető helyet-
tese. - Korábban a rendszeres gyermek-
védelmi támogatásban részesülők közül 
került ki a támogatotti kör, amit a hiva-
tal állapított meg a Tiszaújvárosi Humán-

szolgáltató Központ együttműködésével. 
Most azonban jogszabályváltozás miatt 
igényelni kell a szünidei gyermekétkez-
tetést, amire folyamatosan van lehetőség 
az egész vakáció ideje alatt. A kérelmeket 

természetesen a lehető leggyorsabb időn 
belül elbíráljuk. Eddig 38 igény érkezett 
hozzánk, valamennyit pozitív elbírálás-
ban részesítettük - tudtuk meg az osztály-
vezető helyettestől. 

Koncertjegyek

Omegára várva

Hétfőn megkezdődött a jegyárusítás a július 1-jei Omega kon-
certre. Az első napon az eső ellenére sokan álltak sorba a mo-
bil árusítóhelyen.
Június 23-áig hétköznaponként 16:00-tól 18:00 óráig csak a Ti-
szaújváros Kártyával rendelkezők részére - lakcímkártya kísére-
tében - ingyenesen lehet hozzájutni a belépőt jelentő piros kar-
szalaghoz.
Június 24. és 30. között ugyancsak hétköznaponként 16:00-tól 
18:00 óráig minden érdeklődő számára 1000 Ft-os áron értéke-
sítik a jegyeket a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előtti mo-
bil árusítóhelyen. Július 1-jén, a koncert napján 16:00-tól 20:00 
óráig minden érdeklődő 2000 Ft-os áron, a helyszínen, a Tisza-
újvárosi Sportcentrumban válthat jegyet.

Döntött a kuratórium

Tiszaújváros jövőjéért
Június 10-én tartott ülésén 21,9 millió forint sorsá-
ról döntött a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány 
kuratóriuma.

Eredményes volt Bráz György polgármester és Fasimon Sán-
dor, a MOL magyarországi operatív működéséért felelős veze-
tőjének tárgyalása, a MOL Petrolkémia Zrt. 10 millió forintról 
13 millióra emelte alapítványi befizetését - ezzel a jó hírrel kez-
dődhetett a kuratóriumi ülés. Az eddigi gyakorlatnak megfelelő-
en Tiszaújváros önkormányzata is ilyen összeggel támogatja az 
alapítványt, amely így 2016-ban 26 millió forinttal gazdálkod-
hat. Ennek nagy részét már most elosztotta a kuratórium. A leg-
nagyobb támogatást - 20 millió forintot - a Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub kapta a Triatlon Nagyhét megrendezésére.
A további támogatottak:
- Derkovits Kulturális Központ: 500 ezer forint összművészeti 
tábor megszervezésére.
- TIFIT SC: 500 ezer forint öt verseny megrendezésére.
- Tisza Média Kft.: 500 ezer forint a Triatlon TV működtetésé-
hez, és „A nagy ho-ho horgász” program megrendezéséhez. 
- Tiszaújvárosi Gimi Diáksport Egyesület: 200 ezer forint a 
2016. évi csibe- és kockatábor útiköltségére.
- Tiszaújvárosi Református Énekkar: 100 ezer forint felkészü-
lési táborra.
- Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda: 60 ezer forint szakmai 
nap megrendezéséhez.
- Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért: 40 ezer 
forint anyatejes világnap program megrendezéséhez. 
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Egyelőre 38 gyereknek főznek a vakáció alatt. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön nem lesz mise. Pénteken és szombaton 18.00 óra-
kor, vasárnap 11.00 órakor lesznek a szentmisék. Június 22-én, 
szerdán 16.00 órakor tanévzáró mise lesz a Szent István Kato-
likus Általános Iskola tanulóinak templomunkban.
Görögkatolikus
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, benne hálaadás 
az elmúlt tanévért, 17:00 vecsernye. Hétfőn és szerdán 8:00 
Szent Liturgia.
Református
Csütörtökön 18.00 órától bibliaóra lesz a városban. 
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet. 
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.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a roko-
noknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk

Földvári JózseFné (AnnuskA)
temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
drága halottunk,

  szentgyörgyi Péter
 temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.
Magdi

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

dovák sándorné

 (AncikA néni) 
2016. 06. 07-én elhunyt. Temetése 2016. 06. 17-én (pén-
tek) 14 órakor a tiszaújvárosi római katolikus templom 

altemplomában lesz. 
Gyászoló lánya és családja

„Születésünkkor semmit nem hoztunk 
be a világba, halálunkkor semmit ma-
gunkkal nem viszünk ki. Alapjában vé-

ve az ember vagyoni léte értéktelen. 
Arra születtünk, hogy fejlesszük LEL-
KISÉGÜNKET, tudatunkat, hogy ké-

pessé váljunk legyőzni a bennünk lévő 
rosszat, a negatív programjainkat.”

 (Orbán László)
Fájdalommal, keserű szívvel tudatom mindenkivel, akik 
ismerték és szerették, hogy felejthetetlen drága édesapám

orbán lászló 
(1941. május 7. Szilvásvárad - 2016. május 14. Budapest)

életének 76. esztendejében, türelemmel viselt 
betegségben, de tragikus hirtelenséggel visszaadta lelkét 

Teremtőjének, s elhunyt. 
Hamvasztás utáni búcsúztatása polgári-ökumenikus 
szertartással Sajószögeden, a Városi Temetőben lesz 

2016. június 22-én 14.30-kor. 
Emlékét kegyelettel őrizzük meg, béke poraira. 

Gyászoló fia és a hozzátartozók

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
BaraBás Ernő Zoltán

temetésén jelenlétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló Barabás család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot június 19-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052),  majd június 20-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár 
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 
óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  

Baleset a zebrán

Autó és kerékpáros ütközött
Június 10-én 9 óra 55 perc-
kor a Sörpatikánál lévő gya-
logos átkelőhelyen egy sze-
mélygépkocsi és egy kerék-
páros ütközött össze, mely-
nek során a kerékpárosnak 
nyolc napon belül gyógyuló 
sérülései keletkeztek. 

A közlekedési baleset körülményeit sza-
bálysértési eljárás keretében vizsgálja a 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság. 
A hasonló balesetek megelőzése érdeké-
ben ismételten kérjük, hogy a gyalogos 
átkelőhelyeknél az átvezető gyalog- és 
kerékpárutakon a kerékpárosok győződ-
jenek meg a kereszteződés forgalmi rend-
jéről és szükség esetén biztosítsanak el-
haladási elsőbbséget az úttesten közele-
dő járművek részére. A legbiztonságo-
sabb, ha áttolják a kerékpárt. Sajnos egy-
re gyakrabban tapasztaljuk azt is, hogy a 
kerékpárosok közvetlenül a gyalogos át-
kelőhely előtt ugranak le járművükről, 
majd szinte futólépésben, megállás nélkül 

lépnek a zebrára. Amennyiben az áttolás 
mellett döntenek, a kiszámíthatóság érde-
kében kérjük legalább 4-5 lépéssel az át-
kelőhely előtt szálljanak le kerékpárjaik-
ról, ne sietős, hanem normál gyalogosse-

bességgel közelítsék meg az átkelőhelyet, 
arra pedig csak akkor lépjenek le, ha két-
séget kizáróan meggyőződtek annak ve-
szélytelenségéről. 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Amíg a mentő megérkezik

Segélyhívás
Teremtsen biztonságot, tájékozódjon, végez-
zen gyors betegvizsgálatot, és ha szükséges, 
hívja a mentőket!
Tárcsázza a 104-es vagy a 112-es telefonszá-
mot és készüljön az alábbi információkkal:
- mi történt (pl. gépkocsi felborult, egy idős 
férfi rosszul lett, stb.), miből áll a rosszullét, 
milyen állapotban van a sérült/beteg, 
- hol történt (pontos hely, város, utca, házszám, 
esetleg a kapucsengő kódja, megközelítési le-
hetőségek),
- ha közúti baleset történt, hány sérült van, 
szükséges-e műszaki mentés (pl.: roncsok kö-
zé szorult sérült, veszélyes anyagot szállító jár-
mű balesete, járműből benzinszivárgás, stb.)?
A mentő megérkezéséig kövesse a mentésirá-
nyító utasításait!

Fül
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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 16.Sokféle

Nem ez volt az első baleset a Sörpatika előtti zebrán.



Nyári diákmunka
Július 18 - augusztus 17

A 2013-2015-ös évekhez hasonlóan a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium koordinálása mellett a kor-
mányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a já-
rási hivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósí-
tásával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munka-
erő-piaci program indul.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:
- nappali tagozaton tanuló diákok,
- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a prog-
ram befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal 
nem rendelkeznek.
A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható 
munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányza-
ti alaptevékenységet végző intézménye lehet. A támogatás elő-
feltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a 
lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal fog-
lalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez sze-
mélyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, 
vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavo-
náskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - a munkavi-
szony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályán je-
lentkezni, annak érdekében, hogy a programba vonásának elő-
feltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Tiszaújváros önkormányzata - az előző évekhez hasonlóan 
- részt kíván venni a programban. A foglalkoztatás július 18-
tól augusztus 17-ig tart, legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás-
sal, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, a minimál-
bér időarányos hányadának megfelelő, maximum 83.250 Ft/hó 
munkabérrel. Az önkormányzat kéri, hogy csak azok a fiatalok 
jelentkezzenek, akik a teljes időszakban vállalni tudják a mun-
kavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatá-
si Osztály, 3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációra jelentkezés és a regisztrációs lapok leadásának 
határideje: 2016. július 8. A regisztrációs lapokon fel kell tüntet-
ni a diák elérhetőségét (telefonszám és e-mail cím). A regisztrá-
ciós lapokat a Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatási Irodá-
ján lehet leadni (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7., földszint).

Közterhek, szabályok

Dolgos vakáció
A nyári munkát vállaló diákok a foglalkoztatás és a 
közteherviselés szempontjából felnőttnek számíta-
nak. Bejelentésükre, adózásukra - a diákszövetke-
zeten keresztül vállalt munka kivételével - ugyano-
lyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavál-
lalók esetében.

A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de 
szünidőben a 15 éves tanulók is vállalhatnak munkát, ha általá-
nos iskolába, szakiskolába vagy középiskolába járnak. A mun-
kavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, amit a NAV-nál 
kell igényelni a 16T34-es nyomtatványon. A munkavégzésről 
szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót elle-
nőrizni a NAV honlapján ( www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok ), 
ugyanis az adóhátralékos, a felfüggesztett, a be nem jelentett al-
kalmazottat foglalkoztató cégeknél kockázatos munkába állni.
A diákmunkával szerzett jövedelem is adóköteles, a személyi jö-
vedelemadó mértéke 15%, amit a munkaadó adóelőlegként von 
le a diák bruttó béréből. Ha munkaviszonyban, vagy biztosítást 
eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor 
egyéni járulékot is kell fizetnie. A foglalkoztatónak a jövedelem-
ről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania, amire a di-
áknak jövőre szüksége lesz a NAV által készített személyijöve-
delemadó-bevallás tervezetéhez.
Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött 
- minimum az alapbért és a munkakört tartalmazó - munkaszer-
ződéshez, az alkalmi munka és idénymunka esetében viszont ez 
nem kötelező. A munkakeresésben és munkavállalásban segítsé-
get nyújtanak a diákszövetkezetek, de bárki önállóan is feltérké-
pezheti a lehetőségeket.
 

Közterhek munkavállalási formánként

Hunyadi, Széchenyi, Szent István

Konzultációs fórum

Nem vének, de elballagtak

Fókuszban a központosítás

Városunk négy általános is-
kolájából háromban már el-
búcsúztak a végzősök. A bal-
lagásokat a Széchenyi, a Hu-
nyadi és a Szent István isko-
lában rendezték meg a hétvé-
gén.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont fenntartásában lévő állami iskolá-
ból összesen 5 osztály 89 végzőse balla-
gott el.
- Kettős érzésem van - mondta néhány 
perccel az ünnepség kezdete előtt a 8/1 ta-
nulója, Katona Barbara. - Nagyon rossz 
itt hagyni ezt az osztályt, nagyon jól érez-
tem magam, jó volt a közösség. Másrészt 
meg jó, mert új közösségbe kerülök, ezért 
örülök, hogy elballagok.
A Hunyadiból kettő, míg a Széchenyi is-
kolából három osztály búcsúzott.

- Igen nehéz lesz tőlük elköszönni - 
mondta Göncziné Kalóz Éva, a 8/1 osz-

tályfőnöke, utalva arra, hogy nem csak a 
gyerekeknek nehéz az elválás. - Közben 
tudom, hogy ez az élet rendje és nekik 
most el kell menni. A szívem örül is, mert 
teljesítették a nyolc év kihívásait, és re-
mélem, megtalálják az életben a helyüket.
A városban működő két egyházi fenntar-
tású iskola közül először a katolikus isko-
la végzősei búcsúztak el.
- Egy osztályunk ballag, 26 fővel - mond-
ta az iskola igazgatója, Gál Benjáminné. - 
Nagy állomás ez az életükben, itt lezárul 
egy korszak, a gyermekkor, és elindulnak 
egy másik úton, reméljük nagyon sikere-
sek és boldog emberek lesznek.
Az Éltes Mátyás iskolából kilencen bal-
lagtak el szerdán, míg az utolsó ünnepsé-
get szombaton, a református általános is-
kolában tartják.

borza

A város költségvetéséről, az 
önkormányzati intézmények, 
gazdasági társaságok hely-
zetéről tartott tájékoztatót 
Bráz György polgármester a 
Tiszaújvárosi Konzultációs 
Fórum legutóbbi ülésén. 

A bevételek a tervek szerint, a kiadások 
pedig ütemezetten alakulnak - foglal-
ta össze röviden Tiszaújváros 2016. évi 
költségvetési helyzetét a polgármester. 
Bráz György természetesen ennél rész-
letesebben is beszélt a végrehajtott, illet-
ve tervezett feladatokról. Mint mondotta, 
vannak, akik hiányolják a nagy, látványos 
beruházásokat a városban. Nos, ilyen jel-
legű tervekkel is rendelkezik az önkor-
mányzat. Ezek közé tartozik a Tiszaújvá-
ros és Polgár közötti kerékpárút, az ipa-
ri park közműfejlesztése, a Sportcentrum, 
illetve a Napsugár Bölcsőde energetikai 
felújítása. Ezek megvalósításához pályá-
zati forrásokra is számít az önkormányzat 
- kérdés, kap-e. Újabb fejlesztési tervek is 
vannak. Tanulmányterv készül például a 
fürdő és a Sportcentrum külső-belső fej-
lesztésére és tervezik a városközpont re-
konstrukcióját is. Mindemellett koránt-
sem elhanyagolható, hogy mintegy 1,5 

milliárd forintnyi közterületi, intézményi 
felújítást, fejlesztést hajt végre a város - 
tette hozzá a polgármester, aki az aktuá-
lis kiemelt támogatásokat is szóba hozta.
E körbe tartozik az Otthon Melege Prog-
ram mintegy 380 millió forintos önkor-
mányzati támogatása, melynek köszön-
hetően újabb 819 lakást korszerűsítenek, 
több mint egy tucat épület újul meg.
A tájékoztató mellett a fórum fókuszá-
ban a központosítás állt. A kormányzat - 

hol törvénymódosítással, hol rendeletileg 
- számos feladatot helyezett és helyez át 
állami szervekhez, a kormányhivatalok-
hoz. Ez azt eredményezi, hogy az önkor-
mányzatok előbb-utóbb elveszítik öngon-
doskodó képességüket, lehetőségeiket - 
mondta Bráz György.
Ráadásul a tervek szerint jövő január-
tól az önkormányzatoknak kötelezően a 
Magyar Államkincstárnál kell vezetniük 
számlájukat, ott kell elhelyezniük pén-
züket és az önálló utalás sem biztos, va-
lószínűleg valamilyen ellenjegyzés kell 
majd a pénzmozgásoknál.
Az oktatási intézmények totális államosí-
tása szintén az önkormányzatiság csorbu-
lásához vezet. (A fórum idején még nem, 
azóta azonban a parlamenti többség el-
fogadta azt a törvénymódosítást, mely-
nek értelmében a működtetői feladatokat 
is átveszi az állam.) A polgármester ezzel 
összefüggésben hangsúlyozta, ettől füg-
getlenül Tiszaújváros képviselő-testüle-
te erejéhez mérten továbbra is támogatni 
fogja a pedagógusokat, a tanulókat, az in-
tézményeket.
A fejlemények ellenére például az önkor-
mányzat végrehajtja a Hunyadi iskola ud-
varának teljes felújítását - jelentette ki 
Bráz György.

f.l.
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Eszmecsere közben. 

Jelenleg öt helyszínen végeznek közterületi felújítást. 

A Hunyadi iskolából két osztály ballagott el. 

Végzősök a Szent István iskolában. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Balla GerGő

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képvsielő

2016. június 22-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

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

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Még lehet pályázni
A Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdo-
nosok Érdekvédelmi Egyesülete felhívja a tulajdonközössé-
gek, illetve közös képviselőik figyelmét, hogy az Épületfenn-
tartási Alapra 2016. július 31-ig még lehet pályázni.
A pályázatokat a szükséges mellékletekkel együtt az egye-
sület címére (Szent István út 8. sz.fszt.1) szíveskedjenek el-
juttatni.
    Csoma Bertalan

   elnök

 Ingyenes 
szűrővizsgálat 

 A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hi-
vatal Népegészségügyi Osztálya a Tiszaújváros Városi Ren-
delőintézettel együtt tájékoztatja a Tiszaújvárosban élő 25-65 
éves nőket, hogy  akik  májusban méhnyak szűrővizsgálatra 
behívót kaptak - összesen 288 fő - azok e behívóval csak egy 
hónapig, június 30-ig  vehetik igénybe a tiszaújvárosi rende-
lőintézet  nőgyógyászati szakrendelésének szolgáltatását az 
alábbi helyen és időben.
Tiszaújváros, Bethlen G. u. 11.-13.
Nőgyógyászati szakrendelés
hétfő 10.00–15.30
kedd 10.00-13.30
szerda 08.00–10.00
csütörtök 13.30–17.30
péntek 08.00–11.30
 
Telefon: 06-49/544-600 /8125 mellék.
 
Cél, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel, mivel 
a betegség gyógyítható, korai felismerésével életet menthe-
tünk. 

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. 

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

Zárvatart

Bráz György polgármester

Nyitvatart és összevont ügyeletet biztosít

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

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő 
reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Szám Név A vissza-
térítendő 
támogatás 
összege 

e Ft 

A vissza 
nem térí-
tendő tá-
mogatás 
összege 

e Ft

Vásárolt 
ingatlan 

címe

1. Rózsa Judit 550 300 Építők út-
ja 3. fsz. 3.

2. Fekete Ákos 500 250 Árkád sor 
6. 2/6.

3. Czeglédi
Krisztina Zsófia

100 50 Pajtás köz 
5. fsz. 2.

A kérelmezőknek meg-
állapított összeg

1 150 600

Maradvány összesen 25 200 17 250

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 2. bírálati időszak-
ban (2016. április 1. - 2016. május 31.) az alábbi kérelmezők ré-
szesülnek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában:

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása

Klímatelepítés engedélyezése
Az építési engedélyhez nem kötött építési 
tevékenységet, a rendeltetésváltozást, il-
letve a reklámelhelyezést csak a polgár-
mester által kiadott igazolás alapján lehet 
megkezdeni, településképi bejelentési el-
járás lefolytatásával. 
A helyi rendeletben felsorolt engedélyhez 
nem kötött építési tevékenységek között 
szerepel a   klímaberendezés közterületről 
látható felületen való elhelyezése, ha ah-
hoz nem kell az építmény tartószerkeze-
ti rendszerét vagy tartószerkezeti eleme-
it megváltoztatni, átalakítani, elbontani, 
kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni. 
A bejelentési eljárás lefolytatásához a ké-
relmező (építtető) kérelmét az erre rend-
szeresített formanyomtatványon /az adat-
lap letölthető: http://ugyfelterminal.tisza-
ujvaros.hu internetes címről/, papírala-
pon nyújtja be. A bejelentéshez két pél-
dány papíralapú építészeti-műszaki terv-
dokumentációt kell mellékelni. A tervdo-
kumentációt oly módon kell elkészíteni, 
hogy annak tartalma áttekinthető, egyér-
telmű legyen.
A dokumentációnak - a kérelem tárgyá-
nak megfelelően - a következő munkaré-
szeket kell tartalmaznia: 
1. műszaki leírást a telepítésről, 
2. helyszínrajzot a szomszédos építmé-
nyek feltüntetésével, 
3. alaprajzot 

4. homlokzatot 
5. utcakép vázlatot, színtervet, látvány-
tervet.
Az elhelyezésnél törekedni kell arra, hogy 
a berendezések szekciónként ugyanarra a 
helyre kerüljenek, a már esetlegesen meg-
lévő kihelyezett klímákkal összhangban. 
Kerülni kell a nyílászárók alá történő el-
helyezést, a légkondicionálókat lehető-
leg az ablakok mellé kell felszerelni, mi-
vel ebben az esetben a beltéri egység kon-
denzvize az alsóbb szintek lakásainak ab-
lakaiba nem folyik be. Azon lakások ese-
tében, melyek erkéllyel, illetve loggiával 
rendelkeznek, a készülékek kizárólag ott 
helyezhetők el.
Az eljárás lefolytatása, illetve a doku-
mentáció elkészítése előtt ajánlott egyez-
tetést kérni a városi főépítésztől.
/Durbák György, városi főépítész, (49) 
548-084, II. em. 224. szoba, szerda 14-18 
óra között, durbak@tujvaros.hu /
Az adatlapot és mellékleteit az I. fokú 
építési hatósághoz kell benyújtani.
/Jászovics Miklós építésügyi munka-
társ, (49) 548 057, I. emelet 108/2. szo-
ba, e-mail: jaszovics@tujvaros.hu, Ke-
mény Kálmán építésügyi csoportveze-
tő, 49/548-017, I. em. 108. szoba, e-ma-
il: kkalman@tujvaros.hu, Szalai Zita épí-
tésügyi munkatárs, 49/548-082, I. em. 
108/1. szoba, e-mail: szalai@tujvaros.hu/ 

ügyfélfogadási időben.
Az eljárásért 10.000 Ft igazgatási-szol-
gáltatási díjat kell fizetni.
A díjat Tiszaújváros Város Önkormány-
zata 11734114-15350064 számú számlá-
jára kell átutalással, vagy készpénz-átuta-
lási megbízással megfizetni.
A díj befizetésének tényét igazoló bizony-
latot a bejelentéshez mellékelni kell, en-
nek hiányában a polgármester a bejelen-
tés tudomásulvételét megtagadja.
A településképi bejelentésről az igazo-
lást a főépítész szakmai álláspontja alap-
ján a polgármester a kérelem beérkezésé-
től számított 8 napon belül adja ki. A pol-
gármester a bejelentést - kikötéssel vagy 
a nélkül - tudomásul veszi és erről a be-
jelentőt igazolás megküldésével értesíti.
A polgármester megtiltja az építési, rek-
lámelhelyezési, rendeltetésváltozási tevé-
kenységet, ha a bejelentés nem felel meg 
a követelményeknek, illetve nem illesz-
kedik a településképbe.
Amennyiben településképi bejelentési el-
járáshoz kötött építési tevékenységet be-
jelentés nélkül, vagy a bejelentéstől elté-
rő tartalommal valósítanak meg, e maga-
tartás elkövetőjével szemben 50.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírság szabható ki.

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Álláspályázat

Szociális gondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére szociális 
gondozó munkakör betöltésére.
Feladatai: 
- szociális alapszolgáltatási feladatok el-
látása (házi segítségnyújtás).
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés. 
Pályázati feltételek: 
- szakmunkás végzettség,
- szociális gondozó és ápolói végzettséget 
(OKJ) igazoló bizonyítvány, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 

- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 
Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek meg-
felelően,  -  hozzájáruló nyilatkozat a pá-
lyázati anyagban foglalt személyes ada-
tok pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felso-
rolt valamennyi irat benyújtásával lehet, 
ellenkező esetben a pályázat érvényte-

len. Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázat azonosító számát: 2115/2016., va-
lamint a munkakör megnevezését: szoci-
ális gondozó. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2016. június 23.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2016. június 30.
A munkakör 2016. július 01. napjától tölt-
hető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-es telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 2115/2016. azonosító számon 2016. 
június 06. napján is megjelent.

Véradás 
Szederkényben

A Magyar Vöröskereszt területi szervezete ismét véradást 
szervez. Június 25-én szombaton, 14.00-től 16.30-ig egy új 
helyszínen, Tiszaszederkényben, a művelődési házban várják 
a donorokat. Az elmúlt néhány alkalommal ugyanis alacsony 
volt a véradók száma, ezért most első ízben megpróbálják új 
helyszínre mozgósítani a véradókat.
A nyári időszak biztonságos vérellátásának érdekében sze-
retettel várják a régi és új véradókat, mondván: Adj vért, és 
ments meg három életet! 

Meleg ködös szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2016. június 17-
18. közötti időszakban földi meleg ködös szúnyogirtás lesz 
Tiszaújváros belterületén. A gép működése zajjal jár, ezért 
kérjük a lakosság megértését.

                         Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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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

Rendkívüli felvételi eljárás!

Tájékoztató szakmai vizsgával rendelkezők
 érettségi vizsgára történő felkészítéséről

A Szerencsi SzC Brassai Sámuel Szakkép-
ző Iskolája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.) a 
2016/2017-es tanévben szakmai vizsgával 
rendelkezők érettségi vizsgára való felké-
szítését indítja nappali tagozaton.
A képzés 2 éves. A jelentkezés feltétele 
szakmai vizsga megléte.
A tanuló attól az évtől kezdődően, amely-
ben huszonötödik életévét betölti, kizáró-
lag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 
Nappali tagozatra a 16. életévüket betöl-
töttek jelentkezhetnek. A nappali oktatás 
munkarendje szerint azok részére szer-
vezhető meg az oktatás, akik nem kizá-
rólag felnőttoktatásban vehetnek részt. A 
képzés a jelentkezők létszámától függő-
en indul.
A szakiskolai végzettséggel rendelkező ta-
nuló - közismereti tanulmányainak és tel-
jesített szakmai követelménymoduljainak 
beszámításával - folytathatja tanulmánya-
it olyan kétéves középiskolai képzésben, 

amely legalább négy kötelező közismereti 
érettségi vizsgatárgyból készít fel érettsé-
gire. A képzés követelményeinek teljesíté-
se egyenértékű a középiskola befejező év-
folyamának elvégzésével.
A szakiskolai végzettséggel rendelke-
ző tanuló kétéves, érettségire történő kö-
zépiskolai felkészítését a szakközépisko-
la tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamán 
kell megszervezni azzal, hogy a szakkö-
zépiskola a tanulót a kötelező közismere-
ti érettségi vizsgatárgyakra a közismereti 
kerettantervben a szakközépiskola kilen-
cedik-tizenkettedik évfolyamára előírtak 
szerint készíti fel.
Az érettségi vizsgán a tanuló a követke-
ző vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
a) magyar nyelv és irodalom,
b) történelem,
c) matematika,
d) idegen nyelv 
 Amennyiben a tanuló a négy kötele-

ző közismereti érettségi vizsgatárgyból 
érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában 
szerzett államilag elismert szakképesítést 
a tanuló kérésére középszintű szakmai 
érettségi vizsgának kell elismerni.
A tanuló szakmai vizsgával rendelke-
zők érettségi vizsgára történő felkészítés-
be bekapcsolódhat a szakiskola befejező 
évfolyamának elvégzésével, azzal, hogy 
legkésőbb a tizenegyedik évfolyam el-
ső félévének utolsó tanítási napjáig meg-
szerzi a szakmai végzettséget. Megszűnik 
a tanuló tanulói jogviszonya, ha a meg-
adott határidőig a szakmai végzettséget 
nem szerzi meg.
A jelentkezés határideje: 2016. június 24., 
pótjelentkezés: 2016. augusztus 31.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az isko-
la portáján, vagy letölthetőek a követke-
ző honlapról:
www.brassai-tiszaujvaros.hu 

Jakab Dénes mb. igazgató

Rendkívüli felvételi eljárás
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 43. 
§ (1), (2) és (3) bekezdései alapján a Sze-
rencsi SzC Brassai Sámuel Szakképző Is-
kolája (OM: 203055) az alábbi tanulmá-
nyi területekre ír ki rendkívüli felvételi 
eljárást a 2016/2017 tanévre.
A rendkívüli felvételi eljárásban csak 
azok a tanulók vehetnek részt, akiket az 
általános iskolai felvételi eljárás során 
egyetlen, a tanuló által megjelölt közép-
fokú intézménybe sem vettek fel.
A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 
2016. május 2. és augusztus 29. között.

A beérkezett felvételi kérelmeket az isko-
la igazgatója 2016. augusztus 31-ig bírál-
ja el.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új je-
lentkezési lap kitöltésével lehet jelentkez-
ni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő 
juttatja el iskolánkba. A jelentkezési lap 
beszerezhető iskolánk portáján, vagy le-
tölthető a honlapunkról: 
www.brassai-tiszaujvaros.hu
Amennyiben a rendes felvételi eljárás so-
rán nem felvételizett iskolánkban, kérjük 
csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi 

bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.
Az iskola neve, címe: Szerencsi SzC 
Brassai Sámuel Szakképző Iskolája Ti-
szaújváros 3580 Rózsa út 10.
Az igazgató neve: Jakab Dénes
Az intézmény/iskola fenntartójának ne-
ve, címe: Nemzetgazdasági Minisztérium 
1051 Budapest József nádor tér 2-4.
OM azonosító: 203055
Az iskola telefon-és fax száma: 49/542-
180, fax: 49/341-907
E-mail címe: brassai@brassai-tiszaujvaros.
hu. Honlap: www. brassai-tiszaujvaros.hu

Tago-
zatkód

Szakgimnázium - Szakterület, szakmacsoport

019 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol vagy a német; az egész-
ségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati gépészet szakmacsoportos 
oktatás; gépészet szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártástechno-
lógiai technikus szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 521 03

020 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol; az egészségügyi alkal-
massági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati elektrotechnika-elektronika szakmacso-
portos oktatás; villamosipar és elektronika szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett ki-
menet az elektronikai technikus szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 523 02

021 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol; az egészségügyi alkal-
massági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati ügyvitel szakmacso-
portos oktatás; ügyvitel szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az irodai tit-
kár szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 346 03

022 4 évfolyamos; szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az angol; az egészségügyi alkal-
massági követelményeknek való megfelelés szükséges; elméleti és gyakorlati informatika szakmacsoportos oktatás; in-
formatika szakgimnáziumi ágazati oktatás; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a műszaki informatikus 
szakképesítés megszerzése. OKJ-szám: 54 481 05

Tagozatkód Szakközépiskola - Szakterület, szakmacsoport, szakképesítés
036 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv a né-

met; szükséges az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés; elméleti és gyakorlati szakmacsoportos 
oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet az ipari 
gépész szakképesítés megszerzése; OKJ-szám: 34 521 04

037 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv a né-
met; szükséges az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés; elméleti és gyakorlati szakmacsoportos 
oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a közpon-
tifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés megszerzése; OKJ-szám: 34 582 09

038 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; idegen nyelv az 
angol; szükséges az egészségügyi alkalmassági feltételeknek való megfelelés; elméleti és gyakorlati elektrotechni-
ka-elektronika szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése 
után tervezett kimenet a villanyszerelő szakképesítés megszerzése; OKJ-szám: 34 522 04

Az érettségi vizsga után a továbbtanul-
ni szándékozó diákoknak módjukban áll, 
hogy két év alatt gyakorlatorientált OKJ-s 
szakképesítést szerezzenek, és techniku-
si vizsgát tegyenek. A szakképzés egy-
ben átjárást biztosít a diploma felé, a diák 
nem csupán az elméletet tudja, hanem a 
szakma gyakorlati részét is. A szakképzés 
további átalakítása során várható, hogy 
érettségi utáni sikeres szakirányú szak-
képzési tanulmányok beszámításával a 
felsőfokú tanulmányi idő rövidül.
A Szerencsi SzC Brassai Sámuel Szak-
képző Iskolája ezt a lehetőséget szeret-
né biztosítani a szakmát tanulni vágyók-
nak, ezért érettségi utáni szakképzéseket 
indít a 2016/2017-es tanévben. A jelent-
kezés feltétele sikeres érettségi vizsga, 
vagy 4 befejezett középiskolai évfolyam 

és az első szakképzési évfolyam félévé-
nek zárásáig megszerzett érettségi bizo-
nyítvány. Szívesen látjuk azok jelentke-
zését is, akiket nem vettek fel felsőokta-
tási intézménybe sem, de szeretnének to-
vábbtanulni.
A következő területeken indítjuk képzése-
inket:
1. Villamosipar és elektronika ágazat, 
elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
A szakképzési évfolyamok után tervezett 
kimenet az elektronikai technikus szakké-
pesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 523 02).
2. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport
A szakképzési évfolyamok után tervezett 
kimenet a gépgyártástechnológiai techni-
kus szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 521 03).

3. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacso-
port
A szakképzési évfolyamok után terve-
zett kimenet az irodai titkár szakképesí-
tés megszerzése. 
(OKJ-szám: 54 346 03).
A jelentkezés határideje: 2016. június 24., 
pótjelentkezés: 2016. augusztus 31.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az in-
tézmény portáján, vagy letölthetőek az is-
kola honlapjáról, ahol bővebb informá-
ció is található az iskoláról, a benne folyó 
képzésekről, illetve a szakképzésben rej-
lő lehetőségekről.
A honlap elérhetősége: www.brassai-ti-
szaujvaros.hu 

Jakab Dénes mb. igazgató

Tájékoztató érettségi utáni szakképzésről

Nappali vagy esti 
gimnázium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.) a 
2016/2017-es tanévben felnőttek számára 
gimnáziumi képzést indít nappali vagy esti tagozaton. 
Nappali tagozatra a 16. életévüket, esti tagozatra a 18. életé-
vüket betöltöttek jelentkezhetnek. A képzés 3 éves, a 10. év-
folyamtól indul, előző tanulmányok beszámításával.
Nappali tagozaton a tanulók utoljára abban az évben kezdhet-
nek tanévet, melyben a 24. életévüket betöltik. A képzés csak 
az egyik tagozaton indul, a jelentkezők létszámától függően. 
Jelentkezési határidő: 2016. június 24.  
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolatitkárnál, illetve le-
tölthetők az iskola honlapjáról: www.eotvos-tuj.sulinet.hu

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Horgász napközi
A Zabos Géza Horgász Egyesület horgász napközit szervez 
8-14 éves (horgászengedéllyel rendelkező) gyermekek részé-
re a sajószögedi Erdészeti-tavon 2 turnusban (20-20 fővel) 
mindennap 8.30-16.00 óráig. 
I. Turnus: 2016.07.11 - 07.15. Vezetője: Csehovics Zoltán
II. Turnus: 2016.07.18 - 07.22. Vezetője: István András
A résztvevőknek az alábbiakat biztosítjuk:
- ebédet,
- a ki- és hazautazáshoz kisbuszt, (indul a TISZA ABC parko-
lójából, reggel 8 órakor)
- etetőanyagot, csalit.
A részvételi díj: 7.500Ft/ fő
Jelentkezni csak személyesen, 2015. június 20-tól lehet az 
egyesület irodájában: Bartók B. út 7. szám, ügyfélfogadási 
időben hétfőn, szerdán, pénteken 13-17 óráig, kedden, csü-
törtökön 8-12 óráig.
Az első 40 fő jelentkezését tudjuk elfogadni!

 Csehovics Zoltán
ifjúsági felelős

5. oldal2016. június 16. Hirdetmények
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Office Challenge első hely

kronika@tiszatv.hu

Nagyot nőttek 
a szemünkben

Egy nap a központban

Hagyma 
és rozmaring

A Budapesti Műszaki Egyetemen június 6-án közel 180 harma-
dik osztályos kisdiák mérhette össze tudását a Herman Ottó Ter-
mészettudományos Verseny országos döntőjén.  A Kazinczy Fe-
renc Református Általános Iskola 3.c osztályából három diák-
nak  adatott meg a lehetőség, hogy részt vegyen a megmérette-
tésen, ahol remekül teljesítettek. Tamási Ádám Benedek 5., Illés 
Evelin 6., Monoki Dominik Viktor 7. helyezést ért el. Deák Zol-
tánné tanító készítette fel őket. 

                                                          Dorony Attiláné
         igazgató

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 7.b osz-
tálya a Microsoft Office Challenge pályázatra beküldött digitális 
olvasónaplójával első helyezést ért el, így egy feledhetetlen na-
pot tölthettek el a Microsoft Magyarország központjában, Buda-
pesten. Megismerkedhettek a cég működésével, bemutatták ne-
kik a legújabb szoftvereket és eszközöket, sőt, kipróbálhatták a 
játszószobájukat is. A csapat megnyerte az iskolának a Micro-
soft Office365 bevezetését is, így jövőre már a legújabb techno-
lógiákat használhatják. 

A Hunyadi-évforduló alkalmából meghirdetett programsoro-
zat részeként Gyógynövények Mátyás király udvarában címmel 
hallgattak előadást a Hunyadi Mátyás Iskola tanulói és pedagó-
gusai június 9-én az iskola aulájában.
Az előadást Pászk Norbert fitoterapeuta, a diósgyőri vár gyógy-
növényszakértője tartotta. Sok érdekességet megtudhattunk tő-
le arról, hogy a reneszánsz korban milyen gyógynövényeket 
ismertek és alkalmaztak. Mátyás király nagy kedvence volt a 
hagyma, annak minden változata. Amikor feleségétől fokhagy-
mát kapott ajándékba, azt mondta, hogy az igazgyöngynek sem 
örülne ennyire. Beatrix királyné pedig Olaszországból hozatta 
kedvenc gyógy- és fűszernövényét, a rozmaringot. Neki köszön-
hetjük ennek a növénynek a honosítását is, amikor a diósgyőri 
vár kertjében először termesztett rozmaringot hazánkban.
Az előadás után lehetőség volt a gyógynövényeket megtekinte-
ni, valamint kérdéseket feltenni az előadónak.

Veres Andrásné
szervező

kronika@tiszatv.hu

Kisérettségik az Eötvösben
Az Eötvös Gimnázium 8., 9. és 11. évfo-
lyamán tanuló, hatosztályos képzésben
résztvevő diákjai ebben a tanévben is 
részt vettek kisérettségi vizsgákon.
Június elején a 8. évfolyam adott szá-
mot matematikatudásáról. A sok, tartal-
mas felelettel a 32 fős osztály bebizonyí-
totta, hogy ismeri a szaknyelvet és meg-
felelően tudja alkalmazni. Vitányi Klau-
dia megállapítása szerint: „Az eredmé-
nyek a felkészítő tanár munkáját is jel-
zik. Mi, Papp Horkai Margit tanárnővel 
mindent megtettünk a sikerért, ez látszik 
is az eredményeken, hiszen az osztály át-
laga 4,33 lett.”
A 9.H osztály történelemből kisérettségi-

zett májusban három év tananyagából. A 
többség kiválóan teljesített, a 30 fős osz-
tály 4,56-os eredményt ért el. „Úgy gon-
dolom, a kisérettségi kiváló felkészülés 
a 12.-ben esedékes érettségire. Örülök, 
hogy a hatosztályos gimnáziumi képzés 
ilyen lehetőséget biztosít” - fogalmazta 
meg Szilágyi Viktória.
A hatosztályosok életében a rendes érett-
ségi főpróbájának számít a 11. év végén 
a magyar nyelv és irodalom kisérettségi. 
Ebben a tanévben május 2-án írták meg 
a gyerekek a két részből álló feladatlapot. 
Újdonság, hogy a 2017. január 1-jén élet-
be lépő új vizsgakövetelmények szerint 
volt a megmérettetés. Szebbnél szebb, 

érett, sokoldalú, összetett látásmódot tük-
röző dolgozatok születtek, ami a kima-
gasló, 4,62 átlageredményben is tükröző-
dik.
És hogy mi még a siker titka? „Örömmel 
láttam, hogy nem egy betanult dolgot kel-
lett visszaadnom, hanem hagyatkozhat-
tam az eddig megszerzett tudásomra, kre-
ativitásomra, s ezáltal jó eredményt tud-
tam elérni, ami a jövő évi érettségire néz-
ve nagy magabiztosságot ad” - mondta 
Illés Kornél, aki az egyik legmagasabb 
pontszámú dolgozatot írta.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Ifjú informatikusok

Robotszumó
Projektzáró robotépítéssel és robotszumó baj-
noksággal fejezte be az évet a Szent István 
iskola informatika szakköre. Az NI-Mentor 
program keretében kapott NXT és a pályáza-
ton nyert EV3 robotokkal négy csapat vívott 
látványos csatákat a szumó versenypályán. A 
programban a gyerekek segítségére volt Nagy 
Dániel mentor, és a szakkör vezetője, Kőtele-
ki Andrea Éva tanárnő.

A Tiszaújvárosi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

Vándor Sándor Zeneiskola tagintézménye
értesíti a kedves szülőket és növendékeket, hogy 

a bizonyítványosztás 
2016. június 20-án, hétfőn 16.00 órától lesz 

a zeneiskola épületében.
Somogyiné Sándor Dóra
        tagintézmény-vezető

kronika@tiszatv.hu

Díjátadó Diósgyőrben
A B-A-Z megyében a 2015/2016-os tanévben az Oktatási Hi-
vatal által koordinált, a Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ 
szervezte versenyek 1-3. helyezett tanulói és felkészítőik júni-
us 9-ére meghívást kaptak az általános iskolások számára ren-
dezett díjátadó ünnepségre, a miskolci Diósgyőri Gimnáziumba.  
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la diákjai közül 5 tanulót (Énekes Szabolcs Dániel, Kónya Li-
li Enikő, Kováts Panna, Takács Boglárka, Varga Bence) és fel-
készítő tanáraikat (Árkosi Adrienn, Baloghné Fodor Ágota, Hok 
Csabáné, Kristályné Medgyesy Andrea, Réthi Zoltánné, Szabó-
né Gubányi Éva) invitálták a rendezvényre. Kováts Panna 8/7. 
osztályos tanuló két dobogós versenyeredményéért is elismerés-
ben részesült.

   Hok Csaba, intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Születésnap a Kazinczyban
15 évvel ezelőtt indult a Kazinczy Fe-
renc Református Általános Iskolában az 
angol-magyar két tanítási nyelvű tago-
zat. Június 10-én a Derkovits Kulturális 
Központban színvonalas gálán emlékez-
tek a kezdetekről, idézték fel az emléke-
ket az iskola valamikori tanárai, diákjai 
a mostaniakkal együtt. Dr. Varga István 
fenntartó lelkipásztor, Bráz György pol-
gármester, és Dorony Attiláné igazgató 
köszöntője után egy időn és téren átívelő 
utazás vette kezdetét. Suzanne Lipusz Fi-
accone három évvel ezelőtt tanította diák-
jainkat, most videóüzenetben mesélt itte-
ni élményeiről, őt Elizabeth Arlene Kry-

wolt jelenlegi kanadai lektorunk követte, 
aki az angol nyelv nehézségeiről és szép-
ségeiről beszélt. Képes beszámoló követ-
kezett angliai, skót, és ír útjainkról, Ha-
nus Endréné, Szilvásiné Bodnár Tímea, 
Csehovicsné Guba Adrienn és Szabó Lil-
la tolmácsolásában, melyeket színesítet-
tek a két tanítási nyelvű tagozaton tanu-
ló diákjaink dalos, táncos produkciói, is-
kolai énekkarunk nótafái, Bakos Irina ta-
nítványai, Balázs Boglár és Szilágyi Re-
náta zongorajátéka, valamint aerobic csa-
patunk bemutatója. Kovács Bálint ango-
lul szavalt, Bodnár Noémi - aki az első 

két tanítási nyelvű osztályunkban végzett 
- erre az alkalomra írott versét mondta el. 
Sárga Eszter és Sárga Szabolcs videóüze-
netében hat nyelven bizonyította, hogy 
milyen fontos, és egyben milyen élveze-
tes a nyelvtanulás. A szintén az első évfo-
lyamon végzett Kovács Zsófia nosztalgiá-
zása után, mint egy rendes születésnapon, 
közös énekünk alatt megérkezett a szüli-
napi torta, melyet közösen fogyasztottunk 
el jóízűen.

Dorony Attiláné 
 igazgató

6. oldal 2016. június 16.Diákvilág

Dalos, táncos produkciók színesítették a programot. 

Dorony Attiláné, Bráz György és dr. 
Varga István mondott köszöntőt. 



Hip-hop kronika@tiszatv.hu

Fitt-Dance siker Pedagógusnapi 
találkozó

A Fitt-Dance tánccsoport június 4-én részt vett a II. Dancearena 
International Dance cup elnevezésű versenyen, ahol több mint 
70 produkció és több száz táncos vett részt. Junior hip-hop szó-
ló kategóriában Bucsi Vivien II. helyezést, még duó kategóriá-
ban Peszlen Genovéva és Stefán Zoé Hanna III. helyezést ért el. 
Felnőtt hip-hop duó kategóriában a nagyon erős mezőny ellené-
re V. helyezést ért el Nagy Enikő és Tóth Panna. Felkészítők és 
csapatvezetők: Bócsi Attila és Katlan Judit hip-hop táncoktatók.

Tyúkot osztanak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat értesí-

ti azokat a roma családokat, akik 2016. június 10-ig felirat-
koztak tyúkosztásra, hogy 2016. június 18-án (szombaton) 

lesz az osztás 9,00 órától a Tiszaújváros, 
Rákóczi út 81. szám alatt.

 Farkas Sándor 
elnök

A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub az idén is meg-
rendezte hagyományos baráti találkozóját a határon túli magyar 
pedagógus nyugdíjas szervezetek (Gyöngyösi István Nyugdíjas 
Klub Ungvár, CSEMADOK Nyugdíjas Klub Kassa) képviselő-
ivel. 
Június 1-jén ünnepélyes klubösszejövetelünkön köszöntöttük 
vendégeinket, majd a pedagógusnap alkalmából a Hunyadi is-
kola 4. osztályos tanulói verssel, dallal és saját készítésű aján-
dékkal kedveskedtek nekünk, melyet ezúton is köszönünk. 
Másnap autóbuszos kirándulásra vittük vendégeinket. Megmu-
tattuk nekik Gyöngyös nevezetességeit, majd festői környezet-
ben, Sástó árnyas fái alatt sétálva ismerkedtünk a Mátra élővilá-
gával. A bátrabbak a kilátóból gyönyörködtek a táj szépségében. 
Harmadik nap bemutattuk városunkat vendégeinknek. Őszinte 
csodálattal beszéltek rózsáinkról, a város tisztaságáról, a felújí-
tott épületek és járdák szépségéről. A termálfürdő látványa le-
nyűgözte őket, a szolgáltatásokról és a víz minőségéről nem is 
beszélve. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tiszaújváros 
képviselő-testületének, hogy támogatásukkal lehetővé tették a 
pedagógusnap méltó megünneplését és két felejthetetlen nap el-
töltését. 

 Várkonyi Ilona, klubvezető 

Illem, protokoll

A telefonálásról
A telefonra vagy telefonok-
ra már szinte családtagként 
gondolunk. Bárhová me-
gyünk, a mobilt nem hagy-
hatjuk otthon. Most néhány 
héten keresztül a telefon lesz 
a téma sorozatunkban is.

Azzal, hogy a telefon mobillá vált és min-
denhová magunkkal vihetjük, olyan kom-
munikációs kényszer alakult ki bennünk, 
hogy mindent és minden pillanatot meg 
akarunk osztani másokkal. Most mégis 
visszatérek az alapokhoz, az asztali, hely-
hez kötött telefon használatára vonatkozó 
illemszabályokhoz.
Amikor magánlakásra telefonálunk hiva-
talos ügyben - ami 09.00  és 21.00 óra kö-
zött illik - a hívó fél köszön és bemutatko-
zik, elmondja, hogy kivel óhajt beszélni. 
A hívott fél felveszi a kagylót és a nevé-
vel, vagy telefonszámával azonosítja ma-
gát. Előnyös megkérdezni a hívott féltől, 
hogy nem zavarjuk-e. Ha nagyon udvari-
asak akarunk lenni, érdeklődhetünk a be-
szélgetőpartner hogylétéről, de ez nem le-
het több egy-két mondatnál. (Ha mi va-
gyunk a hívott fél, akkor hasonló rövid-
séggel válaszoljunk az ilyen kérdésekre. 
A kérdés elhárítása udvariatlanság!)
Röviden, szabatosan mondjuk el a hívás 
célját. A beszélgetés során csak a legszük-
ségesebb információkat kell és szabad át-
adni. Tartsuk szem előtt, hogy mindenki 
ideje drága. A telefon-etikett tiltólistája: 
A bizalmas téma nem telefontéma! Nem 
telefonon közlünk üzleti információkat. 
A gratulációt, részvétnyilvánítást durva 
tapintatlanság telefonban elmondani. Az 
az üzenete, hogy nem fontos számunk-
ra a személy, akinek ez szól. (A protokoll 
szabályai szerint, ha ezt személyesen nem 
tudjuk megtenni, akkor írásban, vagy táv-
iratban illik kifejezni.) A hivatalos meg-
hívás sem telefonon történik, hanem pos-

tai úton meghívót kell küldeni. Amikor a 
meghívó megérkezett, akkor már rákér-
dezhetünk, hogy számíthatunk-e a rész-
vételre.
Néha az a helyzet, hogy a hívott fél nem 
tud beszélni, vagy nincs elég információ 
a birtokában, ilyenkor visszahívást ajánl 
fel. Udvariatlanság, ha a visszahívást nem 
tartja be.
A megszakadt beszélgetés folytatását 
minden esetben a hívó fél kezdeménye-
zi újra. Ha a hívott fél ezt nem várja meg, 
könnyen előfordulhat, hogy egyszerre 
hívják egymást.
A búcsúzást is a hívó fél kezdeményezi. A 
hívott fél részéről ez „lerázásnak” tűnhet.
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 
10.00 óra előtt, 12.00 óra és 16.00 óra kö-
zött ne telefonáljunk. Ez az ebéd, a szi-
eszta ideje.
Késő esti és kora reggeli órákban - 21.00 
és 09.00 óra között - csak akkor illendő 
valakit hivatalos ügyben felhívni, ha a hí-
vás közvetlenül és kizárólag a hívott fél 

érdekét szolgálja.
Ha magánszemélyként telefonálunk in-
tézménybe, munkahelyre, a szabályok 
hasonlóak. Hívóként köszönünk, megne-
vezzük, hogy kivel szeretnénk beszélni, 
vagy elmondjuk, hogy mit szeretnénk és 
kérjük kapcsoljanak az illetékes személy-
hez. Ha központos, vagy recepciós veszi 
fel a telefont, nem kell bemutatkozni. A 
bemutatkozás akkor szükséges, ha már 
a kívánt személlyel vagy a titkárnőjével 
beszélünk. A hívott fél, miután felveszi 
a kagylót, köszön és elmondja az intéz-
mény nevét és a saját nevét, a részleget, 
ahol felvette a telefont. Illedelmesen tájé-
koztat, hogy hová kapcsol, és ki fogja át-
venni a vonalat. Nem illik sokat várakoz-
tatni a telefonálót. Figyelmességből ilyen 
esetekben kellemes zenét kapcsolnak be, 
hogy ne unatkozzon a hívó fél.
A baráti beszélgetések szabályait minden-
ki maga alakítja ki.

Medina

BOGRATLON
Tiszaújvárosi 

Bográcsfőző Fesztivál
A fesztivál helyszíne:  Tiszaújváros, Dísztó és környéke
A fesztivál időpontja:  2016. július 3. (vasárnap)

Csapatok jelentkezése és helyszíni nevezés a regisztrációs 
irodán:   8:00-09:30
Tűzgyújtás:   10:00
Eredményhirdetés:  16:30
Résztvevők:   3 - 10 fős csapatok

A zsűri tagjai: 
Magos Zoltán, Jenei Tamás, Babits László, Jenei Lóránt

Nevezés: 
A nevezési lap letölthető a www.tvkmalitriatlon.hu oldalról.
Maximum 55 csapat nevezését tudjuk elfogadni! 
A főzőhelyeket a rendezőség jelöli ki a versenyző csapatok 
részére. 
- postai cím:  Tiszaújvárosi Triatlon Klub, 3580 Tiszaújvá-
ros, Teleki B. út 6.
- e-mail: tiszaújváros@triatlon.t-online.hu 
- fax:  49/540-095

A nevezési lap leadása és a nevezési díj befizetése a Tisza-
újvárosi Triatlon Klub irodájában személyesen is lehetséges 
(Sportcentrum - Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. H-P: 13:00 
– 16:00).

Nevezési díj: 
2016. június 24-ig előnevezési díj     
  6.000 Ft / csapat
2016. június 25-től már csak a fesztivál napján, a helyszínen 
lehet nevezni  8.000 Ft / csapat

Az előnevezési díjat személyesen, vagy rózsaszín postai utal-
ványon a postázási címre kérjük befizetni. 

A fesztivál leírása:
A csapatok a regisztrációs irodán megkapják regisztrációs 
kártyájukat és a bogratlon egységcsomagot. A főzés 10:00 
órakor közös tűzgyújtással kezdődik. A főzés egyetlen sza-
bálya, hogy az ételt legfeljebb három óra alatt és - ahogy a 
verseny neve is mutatja - BOGRÁCSBAN kell elkészíteni. 
Szabadon főzhető bármilyen étel.  Az alapanyagról, bogrács-
ról és bográcstartó állványról a csapatok gondoskodnak. Gáz-
üzemű főzőhely használata tilos!

A rendezők biztosítják: 
A főzőhelyet, aprított fát, sörasztalt két paddal, szemeteszsá-
kot, vízvételi lehetőséget.

Értékelés:
Az idei évben is a verseny hatékony lebonyolítása érdekében 
a zsűri két részre lesz elosztva a Dísztó két oldalán.
A zsűri a főzés folyamán végigjárja a csapatok főzőhelyeit az 
alábbiak szerint:
• A zsűri betekint a verseny menetébe. Plusz pontot jelenthet 
az egységes felszerelés, a rend, a csapatnál uralkodó jó han-
gulat, a vendéglátás szívélyessége, a különleges recept.
• A zsűri továbbá pontozza a megkóstolt ételt, számít az étel 
jó íze, tálalásának szépsége, a hozzá kínált köret és ital… stb.
Az értékelések végén a zsűritagok „átkóstolnak” az ellenkező 
oldal azon csapataihoz, melyet a zsűri a legjobbnak ítélt az el-
ső alkalommal. A végeredményt ezután hirdetik ki.

Díjazás:
A győztes csapat elnyeri a „TRIATLON NAGYHÉT 2016 
BOGRATLON-BAJNOKA” címet és az „Aranybográcsot”. 
A második és harmadik helyezett csapat tagjai tárgyjutalom-
ban részesülnek.
Minden résztvevő csapat emléklapot kap. 

További információ:
telefon: 30/645-2746, 49/540-094

fax: 49/540-095
e-mail: tiszaujvarosi@triatlon.t-online.hu

web: www.tiszatriatlon.hu

Jubileumi 
emléklap kiadása 

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

Polgármesteri Hivatal

7. oldal2016. június 16. Mozaik

Nem illik sokat várakoztatni a telefonálót. 

Bucsi Vivien, Katlan Judit, Peszlen Genovéva, Stefán Zoé 
Hanna.

Ungvárról és Kassáról érkeztek vendégek a Kaffka Margit 
Pedagógus Nyugdíjas Klubhoz. 



Deák Bill Gyula

A fekete hangú 
fehér énekes 

A hétvégi Buliszombat sztárvendége Deák Bill 
Gyula volt. Az esős, rossz idő ellenére este fél 9-re 
megtelt a Városháztér. A magyar blues koronázat-
lan királya fergeteges élő koncerttel zárta a szom-
bati eseményt. 

A 67 éves magyar blueskirály a ’70-es években kezdte pályafu-
tását. 1984-ben a Budapest Sportcsarnokban a világhírű Chuck 
Berryvel közösen lépett fel, aki a legfeketébb hangú fehér éne-
kesnek nevezte. 
- Nagyon jól esett akkor, hogy egy ilyen nagy zenész, énekes így 
vélekedett rólam. Azóta is igyekszem ennek megfelelni - emlé-
kezik Deák Bill Gyula. 
- Hogy a hang a régi, arról ezúttal is mindenki meggyőződhetett. 
De vajon minek köszönhető ez? 
- Folyamatosan koncertezek, tehát folyamatosan edzésben tar-
tom a hangszálaimat, de természetesen egyrészt ez adottság is. 
Csak fiatalon jártam énektanárokhoz, azt szerették volna, hogy 
operaénekes legyek. De megfertőzött a blues, azóta ez az én vi-
lágom. A kezdetek a Hobo Blues Bandhez kötődnek. Akkor kez-
dett igazán megismerni a közönség, szép éveket töltöttem el az 
együttesben. 
- 1985-ben azonban kilépett a bandából, és jött a szólókarrier. 
- Hét nagylemezem jelent meg és két koncertalbumom. Azóta 
saját utamat járom. Énekeltem együttesemmel külföldön is, de 
az igazi sikerek Magyarországhoz kötődnek.
- És kötődik a nevéhez többek között az István a király rockope-
ra is. 
- Megszámlálhatatlan alkalommal énekeltem Torda táltos sze-
repében. 32 éve volt az első fellépés, most a legújabb rendezés-
ben is én énekelem. 
- Úgy tűnik, nincs senki, aki letaszítsa Deák Bill Gyulát a blues 
képzeletbeli trónjáról.  
- Eddig nincs jelentkező. A mai fiatalok is szeretik, velem együtt 
éneklik a dalokat. Hiteles maradtam ennyi év után is, nem adtam 
el magam. Ami azt hiszem, nagyon sokat számít. 
- A hétvégén újabb monumentális produkció készül a Hősök te-
rén. 
- Igen. Az Itt élned, halnod kell című zenés történelmi utazás a 
magyar történelem több mint ezerszáz esztendejét idézi meg a 
9. század végi honfoglalástól napjainkig. A darab 21 rövid zene-
műből áll össze, amik a legnagyobb történelmi korszakokat idé-
zik fel. Örülök, hogy olyan nagyszerű zenészekkel, énekesek-
kel léphetek fel, mint többek között Demjén Ferenc, Varga Mik-
lós, Vikidál Gyula. 
- A zenén, a blueson kívül a labdarúgás a mindene. 
- Labdarúgó szerettem volna lenni, minden nagyképűség nél-
kül mondhatom, ragyogóan fociztam. Aztán kettétört a karrie-
rem, de a labdarúgás szeretete megmaradt. A Fradinak szurko-
lok, nagyon sok jó barátom van a focisták között. Most is szorí-
tok nekik a labdarúgó Európa-bajnokságon. Bízom benne, hogy 
a hosszú idő után újra a nemzetközi porondra lépett magyar csa-
pat sikeres lesz. Röviden csak annyit: hajrá magyarok!

k.p.

Cyrano de Bergerac

Színészkedő polgármester
Dr. Gémesi György, Gödöl-
lő polgármestere több ízben 
is ellátogatott már Tiszaúj-
városba. Legutóbb a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsé-
ge (MÖSZ) elnökeként nyi-
latkozott lapunknak. Ezút-
tal egy másik oldalát megmu-
tatva, egészen új szerepben, 
Cyrano de Bergerac bőrébe 
bújva lépett színpadra és állt 
kérdéseink elé. 

Monumentális díszlet, korhű jelmezek és 
bodros parókák, de maszkok is készül-
nek a szerepekhez. Érkezésünkkor épp a 
darab rendezője igazítja „helyére” Cyra-
no hatalmas orrát, hogy tökéletes legyen 
a figura. Ez a látvány fogadott az öltözők-
ben, a kulisszák mögött. Aztán a fősze-
replő veszi a parókáját és int, hogy me-
hetünk, kezdhetjük a riportot. Megjegy-
zem, alig ismerek rá. Az orr, a smink, a 
paróka. Legutóbb a MÖSZ elnökeként 
beszélt közéleti, politikai témákról. Für-
készem az ismert „Gémesi vonásokat” a 
maszk alatt, de megelőzve kérdésemet, 
már mondja: 
- Ez egy másik személy, Cyrano. Őt ala-
kítom, ezért a külsőmet is átalakítják. A 
szívem, a lelkem egy másik emberé lesz a 
következő három órában. Azé az emberé, 
akit nagyon régóta szerettem voltam el-
játszani.
- Bár sokan nem tudják, de a színpad nem 
idegen önnek és a színjátszást sem ma 
kezdte. Egyszer csak betoppant ez a sze-
repálom is? 
- Gyermekkorom óta színészkedem és 
szerepelek. Évek óta fellépek a város nő-
napi ünnepségein, különböző kabaréje-
lentekben, de már volt olyan előadás is, 
amiben Pécsi Ildikó partnere lehettem. Az 
egyetemen és a középiskolában is játszot-
tam már, szóval van némi előéletem. Cy-
rano meg nagyon régi vágyam volt, sok 
hasonlóságot érzek közte és köztem, ez 
most teljesült. 15 éve működik Gödöllőn 
a Garabonciás Színtársulat, a Damjani-
ch János Általános Iskola tantestületéből, 
dolgozóiból, szülőkből és iskolán kívüli 
támogató személyekből szerveződött. A 
lelkes amatőrök minden évben új műsor-

ral rukkolnak elő, mondhatom, hogy Gö-
döllő város színfoltjává váltak. Nem hi-
vatásuk a színészet, de nagyon profik. Is-
merem őket jól, láttam az előadásaikat és 
én kerestem meg Mészáros Beáta rende-
zőt, hogy szívesen eljátszanám ezt a sze-
repet. Így kezdődött másfél évvel ezelőtt. 
Tavaly októberben volt a bemutató, azóta 
sok meghívásunk volt, ez már a nyolca-
dik előadásunk. 
- Ön civilben is sokat van színpadon, de 
leginkább a pulpituson, hiszen politikus-
ként, polgármesterként nap, mint nap ez 
a közege, bár mondanom sem kell ez itt 
más. Ez kultúra. Mit ad a színjáték?
- A közszereplés egy feladat, egy szolgá-
lat, egy munka. Mindemellett van hob-
bim, nem is egy. Vívok, focizok, színész-
kedem. Ezekre a dolgokra szükségem 
van, kell, hogy feltöltődjek, hiszen az em-
bernek szüksége van arra, hogy kimene-
küljön abból, amibe a mindennapok be-
lekényszerítik, hogy azután igaz szívvel 
és jó lélekkel, feltöltődve tudja folytatni 
a szolgálatát. 
- Sikeres a darab, teljesült a szerepálom. 
Nem játszik el néha a gondolattal, hogy 
többet áldoz a kultúra oltárán és félrete-
szi a politikusi „gúnyát”?
- Nekem megvan a feladatom, megvan 
a küldetésem, a színészkedés megmarad 
hobbinak. Továbbra is szívesen vállalok 
szerepeket a nőnapi műsorokban, hiszen 

szeretem ezt csinálni. 
- Találkozik olykor csodálkozó tekintetek-
kel, meglepődnek, hogy a polgármester 
színészkedik is? 
- Itt most nem Gémesi György vagyok, itt 
most Cyrano de Bergerac vagyok. Aki ed-
dig látta a darabot, azt mondta, hogy öt 
perc után elfelejtik, hogy én vagyok, és 
nem a polgármestert látják a színpadon, 
és ez így van jól. Otthon, Gödöllőn és a 
környéken már nem vagyok csodabogár, 
sok helyütt viszont igen, hiszen nem na-
gyon tudják, de örülök, hogy egy másik 
oldalamat is megmutathatom és e darab-
bal olyan szép üzeneteket adhatok át a kö-
zönségnek, aminek ma is van aktualitása. 
Gödöllő városa és Tiszaújváros is idén 
ünnepli 50 éves évfordulóját, ez is volt az 
egyik apropója a mai bemutatónknak. Jó 
kapcsolatot ápolok a városukkal, a pol-
gármesterükkel, de vannak még itt baráta-
im Tiszaújvárosban. Örülök, hogy a ket-
tős jubileum kapcsán az önök városában 
is vendégszerepelhettünk. 
Az előadás végén Bráz György polgár-
mester elismerését és további jókívánsá-
gait fejezte ki a Garabonciás Színtársulat-
nak, és köszöntötte a vendégeket a két vá-
ros 50. jubileuma alkalmából is. Tisztele-
te jeléül és emlékül egy díszoklevelet és 
egy Képes Krónikát adott át Dr. Gémesi 
Györgynek városunk polgármestere. 
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Esőben is jó hangulat

Viharos Buliszombat
Kiszámíthatatlan időjárás fo-
gadta a Buliszombat rendez-
vényt június 11-én. Míg déle-
lőtt sütött a nap, addig az ebé-
didőhöz közeledve már az eső 
okozott gondot. A nyitány-
ként meghirdetett mazsorett 
minősítőt nem is lehetett a 
szabadtéren megtartani, csak 
a Derkovits Kulturális Köz-
pont színháztermében.

-Tiszaújváros közönsége már hozzászok-
hatott, hogy kétévente szervezünk mazso-
rett minősítő fesztivált, de azon csak a ki-
csik indulhatnak - mondta Bognár Imre, 
a Derkovits Majorette Csoportok művé-
szeti vezetője. - Azonban a nagyoknak is 
szükségük van a megmérettetésre, ezért 
gondoltuk úgy, hogy megszervezzük ezt 
a minősítő bemutatót is.
A háromtagú zsűri különböző szempon-
tok alapján maximum 100 pontra értékel-
hette a csoportot.
Szerencsére a nem várt helyszínváltás 
nem zavarta meg a lányokat, így ebből 
a maximumból 91 pontot gyűjthettek be, 
mely kiemelt arany minősítést jelentett.
Közben a szabadtéren is elindult a prog-
ram, először Dukai Regina állt színpadra. 
Nem egyedül, a nézőtérről több gyerme-
ket is felinvitált magához, akiket aztán rá-
vett egy kis éneklésre is.
- Nagyon szeretek gyerekekkel közösen 
fellépni - mondta a modellből lett énekes, 
még színpadra lépését megelőzően. - Az-

zal sincs problémám, hogy délután kell 
fellépnem és nem este. Ilyenkor ugyanis 
még az egész családnak tudok énekelni.
Reginát két zenekar követte. Közös jel-
lemzőjük, hogy a Cseh Tamás program 
elismertjei. A debreceni Éva Presszó egy 
sajátos, általuk megalkotott stílussal is-
mertette meg a közönséget.
- Popunderground a stílusunk - mondta a 
zenekar névadó énekese, Vígh Éva. - Bár 
a zenénk legjobban a pop műfajához köt-
hető, számos más zenei stíluselemet is 
belekeverünk. Van benne blues, funky, de 
még metál is.
Egy kicsit keményebb hangot ütött meg 

a tolcsvai Dopping zenekar. Ők két évvel 
ezelőtt már jártak Tiszaújvárosban. 
- Az azóta eltelt időben számos dolog tör-
tént velünk - mondta Király Csaba, a ze-
nekar vezetője. - Elnyertük a Cseh Tamás 
program támogatását, aminek köszönhe-
tően elkészült az első albumunk és vide-
óklipünk is, valamint szerencsére egyre 
több helyre hívnak minket fellépni. 
Koncertjüket követően - míg a színpa-
don az esti nagykoncert fellépője, Deák 
Bill Gyula készülődött - a miskolci Főnix 
Tűzzsonglőr Csoport bemutatója fokozta 
a hangulatot.
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Gémesi György (balra) szerepálma volt Cyrano. 

Az aranyos mazsorettek és művészeti vezetőjük, Bognár Imre. 

A magyar blues koronázatlan királya. 

Korosztályokon átívelő Deák Bill Gyula népszerűsége. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Városi Kiállítóterem
 

„Válogatás”. Iklódiné Bodolai Judit, Kányási Katalin, Kap-
czár Klára, Kormos Dénes, Lukácsné Szabó Anikó, Molnár 
Viktor, Papp Edit, Siska Bogi, Tóth Ferenc közös tárlata. Lá-
togatható június 28-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Írók, költők fürdőruhában - kamarakiállítás. Helyszín: a 
könyvtár aulája. 
A kiállítás július 30-ig tekinthető meg.

Helytörténeti Gyűjtemény
KÖZLEMÉNY
Az „Egy modern város született - Életmódváltás a dél-borso-
di térségben” című felújított, állandó várostörténeti kiállítás 
augusztus 31-ig szombaton és vasárnap is nyitva tart 11.00 – 
19.00 óráig! (bejárat az üzletsor felől!)
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a „TE ENGEMET, 
ÉN TÉGEDET…” című időszaki kiállítás  a „Villa Sceder-
kyn” Tájházban június 26-ig tekinthető meg!

A Tisza TV műsora

Június 16., csütörtök
9:00 Héthatár: Ballagások - Szünidei gyermekétkeztetés - 
Közterületi felújítások -  Hamvas mozaikok - Sportfesztivál - 
Robotépítő gimnazisták  
9:15 Hétről-Hétre: Buliszombat - Deák Bill-koncert -  Szí-
nészkedő polgármester - Félmúlt - Sport (A műsor a szerdai 
adás ismétlése)

Június 22., szerda
18:00 Héthatár: Tanulmányi ösztöndíjak - Ballagás - Jubiláló 
TiszaTextil - Juniális a Tisza partján - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Sportfesztivál - Félmúlt

Régen, amikor mindenkinek cserépkályhája volt, 
akkor mindenkit az olajfűtésre buzdítottak, ami-
kor mindenkinek volt olajkályhája, akkor jött a 
gázfűtés preferálása. 
A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek ele-
jén alig volt olyan magyar település, melynek utcái 
ne háborús övezetnek tűntek volna az éppen aktu-
ális gázvezeték-fektetés okán. 
A Krónika is ezt az állapotot örökítette meg a 
szomszédvárban, Palkonyán 1993 júniusának kö-
zepén.
„A faluba először látogató idegen is azonnal tudja, 
Tiszapalkonyát elérte a gázprogram. Az utcák zö-
me egy nyomtávúra szűkült, az útszélen méteres 
földsáncok. Tájkép csata közben.”
A cikk szerint ennek a csatának bizonyos részlete-
iben „nyerésre”, bizonyos részleteiben „bukásra” 
álltak a helyiek. Nyerésre, mert az akkor horribilis-
nek számító 24 millió forintos beruházás 50 szá-
zalékára sikeresen pályázott a település. Bukásra 
pedig azért, mert a költséghatékonyság miatt nem 
biztos, hogy a legjobb, hanem a legolcsóbb kivite-
lezőt választották.
„Bizony igen szervezetlenül folyik a munka” - nyi-
latkozta a lapnak az akkori polgármester asszony, 
Kiss Lajosné. - „A fővállalkozó mellett több al-

vállalkozó, kivitelező dolgozik, nehéz a koordiná-
ció.”
Ennek eredménye lett, hogy egyes utcákba behaj-
tani sem lehetett. Ez persze felháborodást keltett 
a lakosságban.
„Meg kell mondjam, még jól is jött a falubeliek ki-
akadása, így a munkálatok is felgyorsultak némi-
képp.” - mondta a polgármester.
Ám annyira nem, hogy a határidőt is tartani tud-
ja a kivitelező.
A jövő héten 1992. 25. hetéből szemlézgetünk.
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Ez gáz!
Hétről hétre évről évre

Rajzpályázat

A nagy ho-ho a Nagyhéten 
Kedves Gyerekek!
Bizonyára ismeritek azt a peches pecást, aki hű „társával”, a 
csalafinta csalival képtelen halat fogni. Ő a nagy ho-ho-hor-
gász, aki július 7-én ellátogat városunkba, hogy részt vegyen 
a Triatlon Nagyhét eseményein. Közületek sokan horgásztok, 
legutóbb a gyermeknapi versenyen bizonyítottátok, hogy nem 
is akár hogyan. Most rajztudásotokat mutathatjátok meg.  Szer-
kesztőségünk ugyanis rajzpályázatot hirdet „A nagy ho-ho-hor-
gász a Nagyhéten” címmel. A felhívásra óvodás és iskoláskorú 
gyerekek rajzait várjuk. Bármilyen technikával készített alko-
tással nevezhettek, a lényeg, hogy A3-as méretű legyen. A fela-

dat, hogy ábrázoljátok a nagy ho-ho-
horgászt és csaliját a Triatlon Nagy-
hét bármelyik eseményén. A pályáza-
tokat július 1-ig várjuk szerkesztősé-
günkben, a Szent István út 16. szám 
alatt. Egy kis ajándékkal már akkor 
is meglepünk benneteket, de az ered-
ményhirdetéssel várnotok kell július 
7-ig, a Triatlon Nagyhéten a Város 
napjáig. Aznap 9.30 órakor a nyer-
teseknek Balázs Péter, a nagy ho-
ho-horgász magyar hangja, és Bráz 
György polgármester, a rendezvény fővédnöke adja át a díjakat. 
Izgalommal várjuk a rajzokat!

A szerkesztőség

Közlemény
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban felújítási, akadálymen-
tesítési munkálatok folynak, amelyek miatt az intézmény 
csökkentett szolgáltatásokkal tart nyitva. 
A földszinten, a felnőtt könyvtárban teljes körű szolgáltatá-
sokkal várjuk Kedves Olvasóinkat.
A Gyermekkönyvtárban a kölcsönzés továbbra is szünetel.
A Tisza-parti Fiókkönyvtár június végéig 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!

Lehetőség tehetségeknek

Robotépítő gimnazisták
Több mint másfélmillió fo-
rintot nyert az Eötvös kö-
zépiskola a Nemzeti Tehetség 
Program pályázatán. A diá-
koknak robotokat kellett épí-
teniük, de az elnyert támo-
gatásból több olyan rendez-
vényen is részt vehettek, ami 
informatikai, programozói 
tudásukat fejleszti. 

Stílusosan robot nyelven köszöntötték a 
diákokat, a projekt záró rendezvényének 
résztvevőit a Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégi-
umban. Nem véletlenül, hiszen robotokat 
kellett építeniük a gimnazistáknak. Játé-
kos vetélkedőt is szerveztek a diákoknak, 
akik tanáraikkal együtt csapatokba szer-
veződve oldottak meg feladatokat angol 

és magyar nyelven. Közben a robotépítő 
diákok bemutatták a pályázatra készített 
szerkezeteiket. 
 - Tizenöten dolgoztunk a robotokon, há-
rom csoportban, így három robot is ké-
szült. Az autók tudnak manőverezni, ész-
lelik az akadályt, intelligensek. Van egy 
prototípus is, amit az informatika ta-
nárunk, Oláh Péter készített el - mond-
ja Kiss Ádám, az egyik robotautó terve-
ző-építője. 
 A Nemzeti Tehetség Program pályázatán 
elnyert összegből készítették a robotokat, 
emellett több programon is részt vehettek.
 -  A Miskolci Egyetemen legó robotok-
kal ismerkedhettek diákjaink, elmehet-
tünk velük Szegedre egy kétnapos tanul-

mányútra, megnéztük az informatikatör-
téneti kiállítást és az elektrotechnikai mú-
zeumba is eljutottunk. A projektet pedig 
ezzel a vetélkedővel zárjuk itt a gimnázi-
umban - mondja Ferenczyné Szabó Zsu-
zsanna informatikatanár, a program egyik 
szervezője.  - A robotika és a programo-
zás elméleti ismérveit és gyakorlati fogá-
sait délutáni tehetséggondozó foglakozá-
sokon sajátították el a diákok. Évek óta 
nagyon szeretnénk és már két alkalommal 
is pályáztunk - sajnos eddig sikertelenül - 
legó robotokra. A robotika egyébként tan-
anyag lenne az emelt szintű informatika-
oktatásban résztvevőknek, de legó robot 
híján ez nem valósult meg eddig.
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A robotépítők be is mutatták szerkezeteiket. 

A robotok egyike.



Horgászok 
figyelem!

2016. június 24-én (pénteken) 17 órától koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk Ti-
szaújvárosban, a Teleki Blanka u. 5. szám alatti Zabos Géza emléktáblánál.
2016. június 25-én (szombaton) Zabos Géza horgász csapatversenyt szervezünk az Erdésze-
ti és a Tolnai tavon. 
3 fős csapatok jelentkezését várjuk. Nevezési díj: 3.000,- Ft/csapat. 
PROGRAM:    
5.00-tól gyülekezés
5. 30-tól sorsolás
6.00-10.00-ig verseny
11.00-13.00- technikai versenyszámok:  totó, darts. 
Mérlegelés, eredményhirdetés, tombola.  
Ebéd
A horgászverseny nevezési díját az egyesületi irodán (Tiszaújváros, Bartók B. u. 7.) lehet befi-
zetni nyitvatartási időben (hétfő, szerda, péntek 13-17 óráig, kedd, csütörtök 8-12 óráig) 2016. 
június 23-ig.
Nevezést a horgászversenyre (fantázianévvel ellátva) csak teljes létszámú, 3 fős csapattal fo-
gadunk el! (Horgászni a versenyszabályzatnak megfelelően legfeljebb 2 bottat, készségenként 
2 horoggal lehet!)
Ebédjegy ára: 1.100,- Ft, amely tartalmazza az ebédet, egy üdítőt és a verseny utáni horgásza-
ti lehetőséget. Megvásárolni az egyesületi irodán lehet.  
A Zabos Géza Emléknapon az Erdészeti és a Tolnai tavon csak az a horgász horgászhat, aki 
csapatversenyben vesz részt, vagy aki ebédjegyet váltott!

Makó Zoltán
versenyfelelős

A Tiszaújvárosi 

Krónikában is 

megjelenik lakossági 

apróhirdetése, 

amennyiben azt 

a Tisza TV 

Képújságában 

legalább 5 napra 

(2500 Ft),

 legkésőbb kedden 12 

óráig feladja.

Tiszaújváros várossá nyilvánításának 
50. évfordulója tiszteletére megjelent

a Képes Krónika című 
kétkötetes kiadvány.

A díszdoboz 
a Képes Krónika 1966-2016 és 

a Tiszaújváros iparvállalatainak története 
című köteteket tartalmazza.

Ára: 5.000,- Ft
Megvásárolható 

a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2016. június 17-én (pénteken) 2.700 kg pontyot te-
lepít az alábbiak szerint:
Csécsi tó:    600 kg
Erdészeti tó:   800 kg
Tolnai tó:    400 kg
Örösi tó:   300 kg
Nyugati fcs.:   300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, ak-
kor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és 
a Csécsi tóba telepítjük.
Horgászni 2016. június 18-án (szombaton) reggel 05.00 órától lehet! 
A halasítási üzemtervben augusztusi telepítés nem szerepel, ettől 
függetlenül az elmaradt májusi telepítést augusztusban szeretnénk 
bepótolni.

Balázs Tibor horgászmester
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„Városi kalandozás” 
a IV. Sportfesztivál keretében

Kedves városlakók és nem városlakók!                                             
Újra egy kellemes sétára invitálunk kicsiket és nagyokat némi feladattal, versennyel tar-
kítva. 

Jól tudunk tájékozódni a városban? Ismerjük a várost? Itt a lehetőség az érdeklődők ré-
szére tájékozódási ismereteik gyakorlati kipróbálására, bővítésére, Tiszaújváros szépsé-
geinek megismerésére, felismerésére. Tavaly már több mint 20 csapat kipróbálta, min-
den kategóriában szép eredmények születtek. Itt a lehetőség a bizonyításra, avagy a trón-
fosztásra!

Időpont: Tiszaújváros, 2016. június 19. 

Rajt-Cél: a Sportcentrumban a Játékcsarnok előtt 09.00 órától 5 percenként.

A benevezett csapatok indulás előtt 1-1 térképet, illetve a feladatokat részletesen leíró 
menetutasítást kapnak. 
A verseny „pontbegyűjtő” jellegű, a megadott időn belül ki mennyi pontot gyűjt be. 

Egy pálya és 5 kategória lesz : 
- Kiscsaládos (legalább 1fő 7 év alatti gyermek)
- Családos (legalább 1 fő 7-16 év alatti gyermek) 
- Nagyszülők (legalább 1 fő 60 év feletti)
- Ifjúsági (csak 19 év alattiak)
- Felnőtt (bármilyen korosztály)

A menetidőt mindenki magának osztja be, aki túllépi a megadott időt, hátra kerül! 
A csapatlétszám 2-5 fő, de ha valaki egyedül szeretne indulni, megteheti!
Előzetes pályaadatok: táv: kb. 4-5 km, versenyidő: 2,5 óra.

A verseny díjazása:
A kategóriában legtöbb pontot elért I. helyezett csapat elnyeri kategóriájának kupáját, az 
I-III. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.
Minden résztvevő a célba érkezéskor hűtött italt, csokit kap.
Eredményhirdetés: beérkezést követően.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Sport-Park Kft. és a Természetjáró Szakosztály !

Fekve nyomott bronzot
A horvátországi Zadarban rendez-
ték meg május 27-29. között a GPA 
Európa-bajnokságot. A versenyzők-
nek három számban - guggolás, fek-
ve nyomás, felhúzás - kellett bizonyí-
taniuk felkészültségüket. A mezőny-
ben ott volt a tiszaújvárosi Hegedűs 
Dániel (képünkön) is, aki a juniorok 
között fekve nyomásban bronzérmet 
szerzett. Edzői: Jancsár Sándor és 
Mészáros László.

Megtartotta évadzáró összejövetelét a Termálfürdő FC Tisza-
újváros felnőtt csapata. Az eseményen részt vett Bráz György 
polgármester és dr. Fülöp György alpolgármester is. Meghí-
vást kaptak az utánpótlás edzők és az egyesület munkáját se-
gítő sportbarátok is. Együd András elnök értékelése után An-
tal István vezetőedző számolt be az általa irányított három hó-
nap munkájáról. Ezt követően Bráz György polgármester kö-
szönte meg a csapat 2015/2016-os évadban végzett munkáját 
és az önkormányzat nevében továbbra is támogatásáról bizto-
sította a klubbot. 
A keret tagjai július 2-án, szombaton délelőtt találkoznak elő-
ször. Az egyesület elnöksége addig gőzerővel dolgozik, hogy 
megtalálja a csapat új vezetőedzőjét. Az átigazolási időszak 
egész júliusban tart. A bajnokság augusztus 6-án, szombaton 
rajtol. 

A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület 
olimpikonja, a riói olimpia paracsapatá-
nak tagja, Váczi Anita a hétvégén Sze-
geden indult a II. felnőtt olimpiai és EB 
parakenu paralimpai és EB válogatóján. 
A tét a június második felében, Moszk-
vában tartandó Európa-bajnoki részvé-
tel volt. A tiszaújvárosi hölgy K1 női „A” 
200 méteren elsőként érkezett a célba, így 
kvalifikálta magát a kontinensviadalra, 
ahová edzője, Jancsár László is elkíséri. 
Az ifi EB válogatóversenyen a K2 férfi 
U17-U18 200m párosban Gömöri Dénes 
- Recskó Márk Máté a hetedik helyezést 
érte el.
A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület mel-
lett ott voltak a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu 
és Sárkányhajó Egyesület versenyzői is. 
A klub válogatott kajakosa, Béke Kornél 
K1-1000 méteren és 500 méteren is első-
ként érkezett a célba. Amennyiben a kö-
vetkező válogatóversenyen is jól szere-
pel, tagja lesz a minszki ifjúsági és U23-
as világbajnokságra utazó válogatott ke-
retnek. Erős Patrik a K4-1000 méteren 
szerzett ezüstérmével esélyes a plovdivi 

ifjúsági és U23-as Európa bajnokságra. 
Bragato Giada NC-1 500 méteren, illetve 
NC-2 500 méteren begyűjtött két bronz-
érmével szintén kiharcolhatja a korosztá-
lyos válogatott kerettagságot. Giada a fel-
nőtt mezőnyben is bemutatkozott Szege-
den, a győri Lakatos Zsanettel párosban is 
rajthoz álltak. 
TKKSE versenyzőinek eredményei:
K-1 férfi ifi U17-18 1000m: 1. Béke Kor-
nél, K-1 férfi ifi U17-18 500 M: 1. Bé-
ke Kornél, K-4 férfi ifi U17-18 1000m: 
2. Erős Patrik (TKKSE) - Szendy Márk 
(MTK) - Csokor Erik (Tatai Hody) - Zwe-
ker Bence (Építők MDKC), K-2 férfi ifi 
U17-18 200m: 4. Erős Patrik - Molnár 
Martin, K-2 női ifi U17-18 1000m: 4. Ko-
vács Mirtill - Somodi Viktória, K-4 női 
ifi U17-18 500m: 4. Bakó Olga (KSI) - 
Rekop Gyöngyvirág (KSI) - Gábor Net-
ta (TKKSE) - Somodi Viktória (TKKSE), 
K-1 férfi ifi U17-18 200m: 4. Mannhe-
im Krisztián, 5. Béke Kornél, K-2 Férfi 
ifi U17-18 500m: 6. Erős Patrik - Molnár 
Martin, K-1 női ifi U17-18 500m: 8. So-
modi Viktória, NC-1 Női U17-18 200m: 

5. Bragato Giada, NC-1 Női U17-18 
500m: 3. Bragato Giada, NC-2 Női U17-
18 200m: 3. Bragato Giada (TKKSE) - 
Szigethy Virág (Pécs), NC-2 Női Felnőtt 
500m: 2. Bragato Giada (TKKSE) - La-
katos Zsanett (Győr).

Molnár lemaradt 
az olimpiáról

Molnár Péter 10 évig versenyzett a Ti-
szaújvárosi Vízi Sport Egyesület színei-
ben, ám 2015 decemberében úgy döntött, 
hogy új egyesületben, a Budapesti Hon-
védban folytatja pályafutását. A K2-200 
méteren Tótka Sándorral világbajnoki 
aranyérmet szerzett páros olimpiai kvó-
tát szerzett ebben a számban. A Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség válogatási elve 
alapján azonban a riói repülőjegyért újra 
meg kellett küzdeniük. Az ellenfél a győri 
Horváth Bence és Szomolányi Máté duó 
volt, a „szétlövésben” Molnárék alulma-
radtak, így nem ők képviselik a magyar 
színeket K2-200 méteren. 

A bajnokság befejezését követően is moz-
galmasan telnek a Termálfürdő FC Tisza-
újváros utánpótlás csapatainak napjai. 
Ezúttal nem csak füvön, hanem homokon 
is rúgták a labdát. 
Június 4-én Tiszavasváriban rendeztek 
strandfoci tornát 13 csapat részvételé-
vel, a tiszaújvárosiak 2005-ös és 2006-os 
születésű legénysége vett részt az esemé-
nyen. Az idősebbek első helyet szereztek, 
a fiatalabbak a 6. helyen végeztek.  
A torna végeredménye: 
FC Tiszaújváros U11 (2005)
TSK-Magiszter
Tiszavasvári „A”           
Apagy
Nánási Focisuli 
FC Tiszaújváros U11 (2006)

Kurucz Gábor, edző: Teljesen megér-
demelt tornagyőzelem, ez most nagyon 
rendben volt. Szép volt fiúk!
A csapat tagjai voltak: György Kristóf, 
Ferencsik Bálint, Ferencsik Soma, Kund-
rák Adrián, Lestál Szilárd, Besenyei Bá-
lint.
Antal József, edző: Jó és lelkes játékkal 
helyt álltunk az egy évvel idősebbek kö-
zött!
A csapat tagjai voltak: Vitos Zsombor, 
Timkó Balázs, Striegel Attila, Mező Do-
monkos, Mező Dominik, Mező Dániel, 
Molnár Dávid, Bodnár Viktor, Nagy An-
tal. 

*
Tiszaújváros adott otthont a sajóörösiek 
által rendezett U13-as utánpótlás torná-

nak. A megszokottól eltérően 1x25 per-
cet játszottak a csapatok. A tiszaújvárosi-
ak egy évvel fiatalabb korosztállyal kép-
viseltették magukat, ennek ellenére re-
mek játékkal ők végeztek az élen. A tor-
na legjobb játékosa a tiszaújvárosi Feren-
csik Soma lett. 
Kurucz Gábor, edző: Gratulálok a fiúknak 
az első helyhez. Egy meccs kivételével 
elégedett voltam a mutatott játékkal. Ez 
a hozzáállás maradjon meg a jövőben is!
A csapat tagjai voltak: György Kristóf, 
Drótos Soma, Ferencsik Bálint, Ferencsik 
Soma, Victor Áron, Papp Máté, Lestál 
Szilárd, Kundrák Adrián, Hornyák Kris-
tóf, Illés Róbert, Tarnóczi Balázs, Illés 
Dávid, Hártó Péter, Szmicsek Levente.

Kajak-kenu

Labdarúgás

Irány Moszkva, irány Minszk!

Továbbra is játékban

Labdarúgás

Rövid pihenő következik
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A beszámolókat és az értékeléseket vacsora követte. 
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