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Ausztriában jártak

Osztrák kapcsolat

Dr. Fülöp György alpolgármester vezetésével hi-
vatalos delegáció járt Neuhofen an der Kremsben, 
mely egy felső-ausztriai kisváros Linz közelében. 
Az utazásra meghívást kapott a a Termálfürdő FC 
Tiszaújváros U19-es labdarúgócsapata is.

A látogatást az elmúlt hónapokban komoly előkészítő munka 
előzte meg, melynek célja az volt, hogy létrejöjjön egy új test-
vérvárosi kapcsolat az osztrák településsel. Az új együttműkö-
dés kialakítására jó alapot teremthet közös történelmi múltunk 
és európai identitásunk.
Tiszaújváros vezetése szélesíteni szeretné városunk kulturális- 
és sport kapcsolatait, melynek eredményeként tartalmas diák-
csere programok is kialakulhatnak, ezzel  lehetőséget teremt-
ve a nyelvtanulásra és a már meglévő nyelvismeret fejlesztésé-
re. Mindemellett az ilyen jellegű együttműködések elősegíthetik 
a közös európai értékek és az európai összetartozás erősítését a 
fiatalok körében is.
A találkozón elhangzott, hogy Tiszaújváros kezdeményezésé-
re Neuhofen an der Krems elöljárói hamarosan megtárgyalják 
az együttműködésre vonatkozó javaslatokat, és döntésükről tá-
jékoztatni fogják önkormányzatunkat. (A focisták szerepléséről 
lásd a 11.oldalt!)

Cáfol a cég

A Jabil nem tervez létszámleépítést

A Jabil Circuit Magyaror-
szág Kft. jelenleg nem ter-
vez csoportos létszámleépí-
tést. Amennyiben a cég még-
is munkavállalók elbocsátá-
sára kényszerülne, azt min-
dig az emberek érdekeit szem 
előtt tartva teszi – közölte a 
társaság az MTI-vel a sajtó-
ban szombaton megjelent, ez-
zel ellentétes tartalmú infor-
mációra reagálva.

A Magyar Nemzet írt arról - egy a céghez 
közel álló forrásra hivatkozva -, hogy az 
amerikai Jabil elektronikai ipari konszern 
újabb leépítésre készül, 600 alkalmazott-
jának elbocsátását tervezi Tiszaújváros-
ban, miután két gyártósorát Ukrajnába 
helyezi át. A társaság és a kormány 2013-
ban lépett stratégiai partnerségre egymás-
sal, 2011-ben 6 milliárd forintos állami 
munkahelyteremtési támogatást kapott - 
írta a napilap.
A Jabil Circuit Magyarország Kft. az 
MTI-hez eljuttatott közleményében je-
lezte: mivel bérgyártással foglalkoznak, 
ezért növekvő megrendelés esetén a fog-
lalkoztatottak száma is növekszik, ha 
csökken, akkor elkerülhetetlen a foglal-
koztatottak számának csökkenése. Hoz-
zátették: a vállalat arra törekszik, hogy 

ezeket a helyzeteket mind az üzleti érde-
keit, mind a munkatársak érdekeit figye-
lembe véve oldja meg.
A társaság az elmúlt hetekben egyéb-
ként negyven kölcsönzött, határozott ide-
jű szerződéssel rendelkező munkavállalót 
küldött el, de a kölcsönző partner tud ne-
kik másik munkát biztosítani.
A cég hangsúlyozta továbbá: nem fedi a 
valóságot, hogy milliárdos állami támo-
gatást kaptak. A Jabil tájékoztatása sze-

rint a tiszaújvárosi gyár 2014-ben kötött 
szerződést 380 millió forint állami támo-
gatásra, amelyben 2014 és 2018 között a 
kezdő létszámhoz képest plusz 160 ember 
foglalkoztatását vállalta. 
Mivel a létszámtartási kötelezettségét a 
cég nem tudta teljesíteni, 255 millió fo-
rintnál lezárta a szerződést, és a felvett tá-
mogatást kamattal együtt visszautalta az 
államnak - közölte a társaság.

Távhőszolgáltatás

Kezdődik 
a fűtési szezon
A szeptember nem csak a meteorológiai ősz, de 
a hatályos jogszabályok alapján a fűtési időszak 
kezdetét is jelenti. 

A fűtési időszak kezdési időpontja szeptember 15. Ez természe-
tesen nem azt jelenti, hogy a fűtésszolgáltatás ebben az időpont-
ban kezdődik, hanem azt, hogy ettől az időponttól kezdve a szol-
gáltató, a TiszaSzolg 2004 Kft. készen áll a fűtés indítására. 
A fűtésszolgáltatást abban az esetben kezdi meg, ha három egy-
mást követő napon 12 fok alá csökken a napi átlaghőmérséklet, 
vagy ha az előrejelzés vagy a mért adatok alapján 10 fok alatti 
a napi átlaghőmérséklet, továbbá ha azt a lakóközösség a közös 
képviselőn keresztül írásban igényli.
Elnézve az időjárás-előrejelzéseket, ezen esetek egyikére sem 
kell számítani a közeli napokban.
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Alpolgármesterünk Neuhofen an der Krems elöljáróival.

Negyven kölcsönzött, határozott idejű szerződéssel rendelkező munkatársától valóban megvált a cég. 

A bérgyártás velejárója, hogy hol nő, hol csökken a szükséges létszám. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30-kor, kedden és 
szombaton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor lesznek 
szentmisék templomunkban. Találkozás a kereszténységgel 
címmel hittanfoglalkozásokat indítunk októbertől kéthetente 
a plébánia közösségi termében az elsőáldozásra készülő 
gyermekek szüleinek, a vallás után érdeklődőknek, 
Istent keresőknek, keresztségre és elsőáldozásra készülő 
felnőtteknek, hitoktatásban nem, vagy csak részben részesült 
fiataloknak és felnőtteknek. Jelentkezni lehet a plébánián, 
vagy a katolikus iskolában.
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 
Szent Liturgia. 17:00 vecsernye. Kedden 8:00 Szent Liturgia. 
Október 8-án kirándulást szervezünk Bártfára és Eperjesre, az 
útiköltség 3000 Ft. Érdeklődni a következő telefonszámokon 
lehet: (49) 340-681 és 30 846 4428.
Református
Csütörtökön 17.00 órától bibliaóra lesz a városban.Vasárnap 
Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órá-
tól lesz istentisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje 
alatt - az imaházban - gyermek istentiszteletet tartunk.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és ismerték, hogy 

Kányási Béla 
( az ÉMÁSZ volt dolgozója ) 

57 éves korában  elhunyt.
Temetése 2016. szeptember 15-én (csütörtök) 

14.30 órakor lesz a tiszaszederkényi temetőben.
A gyászoló család

Egyhangú szavazás

Felfüggesztették Mengyi mentelmi jogát
A parlamenti képviselők egy-
hangúlag, 167 igen szavazat-
tal döntöttek hétfőn választó-
kerületünk fideszes országy-
gyűlési képviselője,  Mengyi 
Roland mentelmi jogának 
felfüggesztéséről.

Lehallgatási jegyzőkönyvek és egy bün-
tetőügyben tett beismerő vallomások 
alapján írta meg a 168 Óra augusztus ele-
jén, hogy Mengyi Roland fideszes kép-
viselő uniós támogatások megszerzésé-
ért cserébe „alkotmányos költség” címén 
ötmillió forintot kért előre a nyertesként 
befuttatott cégektől, és ugyanennyit a vé-
gén is. További feltételként 90 százalé-
kos visszaosztási rátát szabott meg a ki-
utalt pénzből.
Az ügy sokszereplős, a kapcsolat alapja 
pedig egy baráti társaság, amelyben ben-
ne van egy országos szociális szövetke-
zet alapítója, valamint egy másik férfi, 
aki jó viszonyban van Mengyivel. Állí-
tólag ő volt az összekötő. Egy pályáza-
tíró is a gyanúsítottak között van. A ta-
núvallomások alapján Mengyi Voldemort 
nagyúrnak is szólíttatta magát. A nyomo-
zás a pályázatok lezárulta előtt elindult, 

így a nagy üzletből semmi sem lett.
Polt Péter legfőbb ügyész kezdeményez-
te augusztusban a kormánypárti politikus 
mentelmi jogának felfüggesztését. A hi-
vatalos megfogalmazás szerint „veszte-
getést állítva elkövetett befolyással üzér-
kedés bűntette, valamint bűnszövetség-
ben és bűnsegédként elkövetett különö-

sen nagy vagyoni hátrányt okozó költség-
vetési csalás bűntette kísérletének meg-
alapozott gyanúja miatt”.
Mengyi Roland maga is kérte mentelmi 
jogának felfüggesztését, hogy tisztázhas-
sa magát. Állítása szerint ismerte ugyan a 
gyanúsítottakat, de sosem kért és kapott 
kenőpénzt, nevével visszaéltek.

 Kerékpárjelölő program
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy folytatódik a Tiszaújvárosi Rend-
őrkapitányság kerékpárjelölő prog-
ramja. 
A következő jelölési időpont: szeptem-
ber 23. (péntek) 09.00 óra és 12.00 óra 
között. 
Helye: Tiszaújvárosi Rendőrkapitány-
ság (Tiszaújváros, Tisza út 2. szám) 
Kérjük, hozzák magukkal személyi 
igazolványukat és  lakcímkártyáju-
kat, kerékpárjukat, továbbá annak pa-
pírjait. Az utóbbiak hiányában a hely-
színen kell nyilatkozni a tulajdonjogot 
illetően. 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 

Újramoccan a Mocorgó
Kedves Kisgyermekes Anyukák!
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata szeretettel meghívja Önt és kisgyerme-
két a „Mocorgó” Baba-Mama Klub idénynyitó foglalkozásá-
ra, melynek helyszíne a „Napsugár” Bölcsődében, de a meg-
szokottól eltérően, az 5. pavilonban lesz.
Időpontja: 2016. szeptember 21. 16.00-18.00 óra között.
Témája:  Minden, ami természetes! Őszi immunerősítés, öko-
háztartás, természetes alapanyagok a családban.
Vendég:  Tóthné Boncsér Anna az Ökonet Európa Kft. helyi 
képviselője, aki szívesen válaszol az érdeklődők kérdéseire a 
megjelölt és az egyéb, kapcsolódó témákban is.
Várjuk a régi és új érdeklődőket!  

             A szervezők

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2016. szeptember 16-án pénteken 2.600 kg 
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó:    750 kg
Csécsi tó:    600kg
Tolnai tó:    400 kg
Örösi tó:    250 kg
Nyugati fcs.:   300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megköze-
lítését, akkor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Er-
dészeti tóba telepítjük.
Horgászni 2016. szeptember 17-én (szombaton) reggel 06.00 
órától lehet! 
Az Erdészeti és a Tolnai tavon 2016. szeptember 17-én 12 
óráig csak az évadzáró horgászversenyen résztvevők hor-
gászhatnak!
A változtatás jogát fenntartjuk!

                                       Vezetőség

Idő
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szep-

temberi sorozatunk. A megfejtéseket a 

hónap végén egyben várjuk e-mailben 

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-

tai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-

ván út 16. címre.

2. oldal 2016. szeptember 15.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 18-ig (vasárnapig)  
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd szeptember 19-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  

      A múlt heti jelölésekkel együtt immáron 912 megjelölt kerékpár van városunkban. 

Mengyi Roland maga is kérte mentelmi jogának felfüggesztését. 



Átszervezések, vezetőváltások, képzések

Tanévindítás középiskolás fokon
Városunk két középiskolá-
jában is elkezdődött a tan-
év. Sok minden változott, de 
az új vezetők, a pedagógusok 
és a diákok is készen állnak a 
munkára.

- A 2016/2017-es tanév iskolánk számá-
ra nagy változásokat hozott. A nevünk-
kel együtt szervezeti felépítésünk is meg-
újult. 2016. szeptember 1-től a törvényi 
változásokhoz alkalmazkodva a Szeren-
csi Szakképzési Centrum Tiszaújváro-
si Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája néven működünk - 
tudtuk meg Bukta Mártától, az intézmény 
újdonsült megbízott vezetőjétől. - Ez azt 
jelenti, hogy aki a mi iskolánkat választ-
ja, érettségivel tudja befejezni középis-
kolai tanulmányait. Újdonság az is, hogy 
ezek a képzések szakmai érettségi bizo-
nyítvány kézhezvételével zárulnak, me-
lyek már OKJ-s munkakör betöltésére is 
feljogosítanak. A 7 bejövő kilencedikes 
osztályban 159 új tanulót köszönthettünk. 
Négy osztály kezdte az új tanévet, immár 
szakközépiskolásként (az előző években 
szakiskolaként ismertük), a választha-
tó szakmák: központi fűtés- és gázháló-
zat rendszerszerelő, hegesztő, villanysze-
relő, ipari gépész. Ezek a képzések 3+2 
évessé alakultak át. Három év alatt a diá-
kok komplex OKJ-s vizsgát tudnak tenni, 
így szereznek egy szakképesítést és vá-
laszthatják, hogy a következő két év alatt 
felkészüljenek az érettségire. Remélhető-

leg sokan fognak élni ezzel a lehetőség-
gel, hiszen ha a szakma mellett megvan 
az érettségijük, akkor a második szak-
képesítés már ingyenes. Akik érettségit 
tesznek, azok bekapcsolódhatnak a szak-
képzés technikusi szintjére. Ezt a lehető-
séget azoknak érdemes  választani, akik 
főiskolára vagy egyetemre készülnek, hi-
szen nemrég arról kaptunk tájékoztatást, 
hogy rövidesen biztossá válik az, hogy 
aki technikusi végzettséget szerez, annak 
a felsőoktatásban 50 kreditet, úgymond 
„jóváírnak”, és egy évvel lerövidül a kép-
zése, azaz nem elsőévesként, hanem rög-
tön másodévesként kezdheti el tanulmá-
nyait a felsőoktatásban. Három szakgim-
náziumi (régi szakközépiskolai) osztá-
lyunkban négy szakmát oktatunk: elekt-
ronikai technikus, gépgyártástechnológi-
ai technikus, iskolai titkár és újként a mű-

szaki informatikus képzést indítottuk el.  
Az iskolában oktatott szakmák közül a 
megyénkben hiányszakmának számít 
a hegesztő, az ipari gépész és a villany-
szerelő, valamint az érettségi utáni szak-
képzés technikusi szintjén a gépgyártás-
technológiai technikus. Így a 2016-2017-
es tanévtől az ezen osztályokba járó diá-
kok tanulmányi ösztöndíjban részesülhet-
nek tanulmányi eredménytől függő mér-
tékben. A szakképzési évfolyam első fél-
évében egységesen havi 10 ezer forint az 
ösztöndíj, ami ezt követően sávosan nö-
vekszik, s elérheti a 35 ezer forintot is. az 
alábbiak szerint. Szakgimnáziumi tanul-
mányok esetében  20-tól 50 ezer forintig 
terjedhet a juttatás.
A vezetői posztokon is jelentős változá-
sok voltak. Jakab Dénes intézményveze-
tőt a Szerencsi Szakképzési Centrum fő-
igazgatójává, Vass Mátyás intézményve-
zető-helyettest a centrum főigazgató-he-
lyettesévé nevezték ki. Az iskola új meg-
bízott vezetője Bukta Márta, a helyettesi 
feladatokat Poórné Aranyosi Amália, Pá-
ricsi Tamás és Tóth Zoltán gyakorlati ok-
tatásvezető látja el. A tantestület hét új pe-
dagógussal kezdte a tanévet.
- Folyamatosan bővül felnőttoktatási, fel-
nőttképzési rendszerünk is - mondta a 
megbízott igazgató. - Elindult a szakisko-
lásoknak szóló kétéves, érettségire felké-
szítő nappali munkarendben folyó képzé-
sünk. Tartanak a februárban, keresztfél-
évben elindított ingyenes, másodszakma 
megszerzésére irányuló oktatásaink is. A 
nyár folyamán elindult felnőttképzés ke-
retein belül hegesztő, targoncakezelő, 
szobafestő, száraztészta-készítő, műkör-
mös, vállalkozási- és bérügyintéző, kő-
műves és hideg burkoló szakma megszer-
zésére nyílik lehetősége a tanulni kívánó 
felnőtteknek. Szeptemberben elindítot-
tuk a kis- és középvállalkozási ügyintéző 
képzésünket, ahol a fő profil a nyelvi kép-
zés, tehát ingyen lehetősége nyílik bárki-
nek nyelvtudása megalapozására, eddigi 
ismereteinek kiszélesítésére.
Jogszabálymódosítás következtében szep-
tember 1-jétől az Eötvös középiskola új 
hivatalos neve: Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium, Szakgimnázium és Kol-
légium. Az egyháztól az államhoz visz-
szakerült mezőcsáti gimnázium pedig au-
gusztus 12-től az Eötvös tagintézménye 
lett.

Itt is változott a vezetői garnitúra. 2016. 
augusztus 1-től az intézmény vezetője Er-
délyi Lajos lett, aki a korábbi években 
intézményvezető-helyettesként végez-
te munkáját. Négy helyettes segítségével 
igazgatja az Eötvöst. Szaniszló László az 
általános intézményvezető-helyettes, aki 
korábban a mezőcsáti tankerület vezetője 
volt, Molnár Róbertné a nevelési-, Péter 
Levente a tanügyigazgatási intézmény-
vezető-helyettes. A jelenlegi kollégium-
vezető, Zarándiné Kemény Katalin, aki-
nek kollégiumvezetői státusza még pályá-
zati elbírálásra vár. Személyéről végleges 
döntés szeptember 19-én születik.
- Képzéseinket maradéktalanul beindítot-
tuk, 128 beiratkozott új tanulóval 6 évfo-
lyamos gimnázium, 4 évfolyamos általá-
nos tantervű gimnázium, 4 évfolyamos 
emelt szintű matematika, 4 évfolyamos 
emelt szintű informatika, 1+4 évfolya-
mos angol nyelvi előkészítő és 4 évfolya-
mos szakgimnáziumi közgazdasági ága-
zati képzés indult, ahol teljesen új keret-
tanterv szerint tanulnak a diákok. Ebben 
az évben kifutó rendszerben búcsúzunk 
az utolsó évfolyamos gépészeinktől. Az 
érettségivel rendelkezőknek két évfolya-
mos pénzügyi-számviteli ügyintéző kép-
zést indítottunk - mondta lapunknak Er-
délyi Lajos, az intézmény vezetője. - A 
közeljövő tervei között szerepel egy nagy 
sebességű internethálózat kiépítése az in-
tézményben, ami várhatóan napokon be-
lül megvalósul. Szeretnénk beindítani 
egy internetes körlevelet, hogy tájékoz-
tatni tudjuk az általános iskolás tanulókat 
és szüleiket az itt folyó munkáról. Ettől 
a tanévtől kezdve általános iskolás gye-
rekek jöhetnek hozzánk programozást ta-
nulni, amit kedvcsinálónak szánunk az 
informatika szakunk felé.
A szokásos nyári karbantartási munkála-
tokon kívül jelentős fejlesztések, felújí-
tások is történtek az Eötvösben. Önkor-
mányzati forrásból kültéri kondicionáló 
eszközöket telepítettek, fedett kerékpártá-
rolót építettek, kialakítottak két közösségi 
teret az udvarokon, felújították a Rózsa út 
felőli bejáratot, és megtörtént az úgyne-
vezett nyelvi szint hőszigetelése is. Ezek 
a fejlesztések nagy mértékben hozzájárul-
nak a minőségi munkavégzéshez. 
                                                                                                                         ema

Lakossági fórum

Zöldülő Tiszaújváros

Tiszaújváros képviselő-testülete 2020-ig meg kí-
vánja újítani városunk zöldterületeit, s különös-
képpen elöregedett faállományát. A „Zöldülő Ti-
szaújváros” programot megalapozó tanulmány-
tervről és igazságügyi szakértői véleményekről, az 
egyes városrészekben található faállományt érin-
tő intézkedésekről lakossági fórumokat tart az ön-
kormányzat.

A tanulmánytervben bemutatják városrészenként és utcánként a 
beépítés jellegét, a zöldsávban jellemzően előforduló fa- és cser-
jefajokat, valamint a feltárt problémákat, melyekre vonatkozóan 
részletes javaslatokat fogalmaztak meg a tervezők. 
Kiemelt feladat az elöregedett faállomány cseréje, megújítá-
sa, amire mind a „Zöldülő Tiszaújváros” tanulmányterv, mind 
a szakértői vizsgálatok is rámutattak. Tudatosabban kell meg-
választani az olykor szélsőséges városi klimatikus viszonyo-
kat elviselni képes fa- és cserjefajokat, melyek hosszú távon és 
konfliktusmentesen tudják szolgálni az itt élő emberek igénye-
it, elvárásait, és ezzel egyidejűleg esztétikus városképi megjele-
nést is biztosítanak. 
Elsőként Tisza-part városrész lakóit tájékoztatták a 2016-tól 
2020-ig terjedő időszak zöldterület-fejlesztési és fásítási kon-
cepciójáról.
A Tisza-parti városrész a belvároshoz hasonló tömbházas rész-
ből, illetve előkertes sorházakból áll. A tömbházas területen a 
problémák is a belvárosi tömbökhöz hasonlók: felkopaszodott, 
túlzottan zárt faállomány, a második koronaszint és a cserjeál-
lomány hiánya jellemző. A viszonylag szűk keresztmetszetű ut-
cákban nagyméretű kislevelű hárs fasorok húzódnak, néhol új 
kiültetés is található gömbkőris példányokból. A kapcsolódó 
parkok növénykiültetése változatosabb ( kislevelű hárs, nyírfa, 
luc, jegenyefenyő, vörösfenyő, boróka, hamisciprus), ligetsze-
rű, nincs határozott térszerkezet, hiányos a cserjeállomány – áll 
a tanulmányterv helyzetmegállapító részében.
A javaslat szerint a tömbházas területen ritkítani kell a faállo-
mányt a jobb benapozás érdekében. Többszintű lombkorona, 
cserjeállomány kialakításával esztétikusabb, változatosabb ut-
cakép, ökológiailag gazdagabb felület hozható létre. A sorházas 
terület utcáin a jelenlegi középkorú hársakból álló fasorok to-
vábbi fenntartását, kezelését javasolják a szakemberek, hosszú 
távon azonban az új ültetéseknél a gömbkőris vagy ahhoz ha-
sonló fafajokat, -fajtákat előnyösebbnek tartják. A parkterületen 
új fák telepítésével többszintes lombkorona hozható létre, cser-
jeállomány telepítésével határozott térszerkezet alakítható ki. Ez 
nem csupán esztétikailag-funkcionálisan előnyös, pozitív hatás-
sal van a terület élővilágára, mikroklímájára is.
A fórum résztvevői egyetértéssel fogadták a koncepciót. A fel-
szólalók a parkosításra, a már most is balesetveszélyes száraz 
gallyak, ágak eltávolítására hívták fel a figyelmet.
A fórumsorozat szerdán a Városházán folytatódott, s ma 17 órá-
tól Tiszaszederkényben zárul.
A lakossággal való párbeszéd azonban folytatódik.
A szeptemberi testületi ülésre ütemterv készül a 2016-ban és 
2017-ben végrehajtandó feladatokról. Erről az októberi közmeg-
hallgatásokon tájékozódhatnak, s mondhatnak véleményt a vá-
roslakók.
                                                                                                                   F.L.
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A programról Török László, a Polgármesteri Hivatal munka-
társa tájékoztatta a fórum résztvevőit.

A tömbházas területen ritkítani kell a faállományt a jobb 
benapozás érdekében. 

Erdélyi Lajos

Bukta Márta

A technikusi végzettséget szerzők másodévesként kezdhetik tanulmányaikat a 
felsőoktatásban. 

Az Eötvösben is nekigyürkőztek a tanévnek. 



Gyártörténetek

Túl a negyedszázadon 

A Petrolkémia termelőüzemei közül ebben az esz-
tendőben az LDPE-2 gyár is jubileumhoz érkezett. 
A kissűrűségű polietiléngyár huszonötödik szüle-
tésnapját ünnepelhette a nyáron.

A nyolcvanas évek végén döntöttek arról, hogy a TVK-ban felé-
pítenek egy 60.000 tonna kapacitású, kissűrűségű, nagynyomá-
sú, polietiléngyárat (LDPE). Már 1989-ben elkezdődtek a mun-
kák. A kiválasztott üzemeltető csapat vezetői, műszakvezetői 
négyhetes betanuláson vettek részt Németországban, Wesseling-
ben és Ludwigshafenben, ahol megismerkedhettek az új techno-
lógiával. Erre szükség is volt, hiszen az ipari komplexumban 
már működött LDPE gyár (LDPE-1, az idő tájt Kispegy), azon-
ban az ICI tankreaktoros technológia volt, az új üzemhez pedig 
BASF csőreaktoros eljárást választottak. 
 Az üzemindítás 1991 júliusában volt. Az üzemeltetés folyama-
tossága sok-sok módosítással, változtatással az év végére stabi-
lizálódott. Akkoriban még együtt volt a polimer és a kiszerelő 
üzem, ahol összesen 51 fő dolgozott, a polimer üzem műszakon-
ként 6 műszakos kollégával, a kiszerelő üzem pedig 4 munka-
társsal. Az üzemben nincsenek elszeparált kezelői posztok, min-
denkinek ismernie kell az összes berendezést, rendszert. 
Az induláskor egy igazgatóság alá tartoztak a polietiléngyárak: 
a lineáris polietiléngyár (most HDPE-1 üzem), a Kispegy (LD-
PE-1) és a hajdani Pegy-3 üzem (most LDPE-2 üzem), melynek 
vezetője Vígh László, gyárvezető-helyettese Budai Géza volt. 
Üzemvezetőként Csernyik István, főművezetőként Zákány Fe-
renc, míg üzemmérnökként Bálint Lóránt, Dobrossy Sándor, 
Leskó Csaba és Réti István alkotta az akkori szakmai csapatot. 
Az indulás eléggé problémásnak bizonyult, élesben ez a nagy-
nyomású technológia komoly kihívást jelentett. Hatalmas nyo-
másértékek jellemzik a rendszert (3000 bar). A beüzemeléskor 
problémát jelentettek a magas nyomás miatti rezgések, illetve a 
csőtartó mozgások. Például amikor elindították a hyper-komp-
resszort, akkor az egész csőhíd mozgásba lendült. Tervezési és 
kivitelezési módosításokat hajtottak végre a rendszeren. Aztán 
szép lassan a karbantartó csapattal együtt orvosolták problémá-
kat, kiküszöbölve a „gyermekbetegségeket”. A technológiával 
is akadtak gondok, a kezdeti időszakban 36 leállás is volt egy 
évben. Aztán a folyamatok javítása révén eljutott oda az egy-
ség, hogy 20-25 leállás volt csak egy évben, ez nemzetközi ösz-
szehasonlításban is a jók közé sorolta az üzemet. 1998-ban volt 
egy intenzifikálás az üzemben, az eredeti évi 60 ezer tonnás ka-
pacitást egy úgynevezett Chilled-water rendszerrel (hűtött vizes 
rendszer) évi 65 ezer tonnára tudták növelni. Az eddigi csúcsé-
vet 2007 jelentette, amikor 67.6 ezer tonnát termelt az LDPE-2.
Sok-sok kolléga dolgozik még az üzemben, akik már a beüze-
meléskor is ott voltak, illetve sok kolléga innen vonult nyugdíj-
ba. Folyamatosan fiatalodik a csapat, de szerencsére lehet még 
tanulni a „nagy öregektől”, ami biztosítja a magas színvonalú 
szakmai munkát. A kollégák szakmai igényességét dicséri, hogy 
eddig hatan vettek részt a „Staféta” elnevezésű  vezetői után-
pótlási programban, közülük négyen már vezetői pozícióba lép-
tek tovább. 
 Az üzem öregszik, ezért egy átfogó rekonstrukciós munka ter-
vezése kezdődött meg. Eszerint a kritikus gépek, berendezések, 
csővezetékek, irányítástechnikai berendezések felújítását, cse-
réjét tervezik, annak érdekében, hogy a következő években is 
biztonságosan és hatékonyan lehessen az üzemet működtetni. 
A technológiai működést biztosító irányító- és kezelő- személy-
zet jól felkészült, magas szakmai tudással rendelkező, összetar-
tó, elkötelezett csapat, így a humán feltétel adott az üzem továb-
bi sikereihez.
A licencadó cég technológiájával működnek már több mint 
negyven éves üzemek is, tehát ennek tükrében még csak „jó kö-
zépkorúnak” tekinthető az üzem.

Illem, protokoll

A felnőtt élet ajándékai
Életünkben rengeteg alkalom adódik,
amikor kisebb-nagyobb ajándékot adunk-
kapunk. Már tudjuk, hogyan illik aján-
dékot átadni és átvenni, végiggondoltuk, 
hogy a gyerekeknek milyen tárgyakat ad-
hatunk, de mit vásároljunk a felnőttek-
nek?
Mindenkinek van születés- és névnap-
ja, de nem mindenki szereti megünnepel-
ni azokat. A felnőttek (egy bizonyos idő 
után) leginkább a kerek évfordulókra em-
lékeznek összejövetellel. Erre a barátok-
nak illik ajándékot vinni. Egy felnőtt ese-
tében nem könnyű kiválasztani az ideális 
ajándékot. Ha ismerjük az ünnepeltet, ak-
kor könnyebb a választás, ám ha nem, ak-
kor menjünk biztosra: egy üveg jó bor, vi-
rágok, gyertyák, finom édesség vagy étel-
különlegesség. Mint a gyerekeknél, a fel-
nőtteknél is emlékezetes lehet egy „él-
mény”. Nagyszerű ajándékötlet, ha az ün-
nepelt csillagjegyének megfelelő drága-
követ vagy virágot vásárolunk egy szüle-
tésnapra.
Felnőtt életünk ajándékai közül talán a 
legnagyobb izgalommal a házasságkö-
téskor kapottat várjuk. Akit meghívnak 
egy esküvőre, az nem mehet el üres kéz-
zel. Akik kapnak meghívót, de nem tud-
nak megjelenni az esküvőn, nem kötele-
sek ajándékot küldeni, bár sokan így is 
megteszik.
Akik csak az esküvő bejelentését kapják 
meg (azaz nem a hivatalos formátumú 
meghívót), csak egy gratuláció üdvözlő-
kártyát küldenek.
A nászajándék kiválasztása nagyobb oda-
figyelést kíván, mert több funkciót tölt be: 
a hagyományok szerint a fiatal pár ház-
tartását ezekkel a tárgyakkal segítik fel-
szerelni, jelzik a párnak, hogy számukra 
is hangsúlyos az esemény és az is fontos, 
hogy örömet szerezzünk vele.
A házassági ajándék díszesebb és drá-
gább, mint a többi, de az ajándékozó ma-
radjon az anyagi lehetőségein belül. Ez a 
pár szempontjából is lényeges, nehogy le-
kötelezettnek érezzék magukat. Az ame-
rikai filmekben láthatjuk, hogy a háza-
sulandó pár előzetesen kiválaszt néhány 
boltot és otthagy egy listát, amin azok a 
tárgyak vannak feltüntetve, amire szük-
ségük lehet. Amikor a meghívót átadják, 
akkor a boltok listáját is mellékelik. Ez 
egy jó megoldás, hiszen mindenki kivá-
laszthat a listáról olyan ajándékot, ami a 
saját ízlését és anyagi helyzetét is tükrözi, 
sőt abban is segít, hogy mindenből annyit 
kapjanak a fiatalok, amennyire szükségük 
van. Ennek ellenére adjuk meg a lehető-
séget, hogy visszacserélhessék azt. 

A nászajándékhoz általában fehér, ezüst 
vagy arany csomagolópapírt használunk 
hozzá illő szalaggal. Az ajándékokat a 
menyasszony otthonába szokás küldeni 
vagy vinni, még az esküvő előtt, de az is 
elfogadott, hogy a vőlegény rokonai hoz-
zá viszik azokat. 
További ajándékozási lehetőség a házava-
tó, amit barátként, rokonként emlékezete-
sebbé tehetünk. Ha barátaink elköltöznek, 
akkor is adunk valamit, ami hasznos le-
het az utazáskor, vagy emlékként szolgál 
a környékről.
Ajándékot viszünk, ha vendégségbe hív-
nak minket, aminek a jelentése: „Köszö-
nöm a meghívást!” Az egyik ilyen aján-
dék a virág, amit célszerű virágfutárral el-
küldeni még a vendégség előtt, egy kis 
kártyával, amelyre jókívánságunkat és 
nevünket írjuk. A háziasszony a virágot 
úgy helyezze el a vendégség alatt, hogy 
minden vendég láthassa és természete-
sen személyesen megköszöni azt. Ha italt 
vagy ételt viszünk, közölnünk kell, ha 
nem akarjuk, hogy az adott összejövete-
len felszolgálják azt. Ha tudjuk, az aján-
dékot csomagoljuk be, mert ezzel jelentő-
sebbé, szebbé tesszük.
Azok, akik szeretik egymást, megünnep-
lik a Valentin napot is, a szerelem nap-
ját. Bár ez az ünnep Magyarországon 
még nem honosodott meg eléggé, so-
kan fanyalogva is fogadják. Akik viszont 
megünneplik, azok ajándékot is vesznek 
egymásnak. Azok az ajándékok, amiket 
erre az ünnepre veszünk vagy teszünk 
leginkább romantikusak: meglepni a má-
sikat egy magunk főzte vacsorával, egy 
verssel, amiben kifejezzük az érzéseinket 
vagy egy mutatós ékszer.
A házaspárok egymásnak évfordulós 

ajándékokat adnak, amelyek legfőbb tu-
lajdonságai, hogy nem használati tárgyak. 
A házasság minden évének megvan a ma-
ga anyaga, amelyből illik beszerezni az 
ajándékot.
A hagyományos évfordulós ajándékok a-
nyagai:
Évforduló Anyaga
Első  Papír
Második  Pamut
Harmadik Bőr
Negyedik Gyümölcs, virág, 
  lenvászon, selyem
Ötödik  Fa
Hatodik  Cukor, édesség, vas
Hetedik  Réz vagy gyapjú
Nyolcadik Bronz vagy cserép
Kilencedik Cserép vagy fonott
Tizedik  Bádog, alumínium
Tizenegyedik Acél
Tizenkettedik Selyem vagy vászon
Tizenharmadik Csipke
Tizennegyedik Elefántcsont
Tizenötödik Kristály vagy üveg
Huszadik Porcelán
Huszonötödik Ezüst
Harmincadik Gyöngy
Harmincötödik Korall vagy jáde
Negyvenedik Rubin
Negyvenötödik Zafír
Ötvenedik Arany
Ötvenötödik Gyémánt
Hatvanadik Gyémánt
Hatvanötödik Gyémánt
Hetvenedik Gyémánt
Minden anyagnak tartalmi jelentősége 
van, amit egy következő alkalommal so-
rolok fel. 

Medina 

Kiállítás a könyvtárban

Janikovszky-emlékek, relikviák
Az égig érő fű. Én már óvo-
dás vagyok. Te is tudod? Né-
hány, a Kossuth- és József At-
tila díjas írónő, Janikovszky 
Éva műveiből. Idén lenne ki-
lencvenéves és ebből az alka-
lomból emlékkiállítás nyílt a 
Hamvas Béla Városi Könyv-
tárban. 

A látogatók beleolvashatnak gyermekko-
ri naplójába, megnézhetik azt az írógé-
pet, amin a művek íródtak. Fotók, grafi-
kák, jelmeztervek elevenítik fel a múltat. 
Műveit harmincöt nyelvre fordították le. 
Így nem csak hazánkban vált halhatatlan-
ná, hanem könyvei által világhírnévre tett 
szert.
 A kiállítás megnyitóján a Kölyökidő 
című televíziós műsorban a „világ leg-
rosszabb gyerekeként”, ismertté vált Ko-
vács Róbert hozta el Janikovszky Kire 
ütött ez a gyerek? című egyik legnépsze-
rűbb írását. Saját, színpadra írt változattal 
csinált kedvet a mai gyerekeknek ahhoz, 
hogy megismerjék és megszeressék eze-
ket a kiváló műveket. 
- Régi vágyam volt Janikovszky Éva írá-

saiból néhányat színpadra vinni. Ez az 
álmom teljesült, hiszen kettőt is sike-
rült, a Kire ütött ez a gyerek? és a Ha én 
felnőtt volnék - nyilatkozta lapunknak a 
színész. - Amikor ilyen kedves meghí-
vást kapok, ilyen szép alkalomból, mint 
egy kiállítás- megnyitó, nagyon szívesen 

teszek eleget a felkérésnek. Igyekszem 
minden alkalmat megragadni, hogy nép-
szerűsítsem ennek a nagyszerű írónak a 
műveit. 
A tárlat október 8-ig tekinthető meg a 
könyvtár nyitvatartási idejében.   

ema  
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A mai kollektíva egy része. 

Középkorúnak tekinthető az üzem. 

Szép, romantikus ajándék a gyertyafényes vacsora. 

Harmincöt nyelvre fordították le Janikovszky Éva műveit. 
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Toborzó 
a művészeti csoportokba

A Derkovits Kulturális Központ művészeti csoportjai várják 
az új tagok jelentkezését! 
Az ifjúsági majorette csoportba 10 éves kortól, a gyermek 
csoportba 7-9 éves kortól, a mini majorettekhez 3 éves kortól 
várja Bognár Imre majoretteoktató a tánc és botforgatás iránt 
érdeklődő lányokat! 
A Kisbocskor és a Pántlika Néptáncegyüttes a mozogni, játsza-
ni, énekelni és táncolni szerető fiúkat, lányokat várja 6-12 éves 
kortól. A vidám hangulatú csapatban az intenzív mozgást, a ha-
gyományok elsajátítását Losonczi Benjamin garantálja. 
A Derkovits Fúvószenekar zenei előképzettséggel rendelkező 
gyermekek és fiatalok jelentkezését várja 10 -11 éves kortól. 
Ha a közös muzsikálás élményére vágysz, itt a helyed. Zene-
karvezető: Arnóczky Zoltán karnagy. 
A 10-14 éves korú, kézművesség iránt érdeklődő fiatalokat a 
Százszorszép Kézműves Szakkör várja. A természetes anya-
gok ismeretén túl a felhasználásuk fortélyaival és a tárgyal-
kotás örömeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők Füredi 
Zsuzsanna népi kismesterség oktató irányításával. 
A Bokréta Citerazenekar zenei előképzettséggel rendelkező 
fiatalok jelentkezését várja 14 éves kortól. Ha érdekel ez a 
ma ritka hangszer, a néphagyomány ápolása, őrzése, akkor itt 
az alkalom, hogy egy családias hangulatú csapat tagja lehess. 
Művészeti vezető: Oláh Dezső. 
Bővebb információ kérhető a Derkovits Kulturális Központ-
ban személyesen, vagy az alábbi telefonszámon: 49/542-005.

Magyar Dal Napja

Énekszó a szobornál
Szeptember második vasár-
napja a Magyar Dal Napja. 
Három éve Tiszaújvárosban 
is elkezdődött ennek ünnep-
lése az Énekszó Baráti Kör 
szervezésében. 

Idén is a Szent István szoborhoz várták a 
nézőket, akiket nem csak kórusmuzsiká-
val szórakoztattak, hiszen vendégfellépők 
is színesítették a programot.
Síró Flórián saját szerzeményével mutat-
kozott be, Tökéletes című dalát még két 
és fél éve írta párjának. 
- Bár neki szól - mondta Flórián -, de a 
szövege és a dallamvilága olyan, hogy 
minden embernek szól. Azt üzeni, hogy 
mindenki egyenrangú, egyenlő és a leg-
jobb a világon. Ezért is az a dal címe, 
hogy Tökéletes. 
- Ez az eseményt minden magyar zenészt 
arra kötelez, hogy magyar dalokat énekel-
jen - mondta Orliczki Frigyes, aki szintén 
fellépett a rendezvényen -, nem biztos, 
hogy attól nagyobb durranás egy ünnep, 
hogy hatalmas csinnadrattával van felve-
zetve. Összeállunk és egyszerűen megün-
nepeljük. Ettől még ez egy ugyanolyan 

ünnep, mintha 200 ezres tömeg előtt ját-
szanánk. 
A Magyar Dal Napját 2008-ban a Sziget 
Fesztiválon ünnepelték meg először. Az-
óta országszerte tartanak koncerteket. Ti-
szaújvárosban ez volt a harmadik alka-
lom. 
- Nagyon fontos nap ez a mi életünkben 
- mondta Vörös Béla, a rendező Énekszó 

Baráti Kör elnöke. - Megvalósult egy ál-
munk. Régóta gondolkodtunk már azon, 
hogy jó lenne Tiszaújvárosban is megün-
nepelni a Magyar Dal Napját. Nagy fel-
adatnak éreztük, ezért nem mertünk rög-
tön belevágni. Egyszer azonban a gondo-
lat tetté lett: hozzáfogtunk és nem bántuk 
meg. 
                                                                                                                                                fp
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Az Énekszó Baráti Kör jó házigazdának bizonyult. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria:„Városképek” fotókiállítás. Helyszín: au-
la és félemelet.
Látogatható szeptember 26-ig.
Szeptember 24-25. (szombat - vasárnap): MANÉZS Szín-
házi Szemle 2016.
A Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület, 
a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ és a Magyar 
Szín-Játékos Szövetség Lengyel Pál emléke előtt tiszteleg-
ve harmadik alkalommal hirdeti meg tiszaújvárosi minősítő 
találkozóját nem hivatásos színházak, színházi műhelyek és 
színjátszó csoportok számára.
Helyszín: a színházterem és az emeleti konferenciaterem.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szeptember 15. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZA-
IKOK – A Játékos élménymegosztás pályázat beszélgetéssel 
egybekötött eredményhirdetése. A pályázók között értékes 
könyvjutalmakat sorsolunk ki. Helyszín: a könyvtár előadó-
terme.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Szeptember 15. (csütörtök) 14.00 óra: Könyvtári délután. 
„Itt van az ősz, itt van újra...” - irodalmi délután. Helyszín: 
Tiszaszederkényi Idősek Klubja.
Szeptember 20. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” 
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. 
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának bizto-
sít. Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

A Tisza TV műsora
Szeptember 15., csütörtök

9:00 Héthatár: Lakossági fórumok - Hajdúk a szigeten - Em-
lékkiállítás - Kovács Anikó tárlata - Magyar Dal Napja - Sport
9:15 Hétről-hétre: Iskolai változások - Félmúlt (A műsor a 
szerdai adás ismétlése)

Szeptember 19., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Termálfürdő FC Tiszaújváros - ESMTK 
NB III-as labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Szeptember 21. szerda
18:00 Héthatár: Lakossági fórumok - Jabil tervek - Autómen-
tes nap -  Paralimpia - Évadzáró horgászverseny - 50 tánclé-
pés - Sport
9:15 Hétről-hétre: Hajdúk a szigeten - A világ legrosszabb 
gyereke - Félmúlt 

Szeptember 22. csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Néhány héttel a riói olimpia után és a jelenleg is tar-
tó paralimpia okán érthető, hogy az 1980-as Borso-
di Vegyészt lapozgatva egy, az olimpiával foglalkozó 
cikkre figyeltem fel. 36 évvel ezelőtt Moszkva adott 
otthont a világjátékoknak. Igaz ez egy csonka olim-
pia volt, hiszen a „nyugati világ” többsége bojkottál-
ta a játékokat, így csak 81 nemzet vett részt a meg-
mérettetésen. Az indok a Szovjetunió afganisztáni 
bevonulása volt.
Ennyit a körülményekről. A játékokon 7 arany-, 10 
ezüst- és 15 bronzérmet szereztek a magyar spor-
tolók. Az éremszerzők között volt egy leninvárosi 
sportoló is.
„A hagyományok folytatásaként szeptember 5-én, 
pénteken rendhagyó fogadásra került sor Leninvá-
rosban, a városi tanács épületében. Lábas József  (a 
városi tanács akkori elnöke- a szerk.) fogadta Rakusz 
Éva kajakozót, olimpiai bronzérmest és edzőjét, Far-
kas Zoltánt, valamint Hornyák Ferenc olimpiai ha-
todik súlyemelőt és edzőit, Ördög Istvánt és Ecser 
Károlyt.”
Az akkori Olefin SC sportolói – mint ahogy méltatá-
sukban elhangzott –, képességük legjavát nyújtották. 
Versenyzésüket érthetően a város lakossága megkü-
lönböztetett figyelemmel kísérte.
„Ezt követően Lábas József  átnyújtotta Rakusz Évá-
nak és Hornyák Ferencnek a városi tanács végrehaj-
tó bizottsága által alapított emlékplaketteket. Kősze-

gi György súlyemelő, aki betegsége miatt nem lehe-
tett jelen, a későbbiekben veszi át az elismerést.” 
A jövő héten 1979. 38. hetéből szemlézgetünk.

  borza

Olimpikonjaink
Hétről hétre évről évre

Gasztrofestészet

Ételkülönlegességek a vásznon
Egy tányér paradicsomle-
ves, sajtos hústekercs, bőség-
tál. Desszertnek süteményt 
és kekszet kínál az a tárlat, 
mely a Városi Kiállítóterem-
ben nyílt meg. 

Ínycsiklandó finomságokat festett vá-
szonra Kovács Anikó tiszaújvárosi kép-
zőművész, aki művészi sokoldalúságát 
bemutatva gasztrofestményei mellett sa-
ját készítésű festett ékszereit is elhozta el-
ső önálló tiszaújvárosi kiállítására.    
- Annak idején, amikor a Derkovits mű-
velődésszervezőjeként dolgoztam, ren-
geteg programot fotóztam végig, a ren-
dezvények terített asztalait is megörökí-
tettem. Főnököm, Mátyás Zoltán mond-
ta nekem viccesen: „Anikó eddig fotóztad 
ezeket, most már meg is lehetne festeni 
és majd csinálj ebből egy kiállítást”. Tet-
szett az ötlet, hát most itt van, „rendelés-
re” - kezdi gyűjteménye történetét Anikó.
Ilyen egyszerűen indult, meglátta, elkép-
zelte, lefestette, körítésként pedig tálalt 
egy-egy Hamvas Béla gondolatot gasztro-
képei mellé. Könyvtárunk névadójának „A 
bor filozófiája” című könyvére bukkanva 
érezte Anikó úgy, mintha a Hamvas-gon-
dolatok éppen az ő festményeihez íródtak 
volna, így került a paravánokon egymás 
mellé az étel és az idézet a könyvből.
 - Kiállításom címe: Ízek, színek és for-

mák. Sokat gondolkoztam azon, hogyan 
nyúljak hozzá ehhez a manapság nagyon 
divatos témához. Foglalkoztatott, hiszen 
ha belenézek egy tányérba, nem csak 
pusztán az ízeket érzem, hanem színe-
ket, formákat látok, különböző hangula-
tokat érzek. Egyszerűen meg kellett feste-
nem! Van úgy, hogy reggelinél meglátom 
a tálat, lefotózom és majd arról készül 
egy festmény, de van, hogy elmegyek va-
lahova és ott ér egy benyomás, ez kerül 
majd a vászonra. Mindig az élet hozza a 

témát, a látvány elvarázsol, csendéletként 
viszont még nem rendeztem be soha di-
rekt egy általam főzött ételt - sorolja Ani-
kó a képei között sétálva. 
Tiszaújváros 50. jubileumi évében első-
sorban a helyi alkotóknak és a település-
ről elszármazott művészeknek ad bemu-
tatkozási lehetőséget a Derkovits Kultu-
rális Központ. Így került képbe Kovács 
Anikó is, aki éveken keresztül kiállítás-
rendezőként bábáskodott a nálunk bemu-
tatkozó művészek alkotásai között. Ren-
dezőből kiállító lett, bár nem ez az első 
bemutatkozása. 
- Csoportos kiállításon már többször sze-
repeltek alkotásaim, itt Tiszaújvárosban 
is, és dolgoztam közösségben is sok te-
hetséges művésszel, például a helyi alko-
tótáborokban. Kézműveskedésemet a tár-
lókban is bemutatom, hiszen festett ék-
szereket is készítek szabadidőmben, ez 
egy másik hobbi. A gasztroképekre visz-
szatérve, sokan festenek ilyesmit, csak 
nem így, én egy sajátos szín és formavi-
lágot alakítottam ki, nagyon egyszerűen 
dolgozom, akrillal vászonra, olyan nem-
csak ecsettel, hanem bármivel, ami a ke-
zem ügyébe akad. Ez a gyűjtemény most 
debütál, de szeretném majd utaztatni eze-
ket az ételfestményeket. 
A tárlat október 4-éig látogatható.
                                                                    berta

Emléktábla-avatás
Tisztelt Nyugdíjas Társaim!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete az Idősek hete kere-
tében 2016. október 3-án (hétfő) 14.00 órai kezdettel a Nyug-
díjas parkban koszorúzást és emléktábla-avatást, ezt követő-
en 15.30 órától a Derkovits Kulturális Központ színházter-
mében emléknapot szervez. A rendezvényekre szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt.

                  Sóvágó Gábor
           elnök

Aranylakodalom
Október 7-én 16 órakor lesz a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok 
Egyesülete által szervezett ARANYLAKODALOM és az azt 
követő mulatság.
Jelentkezni az egyesület irodájában és a nyugdíjas klubok ve-
zetőinél lehet.

                                   Sóvágó Gábor elnök
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Színeket, formákat lát, hangulatokat érez az alkotó. 

„Menü” a paravánon.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Tokaji EdiT

a 4. sz. választókerület 
képviselője

2016. szeptember 21-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati tankönyvtámogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti ellátásokról, azok igénybevételé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rende-
lete alapján évente egyszeri alkalommal 
tankönyvtámogatásban részesülhet az az 
életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel 
rendelkező gyermek, illetve 23. életévét 
be nem töltött nagykorú személy, aki la-
kóhelyén él és alap- és középfokú közne-
velési intézmény nappali tagozatán tanul, 
és akinek a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egye-
dülálló szülő esetén az 500%-át (142.500 
Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra a-
zok a tanulók, akik normatív kedvez-
ményben (tartósan beteg; a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján moz-
gás-szervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság e-
gyüttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavar-
ral vagy egyéb pszichés fejlődési zavar-
ral küzd; három vagy több kiskorú, illetve 
eltartott gyermeket nevelő családban él; 
nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-
mogatásra jogosult; rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, vagy a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretében 
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-
ban részesül), illetve térítésmentes tan-

könyvellátásban (a 2016/2017. tanévben 
az általános iskola első évfolyamára be-
iratkozott tanulók, és a második, harma-
dik, negyedik évfolyamos tanulók) része-
sülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell 
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat, vala-
mint - annak megállapítása céljából, hogy 
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogo-
sult - a tankönyvek árát igazoló dokumen-
tumot (csekk, feladóvevény, számla). A 
tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérel-
mek elbírálása folyamatos. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)

• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2016. 
augusztus 15-től 2016. szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási 
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György, polgármester

Felhívás

Felhívás

Pénzbeli gyermekétkeztetési 
térítési díjkedvezmény

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti ellátásokról, azok igénybevételé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendele-
te alapján a 2016/2017-es tanévre pénz-
beli ellátásként megállapítható gyerme-
kétkeztetési térítési díjkedvezményben 
részesülhet azon tanuló, aki nem tiszaúj-
városi állami vagy önkormányzati fenn-
tartású köznevelési intézményben veszi 
igénybe az étkeztetést, vagy tartós beteg-
ségben szenved és az ellátást nyújtó in-
tézményben nem tud étkezést igénybe 
venni. Pénzbeli ellátásként megállapítha-

tó térítési díjkedvezményre azok a szo-
ciálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhely-
lyel rendelkező kérelmezők jogosultak, 
akik életvitelszerűen lakóhelyükön élnek, 
és akiknek a családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot. 
A támogatást formanyomtatványon kell 
igényelni, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat. 
A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7. földszint)

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 
3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 
Tiszaújváros, Bocskai u. 33., keddi és 
csütörtöki napokon)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 115. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
                                      polgármester

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 helyi 
rendelete alapján a déli meleg főétkezést 
ingyenesen biztosítja továbbá azon álta-
lános vagy középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kisko-
rú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen 
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szü-
netben valamennyi, azaz 3 munkanapon 
(2016. november 2., 3., 4.), a téli szü-
netben valamennyi, azaz 7 munkanapon 

(2016. december 22., 23., 27., 28., 29., 
30., 2017. január 2.), a tavaszi szünetben 
valamennyi, azaz 4 munkanapon (2017. 
április 13., 14., 17., 18.) keresztül a Köz-
ponti Étteremben ( Tiszaújváros, Kazin-
czy út 3.), valamint a Tiszaszederkény vá-
rosrészben élők esetében az „Esély” Nap-
közi Otthonban ( Tiszaújváros, Dózsa Gy. 
u. 2.) helyben fogyasztással vehető igény-
be.
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, melynek be-

nyújtási határideje az őszi szünetre vonat-
kozóan 2016. október 28., a téli szünetre 
vonatkozóan 2016. december 21., a tava-
szi szünetre vonatkozóan 2017. április 12.
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 ( Ti-
szaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csü-
törtökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán (I. em. 114. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi 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. 

Véradás
Szeptember 15-én és 16-án (csütörtökön és pénteken) véra-

dást szervez a Vöröskereszt Borsod Területi Szervezete. A 

Mol Petrolkémia Zrt. Főnix Med orvosi rendelőjében 

mindkét napon 8.00-tól 15.30-ig várják a donorokat.

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. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-

gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 

menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Ti-

szaszederkény, Tisza-part) a szelektíven gyűjtött hulladékok 

(papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) begyűjté-

sét a közszolgáltató a következő héten, 

2016. szeptember 21-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2016. szeptember 15.Önkormányzat/Közlemények

Szeptember 30-ig lehet benyújtani a kérelmeket. 



Tiszaszederkényben 

a Bajcsy-Zs. 

utcában 

eladó 

3 szobás szuterénes 

lakás, 

nagy telekkel.

Érd.: 

06-30/532-9883

Tiszaújvárosban ga-
rázst vásárolnék 

(ház alatti is
 érdekel) 

készpénzért.
Érd.: 

06-20/411-2032

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik 
lakossági apróhirdetése,  amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában legalább 5 napra 
(2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

9. oldal2016. szeptember 15. Hirdetés



Sulisárkányok

Csaszi bá’, ördögök, 
Aranka szeretlek

Tizedik alkalommal szálltak vízre a Tiszaújvárosi Kajak Kenu 
és Sárkányhajó Egyesület szervezésében a sulisárkányok. A ju-
bileumi versenyre 21 hajóegység nevezett 231 fős legénységgel, 
köztük két új csapat Záhonyból és Tuzsérból. A verseny egyúttal 
a sukorói országos döntőre való kvalifikáció is volt.
4. évfolyam
1. Csaszi bá’ sárkányai (Szent István Katolikus Általános Isko-
la - Tiszaújváros) 
2. Torpedo (Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Tiszaújváros) 
3. Szárnyasok (Széchenyi István Általános Iskola - Tiszaújvá-
ros) 
5-6. évfolyam 
1. A víz ördögei (Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Tiszaúj-
város) 
2. Széchenyi verőfény (Széchenyi István Általános Iskola - Ti-
szaújváros) 
3. Széchenyi nutella (Széchenyi István Általános Iskola - Tisza-
újváros) 
7-8. évfolyam 
1. Aranka szeretlek (Széchenyi István Általános Iskola - Tisza-
újváros) 
2. Záhonyi 11 fejű sárkány (Árpád Vezér Általános Iskola - Zá-
hony) 
3. Vízensiklók (Zrínyi Ilona Általános Iskola - Hejőbába) 

Hőlégballonnal a tó fölött

Velencei karnevál a levegőben
Idén 22. alkalommal rendez-
ték meg az ország leghíre-
sebb hőlégballon találkozóját 
a FLAGA GÁZ Hőlégballon 
Karnevált a Velencei-tónál. 

A Tisza Repülő Klub tagjai a Tiszaújvá-
ros feliratú 4 ezer m3-es hőlégballonnal és 
Simon Sándor, Kádár Róbert pilótákkal 
képviselték az egyesületet.
A kedvező időjárásnak köszönhetően egy 
tervezett felszállás sem maradt el, a Ve-
lencei-tó és környékének látványa a ma-
gasból ismét lenyűgözte a csapatot.
- A hőlégballonozás egyik sajátossága, 
hogy csak reggel és naplemente előtt le-
het vele igazán repülni - tudtuk meg Ká-
dár Róberttől -, illetve nem lehet közvet-

lenül irányítani a szerkezetet, csak a lég-
rétegenként változó széliránnyal lehet 
kalkulálni. A túl nagy és a túl gyenge szél 
is komoly kihívás elé tudja állítani a piló-
tákat. Ezen a rendezvényen is előfordult, 
hogy a gyengének számító 3-4 km/órás 
széllel felelőtlenség lett volna vállalkoz-
ni a tó átrepülésére, viszont csak egy vé-
kony légrétegben találtunk megfelelő szé-
lirányt, ami aztán kellő távolságra vitt a 
tótól bennünket ahhoz, hogy biztonságos 
leszállóhelyet találjunk.
A Tisza Repülő Klub most hétvégén Sze-
geden a Szeged Ballon Kupán képvisel-
teti magát, az idei évet pedig október el-
ső hetében egy ballonos fiesztán zárják 
Öcsényben.

Kajak-Kenu

Budapest-Vidék összecsapás
25 év kihagyás után a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség Nagykanizsán rendezte 
meg újra az egykor nagy népszerűségnek 
örvendő Budapest-Vidék utánpótlás válo-
gatott versenyt.
 A serdülő korosztályú (14-15 évesek) ka-
jakosok-kenusok körében egykoron is, 
és most is népszerű verseny célja, hogy 
ezen korosztály versenyzői is - nemzet-
közi megmérettetési lehetőség hiányá-
ban - részesei lehessenek egy olyan via-
dalnak, ahol ugyan honfitársaik ellen, de 
mégis egy-egy válogatott csapat tagjaként 
küzdhettek meg a győzelmekért, a helye-
zésekért.  
A „Vidék válogatottba” két tiszaújváro-
si versenyző - Kovács Mirtill, és Kőszegi 
Milán - is meghívást kapott, illetve edző-
ik - Velenszki Tamás, és Krucsay József - 
is a „Vidék válogatott” csapatát erősítet-
ték az edzői team tagjaiként.
Eredmények:
K-1 női 2000 m és 500 m: 1. Kovács Mir-

till, K-1 női 3x200 m váltó: 1. Kovács 
Mirtill - Mányi Zsófia (DUNAFERR-Du-
naújváros) - Pál Lili Eszter (Dunafüred), 
C-1 férfi 2000 m és 500 m: 3. Kőszegi 
Milán, C-1 3x200 vegyes váltó: 1. Kősze-

gi Milán - Gönczöl Laura (PACS-Sződ-
liget) - Opavszky Réka (PACS-Sződli-
get), K-1/C-1 4x200 m vegyes váltó: 1. 
Kovács Mirtill - Kőszegi Milán - Gönczöl 
Laura - Kurucsó Zalán (Dunafüred).

Kondíció, koncentráció, koordináció egyaránt kell a sár-
kányhajózáshoz. 

A 4x200 méteren győztes vegyes váltót erősítette Mirtill és Milán. 

Egy tervezett felszállás sem maradt el. 
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A hétvége sporteseményei
Szeptember 17. (szombat)

Sportcentrum

Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U7, U9     
   Füves pálya
16.00 TFCT - ESMTK NB III-as bajnoki labdarúgó mérkő-
zés   Centerpálya
Zabos Géza Horgászegyesület

07.00-11.00 Évadzáró horgászverseny Erdészeti tó

Asztalitenisz

Reménykeltő 
reménységek

A Magyar Asztalitenisz Szövetség szeptember 3-4-én rendezte 
meg a budapesti Ormai László Asztalitenisz Csarnokban a Re-
ménységek kupáját az újonc korú asztalitenisz versenyzők szá-
mára. Az ország valamennyi tájáról érkező versenyzők megmé-
rettetésen a Tiszaújvárosi SC három fővel képviseltette magát, 
és kimagasló eredményt sikerült elérniük. Köllő Ábel az U10-
es fiúk mezőnyében, Fónagy-Árva Péter az U11-es fiúk korosz-
tályában utasította maga mögé a teljes mezőnyt és szerezte meg 
az első helyet. Nagy Balázs az U11-es fiúk között éppen lecsú-
szott a főtábláról, viszont a vigaszversenyben már ő sem talált 
legyőzőre.

Asztalitenisz 

Házi rangadó 
a megyeiben

Idegenben győzött az NB III észak-magyarországi B csoportjá-
ban a TSC asztalitenisz csapata.
Ózd II - Tiszaújváros 4-14
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Balázs 3, Gulyás 3, Vé-
csei 2, illetve a Gulyás-Temesvári és a Vécsei-Balázs páros.
A TSC II-es csapata és a Brassai DSE Tiszaújváros házi ranga-
dót tartott a megyei bajnokság legutóbbi fordulójában, melyen 
az előbbi csapat bizonyult jobbnak.
TSC II. - Brassai DSE 13-5
A győzelmeket szerezték: 
TSC: Kavicsánszki 4, Mag 4, Dubéczi 2, Fóti,2 , Kavicsánsz-
ki-Mag páros 1.
Brassai: Koncsik 2, Tóth 2 és a Jakab-Koncsik páros.

Labdarúgás

Pontszerzés Debrecenben
A bajnokság 6. fordulójában 
idegenben, a DVSC II. ott-
honában szerzett egy pontot 
csapatunk. 

DVSC DEAC II. - TFC Tiszaújváros 
1-1 (1-0)

Debrecen: 150 néző. V.: Bálint (Flinta, 
Zahorecz)
DVSC DEAC II: Szabados-Karikás, 
Vincze, Koval, Mócsán (Tóth M.), Kozák 
(Takács), Sándor, Csősz, Nagy, Kerekes, 
Bíró (Tóth A.). 
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Dajka, Bodó, Viscsák (Somogyi), 
Molnár L. (Kovács), Bussy, Hussein, 
Molnár F., Fabu (Kerekes), Kristófi. 
28. perc: Jobb oldali szögletet követően 
a hosszú oldalra ívelt labdát Vincze fejjel 
juttatta a hálóba. (1-0)  
82. perc: Kristófi a bal oldalon becse-
lezte magát a 16-oson belülre, ahonnan 
kilőtte a hosszú alsó sarkot. (1-1)
Fél órát és egy gólelőnyt adott csapatunk 
az első félidőben, és csak Tóth Csabán 
múlott, hogy nem lett nagyobb a hátrá-
nyunk. A bekapott gól után magára talált 
a Tiszaújváros és helyzeteket alakított ki, 
de azok kimaradtak.
A második félidőben taktikus játékot mu-
tatott mindkét csapat, a kapuk kevésbé fo-
rogtak veszélyben, viszont Kristófi egyé-
ni akciója gólt, és fontos pontot ért.
Ennek eredményeként rosszabb gólkü-
lönbséggel, de a Monorral azonos pont-
számmal a tabella második helyéről vár-
hatjuk a folytatást.
Gyarmati András, vezetőedző: Sikerült 
döntetlenre hoznunk a mérkőzést. Remél-
jük, előbb-utóbb valaki ellen képesek le-
szünk megtartani a vezetésünket.
Gerliczki Máté, vezetőedző: Az első 30 
percben letámadott minket a hazai csa-
pat, amit góllal zártak le. Innentől kezdve 
a mérkőzés hátralevő részében a mi aka-
ratunk érvényesült és meg is nyerhettük 
volna a találkozót, ennek ellenére a dön-
tetlen reálisnak mondható.
További eredmények
Tállya - BKV Előre 5-2  
Nyírbátor - Rákosmente 1-2 
Hatvan - KBSC 2-3 
REAC - Monor 1-2   

Putnok - DVTK II. 2-1   
Hajdúböszörményi - Újpest II. 4-3  
MTK II. - Salgótarján 2-2    
ESMTK – Jászberény 2-2   
Következik a 7. forduló
2016.09.17., szombat, 16.00
Tiszaújváros - ESMTK    
Monor - Tállya   
Salgótarján - Hajdúböszörmény 
Jászberény - Putnok    
KBSC - Nyírbátor  

Rákosmente - REAC    
2016.09.18.,  vasárnap, 11.00
Újpest II. - DVSC-DEAC II.   
DVTK II. -  Hatvan   
2016.09.18.,  vasárnap, 16.00
BKV Előre - MTK II.

Műtét és kihagyás

Mint ismert, az MTK II. elleni bajnoki 
mérkőzés első félidejében sérülés miatt le 
kellett cserélni Balogh Gábort, csapatunk 
középpályását. Azóta kiderült, hogy sérü-
lése súlyosabb a vártnál. Székesfehérvá-
ron esett át vizsgálaton, ahol kiderült, be-
repedt a porc és beszakadt az oldalszalag 
is a lábában. A műtéti beavatkozást vár-
hatóan e héten fogják elvégezni Siófo-
kon. A játékos felépülése egy-két hóna-
pot vesz majd igénybe.

Kikaptak a kicsik

Az elmúlt hétvégén csak az U14-es és 
azU15-ös csapat lépett pályára. Az ide-
genbeli mérleg két vereség.
U15 Sajóvölgye Focisuli SE - TFCT 5-1
U14 Sajóvölgye Focisuli SE - TFCT 9-0 

Gólok a sógoroknak

Az önkormányzat Neuhofen an der Kremsben járt delegációjával tartott a fel-
ső-ausztriai városkába a Termálfürdő FC Tiszaújváros U19-es labdarúgócsapata is. 
A fiúk - két gárdára bontva - egy hatcsapatos kispályás tornán vettek részt, s remek 
játékkal az első és második helyen végeztek. 

Triatlon

Lehmann-bronz Szlovéniából
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) sportolói kö-
zül jó néhányan versenyeztek az elmúlt időszak-
ban. Az ifjúsági Eb-ezüstérmes Lehmann Csongor 
érte el a legjobb eredményt, a Szlovéniában meg-
rendezett ETU Triatlon Junior Európa-kupáról 
bronzérmet hozott haza.

A szlovéniai Bled városában életre hívott Európa-kupát szuper-
sprint távon (400 m úszás, 13 km kerékpározás, 3,3 km futás), 
hegyi pályán rendezték. A franciaországi magaslati edzőtábor-
ból érkezett Putnóczki Dorkának, Lehmann Bencének és Leh-
mann Csongornak is ez volt az utolsó versenye a szeptember 
11-18. között Mexikóban, Cozumelben megrendezendő világ-
bajnokság előtt. 
- A lányoknál egy kéttagú szökésről maradt le a depóban Putnó-
czki Dorka, de a folytatásban nagyot futva, ötödik helyével ki-
hozta a maximumot - tudtuk meg Lehmann Tibortól, a TTK el-
nök-vezetőedzőjétől. -  Jakab Ilka 20., Mátyus Lili 23., Szegedi 
Sára 24, Filep Zsanna 39. helye megfelelt az elvárásainknak. A 
fiúknál a bringázás első körében négyen - köztük Lehmann Ben-
ce - próbálkoztak szökéssel, de a második váltásnál végül tizen-
hatan kezdhették meg együtt a futást.  Ebben a csoportban ha-
ladt Lehmann Csongor is, aki végig versenyben volt a dobogó-
ért, melynek harmadik fokát meg is szerezte.  Bence a depóban, 
egy német versenyző által okozott kavarodás miatt a 16. pozíci-
óban ment ki a futópályára, ahol az előkelő 8. helyig tudott fel-
jönni. Dévay Zsombor a második sorból érte el a 18. helyet.

Ausztráliában és Ausztriában

A középtávú (70.3) triatlon világbajnokságot az ausztráliai Gold 
Coast-ban rendezték meg. Szűcs Rajmund, aki tavaly, a buda-
pesti 70.3 versenyen elért korosztályos 3. helyével szerzett in-
dulási jogot az 1900 méter úszásból, 90 km kerékpározásból és 
21 km futásból álló viadalra, az egyik legerősebb mezőnyben, a 
40-44 éves korcsoportban a 84. helyet harcolta ki. 

 A középtávú triatlon Európa-bajnokságnak az ausztriai Walch-
see adott otthont. Hankó Dávid, a TTK többszörös magyar baj-
noka nagyon komoly esélyekkel és reményekkel állt rajthoz, de 
sajnos az úszás után a depóban defektes kerékpár várta és mi-
vel ott nem helyeztek el tartalék kerekeket, a verseny feladásá-
ra kényszerült. Dávid Balatonfüreden, a Balatonman elnevezésű 
nemzetközi erőpróbán vigasztalódhat. 

Tenisz

Ötödik helyen

Két vereség a hétvégi mérlege a Tiszaújvárosi TC teniszezőinek. 
A Jászberénytől 9-0-ra, míg a Nyíregyházától - a tavaszi 5-4-es 
siker után -, 8-1 arányban szenvedtek vereséget. A két mérkőzés 
egyetlen győzelmét Gyuris Norbert szerezte. A csapat így jelen-
leg a tabella 5. helyét foglalja el. A hétvégén ismét hazai pályán, 
a sereghajtó GÉM SE csapatát fogadják.

A csapat tagjai a tárgynyereményekkel, balról jobbra: Nagy 
Balázs, Fónagy-Árva Péter és Köllő Ábel. 

11. oldal2016. szeptember 15. Sport

Csak Gyuris Norbert volt nyerő a tiszaújvárosiak közül.

A még ifjúsági korú Lehmann Csongor (jobbról) bronzérmet 
érdemelt ki Bledben.

Kristófi pontot mentett.



Öt település a szigeten 

Ismét találkoznak 
a hajdúk

Gasztronómia, színpadi produkciók, felnőtt és 
gyerekprogramok. Színes kínálattal várják a szer-
vezők az érdeklődőket szeptember 17-én. Idén öt 
város mutatkozik be a Hajdúk a szigeten szabad-
téri rendezvényen.

Hajdúbagos, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Polgár jön idén Tisza-
újvárosba a Tisza-szigetre. Nem csak kultúrájukat, hanem főző-
tudományukat is elhozzák. A legnépesebb küldöttsége Polgár-
nak lesz. Körülbelül 200 fővel érkeznek és három nagy sátor-
ban készítik el ételeiket.
- A mi sátrunkban Polgár múltja és jelene fog megelevenedni - 
mondta lapunknak Radics Zoltánné, a polgári Ady Endre Mű-
velődési Központ igazgatója. - A jó hangulatról citerazenekar 
gondoskodik majd és a foltvarrókör munkáit is megnézhetik, 
akik betérnek hozzánk. Az éhesen érkezők megkóstolhatják a 
hamisítatlan polgári töltött káposztát. Ezen kívül színpadi pro-
dukcióval is készülünk. Fellépnek mazsorettjeink és a Polgári 
Lovas Hagyományőrzők Egyesület huszárbandériuma. 
A kulturális és gasztronómiai találkozó jó alkalom arra, hogy a 
hasonló múltú hajdúvárosok jó kapcsolatot alakítsanak, ki vagy 
a meglévőt erősítsék. 
- Nagy örömmel vettük kézhez Tiszaújváros polgármesterének 
invitáló levelét - nyilatkozta Tóth József, Polgár város polgár-
mestere. - Tavaly is részt vettünk és nagyon kellemes emlékek 
maradtak bennünk. Idén is kiteszünk magunkért. A rendezvé-
nyen bemutatjuk kultúránkat, hagyományainkat és azt szeret-
nénk, ha ezáltal mindenki úgy ismerné meg városunkat, hogy 
egy nyitott, szerethető, barátságos település. Polgár a történel-
mi hajdúvárosok egyikeként fontosnak tartja a hagyományok 
ápolását, ugyanakkor számunkra fontos a Tiszaújvárossal va-
ló rendszeres és folyamatos együttműködés, hiszen nem csak 
szomszédok vagyunk, ennél szorosabb kötelék, testvérvárosi 
kapcsolat köt össze minket.
Nem csak a vendégtelepülések, hanem Tiszaújváros is szervez 
kóstolóval egybekötött főzést. Az ebédjegyeket a helyszínen le-
het megvásárolni. Főzőcsapatok még jelentkezhetnek, a feszti-
vál napján délig. 

ema

Versenyfelhívás
„HAJDÚK A SZIGETEN”

kulturális, gasztronómiai szabadtéri rendezvény keretében 
a hajdúk tiszteletére, bajuszviseleti hagyományaik ápolásá-
ra bajuszversenyre - Hajdú bajuszmustrára hívunk minden 
bajusztulajdonost.
Ideje: 2016. szeptember17. (szombat)
Helye: Tiszaújváros, Tisza-sziget
Versenykategóriák:
Leghosszabb bajusz
Kifent bajusz
Különleges bajusz
Nevezés és előzsűrizés a helyszínen 14:00 órától 15:00 óráig.
Nevezési díj nincs.
A bajuszverseny eredményhirdetése 18:00 órától.

Derkovits Kulturális Központ
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 49/542-005; szer-

vezok@tujvaros.hu; www.dkk.tiszaujvaros.hu

12. oldal 2016. szeptember 15.Rendezvény

2015-ben három hajdúváros vendégeskedett nálunk. 

A polgári hagyományőrzők tavaly betyártábort vertek. 

Parkolási rend 
a „Hajdúk a szigeten” 

rendezvényen
2016. szeptember 17-én

Tájékoztatjuk a Tisza-szigeten meg-
rendezendő „Hajdúk a szigeten” ren-
dezvényre gépjárművel érkező látoga-
tókat, hogy a helyszínen és a környe-
ző területeken a következő lesz a par-
kolás rendje: 
A látogatók korlátozott számban in-
gyenesen parkolhatnak a Tisza-szige-
ten a Sulymos utcában (Parkoló ut-
ca) és a mellette kialakított területe-
ken. Amennyiben a Tisza-szigeten ki-
alakított parkolók megtelnek, a Tisza 
Erőmű Kft. parkolójának kijelölt te-
rületein, valamint a Tisza-sziget előt-
ti, jobb parti (Tisza-part városrészhez 
vezető) töltésszakaszon is biztosítjuk a 
parkolást.
A kerékpárral érkezők számára a szi-
geten ingyenesen használható kerék-
pártárolók lesznek kialakítva. 
Kérjük a rendezvényre látogatókat, 
hogy lehetőleg az ingyenes autóbusz-
járatokat vegyék igénybe.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Autóbuszjáratok a „Hajdúk a szigeten” rendezvényre
2016. szeptember 17.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Ti-
sza-szigeten megrendezendő „Hajdúk a szigeten” rendezvényre ingyenes autóbusz-
járatokat indít az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közszolgáltató ál-
tal az alábbi menetrend szerint:

Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 12:00 - 21:00 óráig óránként (utolsó járat 21:00 óra-
kor indul).
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar - Kazinczy út (hotel) - Széchenyi út (Üzletsor) - Ti-
sza-sziget.
Visszafelé a Tisza-sziget bejáratától a le- és felszállás után azonnal indul: kb. 12:10 
- 22:10 óráig óránként (+ utolsó járat 22:30 órakor indul).
Tiszaszederkény és Tisza-part városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 12:30, 16:30. 
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar - Bethlen G. út - Széchenyi út (Üzletsor) - Rózsa út 
- Szederkényi út - Bocskai út, iskola - Bocskai út  - Kossuth út - Bajcsy-Zs. út 37. - 
Bajcsy-Zs. út 67. - Bocskai út, posta - Dózsa Gy. út (temető) - Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-sziget bejáratától a le- és felszállás után azonnal indul: kb. 12:50, 
16:50, 22:30 órakor.

Polgári járatok:
Polgárról a központi buszmegállóból a Tisza-szigetre: 12:30, 16:30, 17:30.
Útvonal: Központi buszmegálló - Selypes buszmegálló (12:35, 16:45, 17:45) - Ti-
sza-sziget.
Visszafelé a Tisza-sziget bejáratától a le- és felszállás után: 16.15, 17.15, 21:30.
Tiszaújváros autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8-as kocsiállásról indulnak.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal


	1.oldal
	2.oldal
	3.oldal
	4.oldal
	5.oldal
	6.oldal
	7.oldal
	8.oldal
	9.oldal
	10.oldal
	11.oldal
	12.oldal

