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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Szep-
tember 28-án, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaúj-
város polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzete-
sen is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, 
vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza 
Televízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 
341-755-ös számon. 
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ParalimpiaKajak-kenu

Hajdúk a szigeten

Váczi-pont RióbanGiada világbajnok

Finom falatok, színes programok

Kiválóan teljesített és pontot szerzett Váczi Anita a TVSE spor-
tolója a paralimpián a 12-es sérültségi szintű kajakosok 200 mé-
teres versenyszámában. 
Bár a selejtezőből még nem sikerült egyenes ágon a döntőbe 
kvalifikálnia magát, a középdöntőből már magabiztosan jutott 
a végső megmérettetésbe. Itt végül a hatodik helyen evezett be 
a célba.
- A felkészülés alatt több súlyos egészségügyi problémám is 
adódott - írta a döntőt követően facebook oldalán - ennek elle-
nére sem adtam fel, igyekeztem erőt venni magamon és csak a 
paralimpiára koncentrálni, hogy a kitűzött céljaimat meg tudjam 
valósítani. Bár nem úgy alakultak a dolgok, ahogy terveztem, de 
így is boldog vagyok, mert tudom, hogy a körülmények ellené-
re is kihoztam a maximumot a helyzetből.

Minden idők legjobb világbajnoki szereplését nyújtotta a ma-
gyar válogatott a Brandenburgban rendezett maratoni kajak-ke-
nu világbajnokságon. A megszerezhető 17 aranyéremből 14-et 
megnyert. Ennek a fantasztikus sikernek lehetett részese a Ti-
szaújvárosi Kajak Kenu és Sárkányhajó Egyesület versenyzője, 
Bragato Giada is, aki az ifjúsági női kenusok 14 km-es távján 
szerzett világbajnoki címet.
- Nagyon boldog vagyok, hiszen sikerült megvalósítani azt, amit 
az edzőmmel az év elején elterveztünk – nyilatkozta a versenyt 
követően. - A síkvizi Eb-n bronzérmet szereztem kenu egyes 
500 méteren, most pedig itt ez a csodálatos világbajnoki cím, és 
az ORV szereplés még előttem áll, ahol több versenyszámban is 
érdekelt leszek.
Edzője, Krucsay József jogos büszkeséggel méltatta versenyző-
jét: - Jelenleg ő a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó 
ifjúsági kenuversenyzők egyike, nem csak Magyarországon, ha-
nem a világon is - mondta. 

Váczi Anita hatodikként ért célba. 

Kilencvenedik születésnap

Őszi hajrá

A tejes nénit 
köszöntötték

Járdafelújítások

Bráz György polgármester és dr. Juhos Szabolcs jegyző ottho-
nában köszöntötte Hornok József Sándornét, aki szeptember 18-
án ünnepelte kilencvenedik születésnapját. Emma néni 1956-tól 
településünk lakója. A régi városlakók közül sokan „tejes néni-
ként” ismerik, mert ő volt az első tejboltos és a TVK nagykony-
hai büféjének vezetője. Az ünnepelt szellemileg nagyon friss, 
vidám természetű, szereti, ha vendégek mennek hozzá, ugyanis 
imád jókat beszélgetni. 

Városszerte zajlanak a közterületi - zömmel járda - felújítások. 
Felvételünk a leghosszabb renoválandó szakaszon, a József At-
tila úton készült. A kivitelezőknek - nem csak itt - igyekezniük 
kell, hogy még az igazán csapadékos idő beállta előtt be tudják 
fejezni a munkálatokat.
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Második alkalommal rendezték meg a Hajdúk a szigeten elnevezésű gasztronómiai és kulturális találkozót a Tisza-szige-
ten. (Írásunk a 4. oldalon.)
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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. Szombaton 17:00 vecsernye, 
18:00 utrenye. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia. Kedden 8:00 
Szent Liturgia.
Október 8-ára 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 Sajószögeden 09.00 órától, Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet. 
A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban 
gyermek istentiszteletet tartunk.

Pszichoaktív anyagot árult

Előzetesben a drogdíler 
Előzetes letartóztatásban van az a férfi, aki Tisza-
újvárosban és környékén tiltott szerrel kereske-
dett.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tálya új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt bün-
tetőeljárást folytat F. László 33 éves helyi lakos-
sal szemben. A gyanúsított 2016. szeptember 9-ei 
elfogásáig Tiszaújvárosban és a hozzá közeli te-
lepüléseken új pszichoaktív anyagot árult kiala-
kult vevőkörének. A férfit meglepték a tiszaújvá-
rosi nyomozók és a főkapitányság Mélységi Elle-
nőrzési és Közterületi Támogató Alosztály mun-
katársai, elfogásakor ugyanis mindent beismert és 
a kapitányságon részletes beismerő vallomást tett. 
A nála tartott házkutatáson a rendőrök készpénzt, 
növényi törmeléket foglaltak le.
 A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság előterjesztést 
tett előzetes letartóztatására, amit ügyészi indít-
ványra a bíróság elrendelt. 

 Lépcsőfutó tűzoltók

Pauska verhetetlen emeleten
A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság idén is megrendezte a 
megyei szintű lépcsőfutó baj-
nokságot. A megmérettetés a 
megyeszékhely legmagasabb 
lakóépületében, a Szentpéteri 
kapuban volt, ahol szép tisza-
újvárosi siker született.

A versenyre a megyei igazgatóságon és 
annak hivatásos tűzoltóságain, valamint 
a főfoglalkozású létesítményi tűzoltósá-
gokon szolgálatot teljesítő állomány ne-
vezhetett. A futás a Szentpéteri kapu 70. 
szám alatti húszemeletes épületben volt, 
ahol az indulóknak a tizennyolcadik eme-
letre kellett felfutniuk teljes védőfelsze-
relésben, légzőkészülék használatával. A 
legjobbak képviselhetik megyénket az or-
szágos lépcsőfutó versenyen.
A 35 év feletti férfi kategóriában Pauska 
Krisztián (FER Tűzoltóság Tiszaújváros) 
szerezte meg a győzelmet. Ugyanebben 
a kategóriában munkatársa, Szabó István 
lett a második, míg a harmadik az ugyan-

csak térségünkben dolgozó Bártfai István 
(Mezőcsáti KVŐ). 
A verseny abszolút győztese is Pauska 
Krisztián, aki mindössze 1 perc 42 má-
sodperc alatt teljesítette a 333 lépcsőfok-
ból álló távot.

A megyei lépcsőfutó bajnokságok szer-
vezésében és lebonyolításában nyújtott 
munkája elismeréseként Benőcs Viktor 
(Tiszaújvárosi HTP) különdíjban része-
sült.

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 15.00 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

Alexa Country 
a Mambo-ban

Kedves Kedvelőink, Barátaink, Közelebbi és Távolabbi Tisza-
újvárosiak!
Nagy megtiszteltetés volt Szent István ünnepén átvenni a Lo-
rántffy Zsuzsanna Emlékplakettet, mellyel Tiszaújváros önkor-
mányzata elismerte eddigi munkánkat. Amikor a banda megala-
kult, nem volt célunk semmi ilyen babért learatni. Ez a kitünte-
tés – legalábbis mi így érezzük – viszont már bizonyos kötele-
zettségeket is ró ránk és éppen ezért csináltunk egy gyors szám-
vetést. Ebből kiderült, négyszer annyi koncertet adtunk külföl-
dön vagy az ország más településein, mint „anyavárosunkban”. 
Úgy gondoljuk itt az ideje, hogy változtassunk az arányokon. 
Egy havi rendszerességgel jelentkező country klubest soroza-
tot indítunk a hétvégén, a nemrég megnyílt Club & Cafe Mam-
bo-ban. Izgalmas terveink vannak a jövőre nézve, vendégekkel, 
műfaji keveredésekkel. Szeretettel és nem kis izgalommal vá-
runk minden tiszaújvárosi és környékbeli, „kicsit másképp” szó-
rakozni vágyót szeptember 23-án, pénteken 21.30-kor! A részle-
tekről bővebben és naprakészen a zenekar facebook oldalán le-
het tájékozódni.
Tisztelettel: 

                                                  az Alexa Country Band

Védelem
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 22.Sokféle

A rendőrök meglepték F. Lászlót. 

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 25-ig (vasárnapig)  
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688), majd szeptember 26-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár 
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  

Pauska Krisztián a dobogó tetején. 



Lakossági fórumok

Zöldülő Tiszaújváros program
A Tisza-part városrészben tapasz-
talt - egyébként szokásos - aktivi-
tás után meglepően gyér érdeklő-
dés kísérte a Városházán, illetve a 
Tiszaszederkényben tartott lakos-
sági fórumokat. Pedig olyan téma 
- az önkormányzat zöldterület-fej-
lesztési és fásítási koncepciója - 
volt terítéken, mely minden város-
lakót érzékenyen érint, s mellyel 
kapcsolatban gyakran fogalma-
zódnak meg markáns vélemények.

A Városházán tartott rendezvényen ketten kép-
viselték a lakosságot. Egyikük elismerően szólt 
városunk zöldfelületeiről, másikuk újdonsült 
tiszaújvárosiként volt kíváncsi az elképzelé-
sekre.

Fények és árnyak

A Zöldülő Tiszaújváros programot a tanul-
mánytervet készítő TÁJ-CONSULT Bt. kép-
viseletében Balogh Andrea okleveles tájépí-
tész ismertette - tekintettel a gyér érdeklődés-
re, igen kivonatosan.
- Összességében, ha nagyon rövid akarok lenni, 
akkor azt mondanám, hogy tájépítészeti szem-
pontból eléggé jó állapotban van a város faál-
lománya - nyilatkozta lapunknak a szakember. 
- A fás szárú növények elrendezése nagyjából 
követi a település beépítési jellemzőit, értem 
ez alatt, hogy a kertvárosi részen a széles elő-
kertes zöldfelületek kialakítása emlékeztet egy 
családi ház zöldfelületére, amit ráadásul a he-
lyi lakosok telepítenek és ápolnak. Tehát egy 
önellátó zöldfelület-rendezés folyik a közterü-
leti zöldsávokban. A tömbös beépítéseknél azt 
kell mondjam, hogy több a fa, mint amit ideá-
lisnak gondolna az ember. Pedig a lakások, ját-
szóterek benapozása fontos lenne. Helyenként 
így kevés a lakásokba bejutó fény mennyisé-
ge a sok fa miatt. Vannak tipikus hibák, amiket 

a tanulmánytervben kilistáztunk. A legáltaláno-
sabb ezek közül, hogy az ember lelkesen ülteti 
a fát és nem gondol arra, hogy 5 év múlva vagy 
10 év múlva ennek nagy koronája lesz, be fog 
lógni az ablakon.  A tömblakásos házaknál jel-
lemző, hogy túl közel van a fa az épületekhez, 
aminek az a következménye, hogy közműveket 
sérthet, a házaknak az alapozását, szigetelését 
sértheti, és ebből a féloldalas szituációból le-
hetnek problémák.
- A fafajták megfelelőek ebben a városi környe-
zetben?
- Erre is ki kellett térnünk a vizsgálat során és 
én arra számítottam, hogy találunk majd olyan 
fákat, melyek nem bírják a klímát vagy a vi-
szonylagosan nagy napsugárzást, a kevesebb 
csapadékot, de ez nem jellemző. Olyan fát, 
ami abszolút nem bírja az itteni környezetet, és 
szisztematikusan cserélni kellene, nem igazán 
találtunk. 
Annál nagyobb problémák vannak az Ifjúsá-
gi parkban. Ennek faállományát két, egymás-
tól független igazságügyi szakértő is felmérte. 
Egyikük - Dufla Ferenc - a lakossági fórumon 
is ott volt. 
- Elöregedett, szakkifejezéssel élve túltartot-
tá vált az állomány - mondta. - A parkban na-
gyon sokféle fa található, jelentős számban ne-
mes nyarak, óriás nyarak, amikről azt kell tud-
ni, hogy ezek nem őshonos, hanem hibrid fa-
jok, európai és amerikai nyárfajok keresztezé-
séből keletkeztek. Ezeket a fajokat azért hoz-
ták létre, hogy minél rövidebb idő alatt nagy 
gazdasági hozamot hozzanak és a jelenlegi 47 
éves átlagos korukkal túl vannak a biológiai 
optimális koron. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 

ezek 100 évesnél idősebb embereknek felelnek 
meg. A felmérésnél, azt kell, hogy mondjam, 
nagyon egyszerű dolgom volt, hiszen hozzáér-
tő szemmel megfigyelve, ezeket a fákat végig-
járva, sajnos azt lehetett megállapítani, hogy 
a darázscincér és a nagy nyárfacincér minden 
darabot károsított. Tehát potenciális balesetve-
szélyt jelentenek. Egyrészt a fatestet tőben rá-
gással gyengítik ezeknek a rovaroknak az álcái, 
illetve komoly fertőzési kaput nyitnak, ahol a 
fák gombákkal és baktériumokkal fertőződhet-
nek. Ezen kívül az elöregedés természetes je-
lei is felléptek már. A koronákban lévő ágak 
száradtak, a kéreg elég sok fáról hullik, illet-
ve törnek le folyamatosan a száradó ágak. Azt 
kell mondjam, hogy az a felelős tevékenység, 
ha ezeket a fákat eltávolítjuk. Természetesen az 
eltávolítás intenzitásán lehet polemizálni, de ha 
mindent egybevetünk, én nem tartom rossz öt-
letnek drasztikus műtéttel eltávolítani ezeket a 
beteg fákat. Természetesen utána lehet és kell 
is pótolni olyan fafajokkal, melyek kifejezetten 
a parkba valók.

Fa- és cserjelista

Tiszaszederkényben - ahol négy érdeklődő volt 
- Török László, a Polgármesteri Hivatal vá-
rosüzemeltetési munkatársa szólt a programról, 
különösen annak Szederkényt érintő részéről.
Mint mondotta, a városrész hagyományos, szűk 
keresztmetszetű utcákból álló szerkezete csak 
kevés helyen tesz lehetővé utcafásítást. Csu-
pán néhány szélesebb utca, utcaszakasz men-
tén (Bocskai, Vasvári, Gát, Hunyadi, Táncsics 
utca református templommal szemközti szaka-
sza) nyílt lehetőség fák ültetésére. Ezeken a he-
lyeken sincs egységes fasor, a lakosság által ki-
ültetett diófa, gömbakác, nagyméretű mályva-
cserje egyedek találhatók.
Az említett településszerkezet nem teszi lehe-
tővé az utcák fásítását, még a széles útkereszt-
metszetekben sem, az árkok és a közmű-védő-
távolságok miatt. Ezért a településrész zöldfe-
lületi minőségének javítása a magántulajdon-
ban lévő előkertek, kertek, valamint az intéz-
mények zöldfelületei vonatkozásában érhető 
el. Ezért a tervezők javasolják a lakosság szá-
mára a telepítendő növények (fák, cserjék) lis-
tájának közzétételét ajánlásként. Ez nem csu-
pán településképileg lenne fontos, az őshonos, 
illetve a magyar falvakban hagyományos, illet-
ve a településhez hasonló klimatikus viszonyú 
területekről származó növények ugyanis jobb 
és gyorsabb növekedésűek, ellenállóbbak a ko-
rábbi évtizedekben igen divatos fenyőféléknél, 
tujáknál.
A javasolt fák és cserjék: dió, korai juhar, 

vadgesztenye, hárs fajok, fajták, törökmogyo-
ró, tiszafa, mályvacserje, orgona, jezsámen, 
mogyoró, aranyfa, lilaakác.
A tanulmányterv külön foglalkozik a temetők-
kel is.
A tiszaszederkényi református temető területe 
nagyrészt fátlan, csupán a telekhatáron, a Dó-
zsa György úti főbejárat mellett találhatók ke-
leti tuja csoportok, valamint a Gát utcai kerítés 
és a sportpálya mentén fehér akác állomány - 
állapították meg a tanulmányban.
Javasolt tehát a gyakorlatilag fátlan temető terv-
szerű fásítása. A főbb feltáró útvonalak mentén 
fasor, a parcellákban ligetes ültetés. A fásítás 
során javasolt a hagyományos magyar falusi te-
metőkre, templomkertekre jellemző növényal-
kalmazás: kislevelű hárs, fehérvirágú vadgesz-
tenye, illetve ha a permetezés nem megoldott 
piros virágú vadgesztenye, szomorúfűz, tisza-
fa. Az utóbbi években a magyar temetőkben is 
elterjedt tuják, fenyők telepítését nem javasol-
ják a szakemberek. Véleményük szerint az em-
lített tiszafa telepítésével megoldható a szüksé-
ges örökzöld lombozat látványa is.
Amint arról már beszámoltunk, a képvise-
lő-testület szeptemberi ülésére ütemterv készül 
a 2016-ban és 2017-ben végrehajtandó felada-
tokról. Ezeket az októberi közmeghallgatáso-
kon ismerheti meg a lakosság. Ezzel összefüg-
gésben Török László arról tájékoztatta a fórum 
résztvevőit, hogy a Vasvári úton kettős fasort 
telepít az önkormányzat - várhatóan jövő már-
ciusban, áprilisban.

                               Ferenczi László

Plágium 
és törvénysértés?

A Városházán rendezett lakossági fórumot 
megelőzően zárt ülést tartott Tiszaújváros 
képviselő-testülete. Erről dr. Fülöp György 
alpolgármester tájékoztatta lapunkat.
A testület véleményezte a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium kollégiumvezetői megbízására 
vonatkozó pályázatot. A feladat ellátására 
pályázó Zarándiné Kemény Katalin vezeté-
si programját a testület kizárólag az érintett 
szakmai közösség tagjai többségének támo-
gatása esetén támogatja, amennyiben a pá-
lyázó a plágiumgyanú alól tisztázza magát.
A testület ugyanakkor felkérte a jegyzőt, 
hogy forduljon a megyei kormányhivatal-
hoz és a KLIK központi szervéhez azzal ösz-
szefüggésben, hogy az Eötvösnek jogszerű-
en lett-e a tagintézménye a mezőcsáti közép-
iskola.
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Az Építők útja hársfasorát részlegesen „leváltanák” a szakemberek. 

Az Ifjúsági park fái túltartottak. 

Szederkény utcáin kevés helyen lehet fásí-
tani. 



Hajdúk a szigeten

Finom falatok, színes programok
Fehér füst szállt fel a Tisza-szi-
get felől szombat délelőtt. Köze-
lebb érve muzsikaszó hallatszott, 
sisteregve sültek a tárcsán készü-
lő húsos finomságok, ökör és ma-
lac forgott a nyárson. A karámban 
rackajuhokat őriztek, a terelőku-
tyák rajtra készen, lihegve várták 
gazdáik utasítását, miközben üst-
ben, bográcsban gyújtottak alá a 
szabad tűzön főtt étkeknek. 

Ez a látvány fogadta hétvégén a szigetre érke-
zőket. Az illatok is sétára csábították a vendé-
geket, hiszen kora délutánra már jó néhány fo-
gással elkészültek a főzőcsapatok. Volt babos, 
húsos, káposztás, krumplis, sülve-főve egytá-
létel, nyársra húzott sarudi marha, grillcsirke, 
malacsült és persze hal is, ha már a Tisza part-
ján vertek sátrat. 
A Polgármesteri Hivatal csapata fűszeres tar-
ját és csirkemellet forgatott tárcsán, a tűzön 
harcsapaprikást és bográcsban készült túrós 
csuszát főzött délidőben. 
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 
több mint 1600 főre főzött. Sátraiknál pogácsát 
és tarjás, húsos, kolbászos hajdúkáposztát kí-
náltak. 
A gávavencsellőiek megállás nélkül sütötték 
hagyományos krumplis étküket.
- Nagyboldogasszony lapcsánkáját sütjük meg, 
- mondja Kiss Lászlóné, a gávavencsellői ró-
mai katolikus plébánia csapatának szószóló-
ja. - Meghívásra jöttünk, örömmel és szívesen, 
ittlétünkhöz hozzátársul egy nemes cselekedet 
is, hiszen az általunk készített és eladott étel-
ből származó teljes bevételt a templomunk kül-
ső felújítására szeretnénk fordítani.
Mázsaszámra pucolták a krumplit a burgonyá-
jukról híres vendégek, az elkészült lapcsánkát 
pedig egyházuk plébánosa, Ferenczi Richárd 
árulta.
 - Több mint hat mázsa krumplit hoztunk, 20 
fős csapatunk pucolja, ízesíti, és áruljuk ezt a 
kimondottan szabolcsi ételt - mondja a reveren-

dáját kötényre cserélő atya, aki a rendezvény 
ünnepélyes megnyitóján áldást kért a vendé-
gekre és az immár hagyománnyá lett program-
ra.
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere a 
meghívott hajdútelepülések polgármestereivel 
együtt lépett a színpadra a rendezvény nyitá-
nyakor, s hajdútestvéreinket köszöntve eleve-
nítette fel a hajdúkhoz kötődő szálainkat. 
- A régi városrésznek, Tiszaszederkénynek ko-
moly történelmi hagyományai vannak, hiszen 
hajdanán Lorántffy Zsuzsanna hajdúkat tele-
pített ide, a török által pusztított területre. Me-
rítve a múltunkból tavaly kitaláltuk, hogy le-
gyen ez a rendezvény, amire egyre több bará-
tunk látogat el, és tölt velünk egy napot, olya-
nok, akik igazi hajdú gyökerekkel rendelkez-
nek, mint Polgár, Hajdúnánás és az első alka-
lommal hozzánk érkező Hajdúbagos - mondta 
Bráz György, aki valamennyi polgármesternek 
átadott ajándékul egy emlékplakettet.
Mindannyian megköszönték a meghívást és né-
hány mondatban bemutatták településüket, fel-
sorakoztatva hajdú hagyományaikat. 

Hajdúbagos az egy főre eső legtöbb székely ka-
pujáról híres, tudom meg a standjuknál ámulva, 
ahol a faragott kapu alatt terített finomságokat 
kóstolgattam.
 - Minden közintézményüket egy székely kapu 
díszíti, a hagyományápolásra nagy hangsúlyt 
fektetünk. Van néptánccsoportunk, tájházunk, 
művészeink, festőink és fafaragóink, akik töb-
bek között a kapukat is készítik. A közmunkap-
rogram keretében termeljük ezeket a zöldsége-
ket és gyümölcsöket, amiket üvegbe zártunk 
- kalauzol el a befőttek között Fehér Tiborné, 
Hajdúbagos alpolgármestere. 

A polgáriak sátránál dalra fakadtak a citerások, 
nótás kedvüket az arra járókra is ráragasztották. 
Vendégeiket töltött káposztával, vadraguval és 
lecsóval kínálták, de foltvarróikat és lovas ha-
gyományőrzőiket is magukkal hozták. 
Hortobágyi csikós ruhában kevergette a bal-
mazújvárosiak babgulyását és slambucát a csa-
pat séfje. Viselete nem díszlet volt, hétközna-
pi munkaruha.
 - Ilyenben dolgozunk, többféle öltözetünk is 
van, hiszen piszkolódik - mondja Eszenyi Im-
re. - Bojtár, csikós, juhász, tán már csak kondás 
nincsen, ilyen viseletben őrizzük az állatokat. 
S, hogy miért főzünk? Hát mert sokszor akad, 
hogy terelés közben, amíg legel a ménes, ösz-
szeütünk a mezőn valamit bográcsban. Példá-
ul slambucot, mint most is, hiszen a krumpli, a 
tészta és a szalonna nem romlandó, tudjuk vin-
ni magunkkal a nagy melegben is. 
Mindent ellep az illat és elvarázsol a látvány. 
A főzők utcájában baráti társaságok, munka-
helyi közösségek tálalják az étkeket, köztük a 
rendezvényre érkező hajdútelepülések is. Ku-
lináris tudományukat bemutatva kínálgatták az 

arra sétálókat, az árusok utcájában pedig por-
tékáikat, saját házi készítésű savanyúságaikat, 
szörpjeiket, gyógynövényekből készült főzete-
iket, italaikat.
- A Nánási Portéka városunk saját márkája - 
mutatja be a település standján felsorakoztatott 
árukat Fűz Andrásné. -  Helyi sajátosság min-
den, amit itt látnak, hiszen a kézművesek ne-
mez, bőr, szalma tárgyaikat maguk készítik, de 
vannak itt hímzések is. A közfoglalkoztatás ke-
retében pedig termeljük ezeket a növényeket, 
amikből savanyúságot, mézet, lekvárt és ször-
pöt készítünk. Idősotthonban, óvodában és is-
kolában is ez kerül a tányérokra, a sajátjainkat 
értékesítjük.
Nagy hagyománya van Balmazújvárosban a 
csigatészta készítésének, ebből is kaptak íze-
lítőt a település sátránál az apró gondossággal 
tésztát tekergető asszonyoktól az érdeklődők. 
A színpadon egymást váltották a hagyományőr-
ző csoportok tánccal és zenével, de voltak kon-
certek, 3+2 és a Motiva zenekar is fellépett. A 
gyerekek régi idők játékait próbálhatták ki a 
népi játszótéren, a mókás kedvű felnőttek pedig 
nekik szánt versenyeken mérhették össze ere-
jüket, bálagurításból, traktorkerék forgatásból, 
tökhajításból. Motorcsónakkal lehetett szelni a 
vizet a Tiszán, de volt íjászat, solymászat és te-
relési bemutató, őshonos állatokkal.   
Hortobágyi fekete rackákat és egy fehér ürüt 
hozott Rékasi László Görbeházáról. Állatai a 
Duna- Tiszaközi Magyar Pásztorkutyás Egye-
sület közreműködésével elevenítettek fel egy 
még ma is élő szakmát, néphagyományt, a te-
relést. 
 - Különleges és klasszikus is ez az állat, ősho-
nos magyar védett állatfajta és klasszikus is, hi-
szen a 900-as évek végéig nem is volt másfajta 

Magyarországon. Ma különlegességként muto-
gatjuk, de mi azért küzdünk, hogy ne állatkert-
ben legyen bezárva, hanem szabadon, bemutat-
va azt az értékét, amit Magyarországon képvi-
sel. Ma már kevesen áldoznak időt, energiát és 
pénzt arra, hogy ezt a fajtát őrizzék - mondja a 
rackák gazdája, Rékasi László.
 A rackák mellett az őshonos pásztorkutyák 
mindegyikét felvonultatták, a pulit, a pumit, 
a mudit, a sinkát és a legnagyobb testűt, a ko-
mondort, miközben gazdájuk az állatokban 
szunnyadó, elfojtott vadászösztönről és a ku-
tyák taníthatóságáról mesélt. 

berta 

4. oldal 2016. szeptember 22.Rendezvény

Készül a balmazújvárosi csiga. 

Nagyboldogasszony lapcsánkáját kínálja a gávavencsellői plébános, Ferenczi Richárd. 

Pásztorkutyák mustrája. 

A hajdúbagosiak standja. 



Autómentes nap

Egészség és környezetvédelem
Idén is együtt ünnepelték 
az autómentes napot váro-
sunk általános iskolásai. A 
cél, hogy felhívják a figyel-
met a környezetvédelem és az 
egészséges életmód fontossá-
gára. A programokat is ezek 
jegyében szervezték meg a 
Városháztéren

- Teljesen autómentesen nem tudunk élni 
- mondta megnyitó beszédében dr. Fülöp 
György alpolgármester -, hiszen a mun-
kánkhoz kötődik az autó. Ez a nap nem 
arról szól, hogy egyszer majd olyan vi-
lágban élhessünk, ahol egyáltalán nem 
használunk autót, hanem arról, hogy fel-
hívjuk mindenkinek a figyelmét arra, 
hogy milyen fontos a mozgás, az egész-
ség. És amikor csak tehetjük, ne használ-
juk az autót - mondta az alpolgármester. 
A megnyitó után valamennyi résztve-
vő sétára indult, majd következett a kö-
zös torna. A Városháztéren spinning, er-
gométer és RC modell bemutató is vár-
ta a diákokat. 
- Ilyenkor megtanuljuk, hogy mozogjunk 

- mondta a kazinczys Csatlós Olivér -, és 
arról is beszélünk, hogy ne szennyezzük 
a környezetet. 
A fókuszban egészségünk és a környezet-
védelem áll az autómentes napon, immár 
18 éve. 
- Sokkal egészségesebb a Földnek, ha 
például biciklizünk - mondta a kazinczys 

Illés Evelin -, vagy ha görkorizunk, sétá-
lunk. 
Az autómentes nap célja az is, hogy fel-
hívják a figyelmet az alternatív közleke-
dési lehetőségekre, így a tömegközleke-
dés előnyeire is. 
- Én busszal járok - mondta a hunyadis 
Minden Viola -, nem itt élek a városban és 
anyukám azt mondta, hogy busszal érde-
mes járni. Hiszen a buszban sok ember el-
fér, és így takarékosabb is - mondta. 
A programokat idén a katolikus iskola 
szervezte. 
- Nagyon fontos már gyermekkorban tu-
datosítani a mindennapos mozgás jelen-
tőségét - mondta Gál Benjáminné, a Ti-
szaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola igazgatója -, fontos, hogy 
minél többet gyalogoljunk, sétáljunk, ha 
otthon hagyjuk az autót, azzal egészsé-
günkért is teszünk. A gyerekek most kö-
zösen sétáltak, tornáztak, és úgy gondo-
lom, hogy ha ezt minden évben megtesz-
szük, akkor megmarad bennünk valami, 
amit haza tudnak vinni a családba. 

                                Fodor Petra

kronika@tiszatv.hu

Rimaszombatban 
voltunk

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete vezetőségi tagjai szep-
tember 13-14. között  meghívást kaptak testvérvárosunk, Rima-
szombat nyugdíjasaitól. Mi négyen hölgyek, akik az irodában is 
tevékenykedünk, nagy örömmel tettünk eleget a meghívásnak.
Szívélyes fogadtatásban volt részünk. Énekkari társulatuk nem-
zetközi dalcsokorral fogadott bennünket. Az alpolgármester, Ri-
gó László beszélt a két város nagyon jó kapcsolatáról és azzal 
mindenki egyetértett, hogy amíg a vezetőink ilyen szívélyes ba-
rátságot táplálnak egymás iránt, addig mi, nyugdíjasok is szoro-
sabbá fűzzük a testvérvárosi kapcsolatot.
Az első napon volt vendéglátás étteremben, városnézés törté-
nésszel, múzeumlátogatás és közös vacsora egy kis zenés, nó-
tás esten. Másnap találkoztunk Simkó Józseffel, Rimaszombat 
polgármesterével, aki boldogan mutatta a tiszaújvárosi ereklyé-
ket. Rendelkezésünkre bocsájtotta a kisvonatot, amivel egy új-
jáépített vízimalmot látogattunk meg, ebéd után a kurinci Zöld 
Víz Üdülőövezetet csodálhattuk meg. Kora délután köszöntünk 
el egymástól. Mind a négyünkben igazi barátság érzése alakult 
ki a testvérvárosi nyugdíjasokkal. Nagyon jól éreztük magunkat 
és bízunk benne, hogy még szorosabb lesz a kapcsolatunk ne-
künk, „szépkorúaknak” is. Az Idősek hetén várjuk őket. Köszö-
net Bráz György polgármesternek és képviselőinknek, a hivatali 
dolgozóknak, hogy átélhettük ezeket az élményeket.

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete Elnökségének  
négy hölgy tagja

Évadzáró horgászverseny

Esélyt adtak a hobbihorgászoknak
Nyolcvanhárom indulója volt 
a Zabos Géza Horgász Egye-
sület évadzáró versenyének 
az Erdészeti tavon. 

Az esemény jó alkalmat kínált arra is, 
hogy rövid évértékelést kérjünk az egye-
sület elnökétől, Kiss Bélától.
- Tavaly azt gondoltuk, hogy az az év a 
legjobb az elmúlt esztendők közül, én úgy 
hiszem, hogy a 2016-os horgászszezont is 
egész jó eredményekkel zárjuk - mondta 
az elnök. - Amiket terveztünk - gyerek-
tábort, versenyeket, különböző rendez-
vényeket, főzőversenyen való részvételt, 
tisztségviselők horgászversenyét - mind-
mind sikerrel járt. Pályáztunk is, az ön-
kormányzattól sikerült komoly támoga-
tást nyerni gyermekprogramokra, éves 
programokra. Ezen túl tavaly visszalép-
tünk a MOHOSZ-ba, mert az érdekünk 
úgy kívánta, és a horgász napközire is si-
került 100 ezer forintot elnyerni, ami a tá-
boroztatást nagyban elősegítette. 
- A telepítésekkel elégedett?
- A haltelepítés nagyon izgalmas dolog, 
mert év elején tervszámok vannak, és 
van egy szabály, hogy a bevétel 50%-át 
erre kell fordítani. Év elején ez necces, 
mert nem tudni, hogy mennyi lesz a tag-
létszám, bár most megint a 2000 fő fölé 
mentünk. A telepítésben tartjuk az üte-
met, úgy is, hogy sajnos májusban nem 
tudtunk telepíteni, mert nem volt olyan 
méretű hal, ami a horgászok részéről el-
várt lett volna. Így a szokástól eltérően 
augusztusban telepítettük be a hiányzó 
mennyiséget. Most a terv szerint állnak a 
dolgok, egész kellemes ősz van, ameny-
nyiben a bevételeink úgy alakulnak, fo-
lyamatosan telepítjük az elvárt mennyi-
séget.
- Ki lehet mondani, hogy nyugodt a Zabos 

Géza Horgász Egyesület „vize”?
- Ez egy érdekes dolog. Én elég sokszor 
hallottam panaszt, hogy nem tudnak fog-
ni a sporttársak, nem megy a ponty. Mi 
ugyanis rendszerint pontyot telepítünk. 
A Tiszáról jobb hírek voltak, hallottam, 
hogy fogtak kecsegét is, - nyilván vissza-
engedték, mert tilalom van erre a halfajra. 
Egyébként, ahogy itt a parton én is „hall-
gatózok”, van, aki már 30 halat fogott, 
meg X darab halat fogott. Szigorítottuk 
a horgászrendünket ebben az esztendő-
ben, lekorlátoztuk napi, illetve heti meny-
nyiségre. Mindezt azért, hogy akik csak 
hobbiból horgásznak, és kijönnek, legyen 
esélyük arra, hogy halat foghassanak. 
Eredmények. Női kategória: 1.Bán Szil-
via. Férfi úszós kategória: 1.Gál Péter, 2. 
Báncs Miklós, 3. Kozma József. Férfi fe-
nekezős kategória: 1.Raáb Rudolf, 2. Fü-
le István, 3. Kovács Tibor. Legnagyobb 
hal: Füle István 3.780g.

F.L.

„Így kell járni, úgy kell járni…”

Ötven tánclépés

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ jubileumi, 50-en in-
nen és 50-en túl elnevezésű rendezvénysorozatának kilencedik 
állomásán táncra perdültek a szépkorúak és az érdeklődő ifjab-
bak. Az „50 tánclépés az Agyagbanda népi zenekarral” című 
programon a résztvevők a zenészek és egy táncoktató segítségé-
vel magyar néptánc motívumokat sajátíthattak el.

A Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. évfordulója 
tiszteletére megjelent

 kétkötetes díszdobozos kiadvány megvásárolható 
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

A díszdoboz a Képes Krónika 1966-2016 és a Tiszaújváros 
iparvállalatainak története című köteteket tartalmazza.

Ára: 5.000,- Ft

5. oldal2016. szeptember 22. Mozaik

A gyerekek élvezték a tornát. 

Két keréken át a deszkán. 

Kapásra várva. 

Füle István 3 méretes pontyot fogott - 
köztük a nap legnagyobb halát -, de ez 
is „csak” a 2. helyre volt elég. 



Kovács Robi 

A világ legrosszabb gyereke szigorú apa lett
Janikovszky Éva emlékkiál-
lítás nyílt a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtárban. A kiállí-
tásmegnyitó vendége a Kö-
lyökidő című tévés műsorból 
és A világ legrosszabb gyere-
ke című filmből ismertté vált 
Kovács Róbert volt. Ez alka-
lomból beszélgettünk a múlt-
ról, a jelenről és Janikovszky 
Éváról.    

- Gyerekszínészként sokat szerepeltél a 
tévében, mostanában ritkán láthatunk. 
Mi ennek az oka?
- A tévézés egy korszaka volt az életem-
nek, nagyon szép és tartalmas időszak. 
Akkoriban úgy aposztrofáltak minket, 
mint gyerekszínész, ami hízelgő volt, hi-
szen mi nem voltunk képzett színészek, 
hanem olyan gyerekek, akiket használni 
tudnak különböző szerepek játékos meg-
formálására. Ezek után én a színészet fe-
lé vettem az irányt, és megvalósítottam 
az álmomat, hiszen igazi, képzett színész 
lettem. A célom elérésében nagy előnyt 
jelentett a gyerekkoromban szerzett ruti-
nom. Alapvetően az életem a színház és a 
játék, de több lábon állok, jövök-megyek, 
mindig csinálok valamit. Műsort vezetek, 
rendezvényeken szoktam feltűnni, ha fel-
kérnek. A televíziózás lassanként kopott 
ki az életemből, de ez nem azt jelenti, 
hogy örökre. Olyannyira nem, hogy ve-
zettem az m1 Főtér című országjáró mű-
sorát, aztán a Fele királyságom című gye-
rekeknek szóló vetélkedőt. Az utóbbi 
pár évben állt be egy szünet a televízió-
zás terén, ami nem azt jelenti, hogy unat-
kozom. Nekem a televíziózásból nagyon 
sok minden megadatott, de most már a 
színház felé fordult az életem és ezt a vo-
nalat elég töményen képviselem. 

- Találkoztál Janikovszky Évával sze-
mélyesen? Milyen emlékeid vannak vele 
kapcsolatban?
- Sajnos nem találkoztam Janikovsz-
ky Évával, viszont a fiát, Janikovszky 
Jánost személyesen ismerem, ő a Mó-
ra Könyvkiadó vezetője. Nagyon jó lát-
ni, hogy az arcán felfedezhetőek az írónő 
vonásai. Egy roppant kedves ember, ami-
lyennek én Janikovszky Évát is elképze-
lem, hiszen aki ilyen könyveket tud írni, 
csak kedves és jó szándékú ember lehet. 
Az első Janikovszky-írással való találko-
zásom Az égig érő fű című film volt, ami 
az ő írásának az adaptációja. Nagy hatás-
sal volt rám, a mai napig képes vagyok 
többször is végignézni. Nekem ez a ked-
venc filmem.
- A Janikovszky Éva relikviáiból nyílt ki-
állításon előadsz egy, az írónő tollából 
származó írást. 
- Amikor ilyen kedves meghívást kapok, 

ilyen szép alkalomból, mint egy kiállítás-
megnyitó, nagyon szívesen teszek eleget 
a felkérésnek. Minden alkalmat megraga-
dok, hogy népszerűsítsem ennek a nagy-
szerű írónak a műveit. Régi vágyam volt, 
hogy Janikovszky írásokból színpadi 
előadást hozzak létre, ez az álmom telje-
sült, hiszen kettőt is sikerült. Ma délután a 
Kire ütött ez a gyerek? színpadra írt törté-
net rövidített változatát hoztam el. A má-
sik pedig, amit átdolgoztam, a Ha én fel-
nőtt volnék című írása. Zenéket, dalokat 
írok hozzá, egy zeneszerző hölgy segítsé-
gével, így próbálok kedvet csinálni a mai 
gyerekeknek ahhoz, hogy megismerjék és 
megszeressék ezeket a történeteket. 
- Sok gyerekeknek, gyerekekről szóló te-
hetségkutató műsor látható a különböző 
televíziós csatornákon. Nem gondolkoz-
tál azon, hogy ott lenne a helyed segíte-
ni a tehetséges gyerekeket, egyengetni az 
útjukat?
- Nem rossz az ötlet, de ez technikailag 
nem rajtam múlik, és megmondom őszin-
tén, ezt a vonalat nem igazán kísérem fi-
gyelemmel. Nem azért, mert, nem ér-
dekelnek a tehetséges gyerekek, hanem 
mert az energiám véges. Nekem is van két 
gyönyörű gyerekem, és a munka mellett 
próbálok minél több időt velük tölteni. 
- Ha már a gyerekek szóba kerültek, a vi-
lág legrosszabb gyerekéből milyen apu-
ka lett?
- Szigorú. Nem gondolják rólam az embe-
rek, de szigorú és egyben olvadozó szü-
lő is. Nagyon-nagyon imádom a gyereke-
imet. Bizonyos, felnőttként könnyedebb-
nek ítélt dologban levesznek a lábamról, 
de mind a fiam, mind a lányom a szó jó 
értelmében, mint apukától tart tőlem. Én 
vagyok a családban a szigor.  

 ema

Illem, protokoll

Diplomáciai 
ajándékozás

Már mindent tudunk az ajándékozásról, ha barátainkat, roko-
nainkat kívánjunk meglepni. De létezik az ajándékozásnak egy 
olyan válfaja, melyet protokolláris ajándéknak, diplomáciai 
ajándéknak neveznek. Miben különbözik ez a hétköznapi aján-
déktól? Meglehetősen sok a különbség.
A diplomáciai protokoll szempontjából ajándék kizárólag fi-
gyelmességből és a kapcsolat folytatásában vetett bizalom je-
leként adható. Ezzel is hangsúlyozva az esemény és a kapcso-
lat fontosságát.
A protokoll az ajándékok három fajtáját különbözteti meg: álla-
mi ajándék, lekötelező ajándék és figyelmességi ajándék.
Az állami ajándék általában nagy értékű, de nem személyre szó-
ló. Egy-egy államfői látogatás esetén a protokollosok feladatai 
közé tartozik az ajándékozás megszervezése: óhajt-e a két or-
szág képviselője ajándékot cserélni, ha igen, milyen összegű le-
het. Az átadás a nyitó- vagy a búcsú megbeszélésen történjen. 
(Természetesen az ajándékot először az nyújtja át, aki érkezik.)
A delegáció vezetője a kapott tárgyat nem személyes ajándék-
ként adja át és a viszonzásként kapott ajándék sem az övé, ha-
nem azé az országé, szervezeté, melynek delegációját vezeti.
Az állami költségvetés minden évben meghatározza, hogy a leg-
főbb méltóságok (Magyarország Köztársasági Elnöke, Magyar-
ország Miniszterelnöke, az Országgyűlés Elnöke) mekkora ösz-
szegeket fordíthatnak protokolláris célokra. Az ajándéktárgyak 
az ajándékozó ország kultúrájára, történelmére utalnak: népmű-
vészeti alkotások, művészeti reprodukciók, herendi vagy Zsol-
nai porcelánok, könyvek, albumok az országról, ételkülönle-
gességek, márkás italok, népzenei CD-k. Jogszabály határozza 
meg, hogy a politikusok kinek és milyen összegű ajándékot ad-
hatnak.
Hivatalos ajándékként TILOS adni pénzt, értékpapírt, műkin-
cset, fehérneműt, alsóruházatot, minőségileg rossz tárgyakat, 
élelmiszert (kivéve egyes sajátos nemzeti terméket), illetve 
vámszabályok szerint kiviteli tilalom alá eső tárgyakat.
A lekötelező ajándék jelentős értékű, vagyoni gyarapodást ered-
ményezhet, ami a megvesztegetés eszköze lehet. Az emberek er-
kölcsi érzéke többnyire elutasítja. Szakmai, etikai kódexek tilt-
ják az elfogadását.
A figyelmességi ajándék – amint a neve is mutatja – a figyel-
mességet, szándékot jelképezi. Jellemzői: értéke csekély, jelzi a 
hivatali kapcsolat kellemes voltát. Célja, hogy emlékeztető le-
gyen az ajándékozóra és az általa képviselt országra, cégre, in-
tézményre, szervezetre.
A protokollosnak minden esetben ügyelnie kell arra, hogy 
ugyanazt az ajándékot kétszer ne adja ugyanannak a partner-
nek. A rutinos protokollosok vezetnek egy „ajándék-nyilvántar-
tó” könyvet, amelyben minden adott és kapott ajándékot felje-
gyeznek. Ezzel nem csak azt követik, hogy mit adtak, hanem azt 
is, hogy kitől mit kaptak, ami megkönnyíti a „válasz” ajándék 
kiválasztását.

                                                    Medina

Kedves Szülők!
 
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek 

térítési díjának befizetési határideje 2016. október 1-jén lejár.

A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 óráig 
van lehetőség  a Vándor Sándor Zeneiskola épületében  ( Ti-
szaújváros, Teleki B. u. 5.)

    Hok Csaba
intézményvezető

6. oldal 2016. szeptember 22.Kultúra

Kovács Róbert minden alkalmat megragad arra, hogy népszerűsítse a Janikovsz-
ky-írásokat. 

A gyerekek és a felnőttek is élvezték az előadást. 

Herendi porcelán, mint diplomáciai ajándék. Az 1851-es 
londoni világkiállításra készült el a kínai hatás alatt szüle-
tett, lepkés-virágos mintájú, gazdagon színezett étkészlet, 
melyet Viktória angol királynő a kiállításon megrendelt, s 
mely azóta a „Queen Victoria” nevet viseli.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem: „Ízek, színek, formák”. Kovács Anikó 
festményei. Látogatható október 4-ig.
Derkó Minigaléria: „Városképek” fotókiállítás. Helyszín: 
aula és félemelet. Látogatható szeptember 26-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szeptember 27. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház a Gyer-
mekkönyvtárban.
„Itt van az ősz, itt van újra”.  Ajtódísz őszi falevelekkel, bag-
lyos könyvjelző.
A foglalkozásra szeretettel várjuk a gyerekeket az anyukák-
kal, apukákkal és nagyszülőkkel együtt! Belépődíj: 300 Ft
Szeptember 28. (szerda) 14.00 óra: Úton a tudatosságban 
– a Pozitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Hely-
szín: a könyvtár előadóterme.
„Mosolyogni tessék” - Idén lenne 90 éves Janikovszky Éva – 
emlékkiállítás.
A kiállítás október 8-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatar-
tási idejében. 
Filmvetítéssel egybekötött tárlatvezetés kérhető a Gyermek-
könyvtárban, iskolai és óvodai csoportok jelentkezését vár-
juk. A kiállításhoz kapcsolódó feladatlapot helyesen kitöltők 
között október 9-én, a Könyves Vasárnapon Janikovszky Éva 
könyveket sorsolunk ki.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Szeptember 27. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi 
játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

A Tisza TV műsora
Szeptember 22., csütörtök

9:00 Héthatár: Lakossági fórumok - Jabil tervek - Autómen-

tes nap  - Évadzáró horgászverseny - 50 tánclépés - Sport

9:15 Hétről-hétre: Zöldülő Tiszaújváros- Hajdúk a szigeten 

- A világ legrosszabb gyereke - Félmúlt (A műsor a szerdai 

adás ismétlése)

Szeptember 26., hétfő

18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK- 

MEAFC NB I/B-s kosárlabda mérkőzés közvetítése felvétel-

ről

Szeptember 28., szerda

18:00 Héthatár: Népszavazás előtt - Fürdőkarbantartás - Őszi 

munkák - Színházi találkozó - Sport

18:15 Hétről-hétre: magazinműsor 

18:30 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel

19:30 Egy hajóban – vallási műsor

Szeptember 29., csütörtök 

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: a szerdai adás ismétlése

Utána: a képviselő-testületi ülés ismétlése

BNV. Egy betűszó, melyről az átlag magyar állam-
polgárnak a Budapesti Nemzetközi Vásár ugrott be 
azonnal néhány évtizede. Ez a bemutató egykor a 
legrangosabb termékmegmérettetés volt hazánkban, 
melyen a TVK több alkalommal is sikeresen sze-
repelt. 1979-ben is, amikor az őszi vásáron három 
termékét is elismerték. Erről írt a Borsodi Vegyész 
1979. szeptember 20-án.
„Az őszi Budapesti Nemzetközi Vásár nagydíjával 
kitüntetett lakossági festékcsalád, a Tiszakorr – Ti-
szamatt – Tiszalux bevonatrendszer, a BNV díjjal ki-
tüntetett Pilvax pvc-műanyag-padlólakk, valamint a 
polipropilén fóliák…”
Az, hogy nem csak egyszerű szerencséről volt szó, 
bizonyítja, hogy a termékcsaládok „piacra dobását”, 
a manapság is használt elvek szerint megtervezték.
„A Tisza-termékcsaládot a kombinát azért fejlesztet-
te ki, mert érezhető volt a lakosság körében egy egy-
szerű módon, univerzálisan alkalmazható, a tárgyak-
nak dekoratív külsőt biztosító festékrendszer hiá-
nya.”
A lakosság kényelmét szolgálta a másik elismert ter-
mékcsalád is a Pilvax pvc-műanyagpadlólakk.
„A kombinát saját kezdeményezésére fejlesztette ki 
a lakkot, abból a gyakorlati tapasztalatból kiindulva, 
hogy – elsősorban a tömeges házgyári építkezések-
nél a pvc-padlóburkolók, a műanyagpadlók felülete 
a használat során megkopik, az esztétikai megjelené-

se viszonylag rövid idő alatt leromlik.”
A jövő héten 1978. 39. hetéből szemlézgetünk.

borza

Díjazott termékek
Hétről hétre évről évre

Csütörtöki töri pénteken

A vallásról, a hitről, az iszlámról
A nyári szünet után a Csütör-
töki töri rendezvénysorozat 
harmadik évada kezdődött 
el a Tiszaszederkényi Műve-
lődési Házban. Az első előa-
dást Kiss Zoltán középisko-
lai történelemtanár tartotta. 
A témája Hit és történelem: 
az iszlám.

- Kényes a téma, de az előadásnak nincs 
köze a menekültválsághoz, a migráns-
kérdéshez és az aktuális népszavazáshoz. 
Teljesen független a politikától - nyilat-
kozta lapunknak az előadó. -  Az előadá-
son azokat a tényeket tárom fel, melyek a 
világvallás fejlődését befolyásolták törté-
nelmi és földrajzi tekintetben. Mohamed 
egyik tanítása úgy szól, hogy a vér szerin-
ti testvériségnél erősebb a vallási testvé-
riség, a vallási kötelék. Ha nem ismerjük 
a történelmi hátterét ennek a mondásnak, 
akkor nem tudjuk, hogy ezt miért mond-
ja. A magyarázata az, hogy az iszlám kö-
zösségek között létező vérbosszú intéz-
ményét az egység érdekében csökkente-
ni, megszüntetni akarta és a vallási test-
vériséget előtérbe helyezni. Ilyen és eh-
hez hasonló dolgokat szeretnék vizsgál-
ni az előadásom során. Nem is annyira 
a vallásetikai kérdésekkel szeretnék fog-
lalkozni, hanem mint említettem a vallást 
alakító tényezőkre tenni a hangsúlyt. 
 - Érdekelnek a történelmi előadások. Sok 
érdekes dolgot megtudok. Ha tehetem, 

minden alkalommal eljövök - mondta 
Türk Balázs. - A mai témának a címét ol-
vasva megfogalmazódik bennem egy kér-
dés: Hogy lehet az, hogy különböző val-
lású emberek, miért nem tudnak kijönni 
egymással? Nem értek egyet azzal, hogy 
nem lehet együtt élni az iszlámmal. Per-
sze nem azokról beszélek, akik egymás-
nak mennek és egymás, illetve ártatlan 
emberek vérét ontják, hanem az igazi isz-
lámhívők és keresztények minden továb-
bi nélkül tudnának együtt élni. Mindenki 
hisz valamiben és az mindenkinek a ma-
ga dolga. Beszélgethetünk arról, hogy ki 
miben hisz, de nem kell, hogy meggyőz-

zük egymást. Mindenkinek el kell fogad-
nia a másik hitét. 
Az előadó tervei között szerepel, hogy a 
hit és történelem témából egy sorozatot 
indít, hiszen a vallás fejlődését meghatá-
rozó tényezők megfigyelhetők a keresz-
tény vallás, a hinduizmus, a buddhizmus 
és az összes nagy világvallás kapcsán. 
A következő alkalommal, október 21-én 
egy rendhagyó Csütörtöki töri előadást 
hallgathatnak meg  az érdeklődők. Dr. 
Kákóczki Balázs A szederkényi uradalom 
történeti földrajza című könyvének be-
mutatója lesz ekkor.
 ema

Tiszaújváros képviselő-testülete novemberben tárgyalja Tisza-
újváros 2017. évi előzetes rendezvénytervét.
Kérjük a városi intézményeket, egyesületeket, civil szerveze-
teket, egyházakat, magánszemélyeket, amennyiben Tiszaújvá-
rosban közérdeklődésre számító rendezvényt szerveznek, illet-
ve a 2017. évi városi programfüzetben meg kívánnak jelenni,  
rendezvényük időpontjára, címére, várható kiadásaira, bevéte-
leire vonatkozó információikat, az önkormányzati támogatás-
ra irányuló igényüket, az esemény rövid leírását juttassák el az 
erre a célra készített RENDEZVÉNYBEJELENTŐ LAP-on a 

koordinációt végző Tiszaszederkényi Művelődési Ház posta-
címére: 3580 Tiszaújváros, Bocskai út 33. vagy e-mail címre: 
edinamatyas@tujvaros.hu.
A bejelentő lap személyesen átvehető a Derkovits Kulturális 
Központban, a Tiszaszederkényi Művelődési Házban, vagy le-
tölthető a http://www.dkk.tiszaujvaros.hu honlapról.
Határidő: 2016. október 5. (szerda).
Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást nyújta-
nak a művelődési ház munkatársai a következő telefonszámo-
kon: 49/544-551, 70/383-2654.

Előzetes rendezvényterv

Stevanyik András: A hatvanhatodik 
város című könyvének bemutatóját 
2016. október 4-én 17 órakor tartjuk a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
„Itt van tehát a város, az ország 66. vá-
rosának tömör története. Nem köny-
nyű pár száz oldalba belegyömöszölni 
még a legfontosabb eseményeket sem! 
Ráadásul nem csak felidézni akartuk 
a múltat, hanem értelmezni is. Megis-
mertetni vele a jelenlegi és az eljöven-
dő generációkat. Elsősorban az ittenie-

ket, az elszármazottakat, de más települések érdeklődő polgára-
it is. Sok nehézséggel birkóztak meg elődeink és sok értéket te-
remtettek. Nem hagyhatjuk felőrölni ezeket a felgyorsult világ 
kíméletlen taposómalmában. Ismerjük meg jobban, szeressük 
ezt a közösséget, ha már voltunk-vagyunk lakói.” – írja elősza-
vában a szerző. 
Jöjjön, emlékezzünk, beszélgessünk együtt!

Könyvbemutató

7. oldal2016. szeptember 22. Kultúra

Kiss Zoltán sorozatot tervez a hit és történelem témában. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Vendlerné Polyák Ilona

az 5. sz. választókerület 
képviselője

2016. szeptember 28-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati tankönyvtámogatás

Ülésezik az önkormányzat

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt 
Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros 
Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a gyermekvédelmi és gyermekjó-
léti ellátásokról, azok igénybevételéről és 
a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. 
(I.28.) önkormányzati rendelete alapján 
évente egyszeri alkalommal tankönyvtá-
mogatásban részesülhet az az életvitelsze-
rűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező 
gyermek, illetve 23. életévét be nem töl-
tött nagykorú személy, aki lakóhelyén él 
és alap- és középfokú köznevelési intéz-
mény nappali tagozatán tanul, és akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb öszszegének 400%-
át (114.000 Ft-ot), egyedülálló szülő ese-
tén 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

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. 

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.

Civilek figyelmébe

Regisztráció 
szeptember 30-ig

Az a civil szervezet, amely korábban még nem regisztrált a 
NAV-nál és 2017-ben részesülni szeretne az 1 százalékos fel-
ajánlásokból, a 16EGYREG adatlapon regisztrálhat 2016. szep-
tember 30-ig. A határidő után pótlásra nincs lehetőség.
Idén szeptember 30-ig kell benyújtani elektronikusan a NAV-
hoz a 16EGYREG adatlapot annak a civil szervezetnek, amely 
a korábbi években még nem regisztrált és 2017-től szeretne az 1 
százalékos felajánlásokból részesülni, mivel a regisztrációs ké-
relem benyújtásának határideje a rendelkező évet megelőző év 
szeptember 30-a. A határidő jogvesztő, tehát az az új kedvezmé-
nyezett, amely idén nem regisztrál, az jövőre nem részesülhet a 
felajánlásokból. A regisztráció visszavonásig érvényes.
2016-ban azok a civil kedvezményezettek is részesülhetnek a 
felajánlásokból, amelyek tavaly szeptember 30-ig regisztráltak 
a NAV-nál. Ezen szervezetek listája a NAV honlapján ahttp://
www.nav.gov.hu/nav/szja1_1 link alatt megtalálható, az abban 
szereplő szervezeteknek tehát nem kell újabb regisztrációs ké-
relmet benyújtaniuk.
A felajánlott összeg nagyságáról a NAV 2016 szeptemberében 
elektronikusan tájékoztatta az érintett kedvezményezetteket, va-
lamint a honlapjára is kihelyezi a felajánlással érintettek listá-
ját és a felajánlott összeg nagyságát. Felhívjuk ugyanakkor a fi-
gyelmet, hogy köztartozás esetén a NAV a felajánlott összeg-
ből a tartozást rendezi és csak a fennmaradó összeget utalja ki.
Bővebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) a 26-os 
számú információs füzetben található.

Zöld növényi
hulladék begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, 

stb.) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a következő 
héten, 2016. szeptember 28-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2016.
 szeptember 29-én, csütörtö-
kön 10.00 órakor ülést tart 
a Városháza III. emeleti ta-
nácskozó termében.

Zárt ülés: 
1. Javaslat állami kitüntetések adományo-
zásának kezdeményezésére
2. Javaslat a Tiszaújváros önkormányzati 
kitüntetettjeiről szóló „50 év 50 arc” cím-
mel megjelenő könyvvel kapcsolatban
3. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntések megho-
zatalára
Nyilvános ülés:

1. Javaslat az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet módosítására
2. Javaslat a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
delet módosítására
3. Javaslat a fiatalok életkezdési támo-
gatásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására
4. Javaslat az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek kialakításáról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására
5. Javaslat az óvodai nevelést érintő dön-
tések meghozatalára

6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat 2017. évi fordulójához történő csatla-
kozásra, valamint a pályázatok elbírálási 
szempontrendszerének módosítására 
7. Javaslat a „Zöldülő Tiszaújváros” 
programban foglalt 2016-2017. évi fel-
adatokra
8. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti beruházásokra, felújításokra benyúj-
tott pályázatok elbírálására 
9. Tájékoztató a polgármester elmúlt fél-
évben végzett munkájáról
Kérdések

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái 
szeptember 21. – október 21. közötti időszakban zajlanak a vá-
ros területén a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszí-
ni gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szer, VARAT 
paraffinos kockát helyeznek ki. Hatóanyag: Brodifacoum, 0.005 
g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú, sza-
badforgalmú szer. A VARAT antikoaguláns, ellenszere a K-1 vi-
tamin.
A munkálatok 2016. szeptember 21-én reggel kezdődtek el a vá-
ros 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyama-
tosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a vissza-
ellenőrzés. Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését köve-
tően az őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi 
vizsgálata október 21-én lesz.

           Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

8. oldal 2016. szeptember 22.Önkormányzat/Közlemények



A népszavazással kapcsolatos tudnivalók

A 2016. október 2-ai népszavazás szavazókörei
Tiszaújváros

Szavazni 2016. október 2-án 06.00 órától 19.00 
óráig, személyesen lehet.
A választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát
- magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi 
típusú, könyvecske formájú magyar személy-
azonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes 
személyazonosító igazolvány is elfogadható),
- magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél 
is elfogadható) vagy
- magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) 
és lakcímét
- lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szó-
ló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske 
alakú személyazonosító igazolvány is elfogad-
ható, ha tartalmazza a lakcímet)
vagy személyi azonosítóját
- lakcímkártyával,
- hatósági bizonyítvánnyal vagy
- személyazonosító jelről szóló igazolással.
Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, 
ezért fontos, hogy a szavazást megelőzően még 
időben ellenőrizzék ezek érvényességét! 
Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazat-
számláló bizottság munkáját, ha az értesítőt is 
magukkal viszik, és azt felmutatják.
Átjelentkezés
Ha a szavazás napján Magyarországon, azon-
ban a lakóhelyétől eltérő településen tartóz-

kodik, átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelent-
kezéssel kapcsolatos kérelemnek legkésőbb 
2016. szeptember 30-án 16.00 óráig kell meg-
érkeznie a magyarországi lakcíme szerinti he-
lyi választási irodához. 
A helyi választási iroda vezetője az átjelentke-
zéssel szavazó választópolgárt felveszi az érin-
tett település kijelölt szavazókörének névjegy-
zékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör 
névjegyzékéből. Így a választópolgár kizárólag 
abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, 
ahova átjelentkezett. 
Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegy-
zékben szerepel, de egészségi állapota vagy fo-
gyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazó-
helyiségbe, mozgóurnát igényelhet a lakcímé-
re, átjelentkezés esetén a tartózkodási helyé-
re, vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye 
szerinti szavazókör területén található egyéb 
címre.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének 
legkésőbb 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig 
kell megérkeznie ahhoz a helyi választási iro-
dához, amelynek szavazóköri névjegyzékében 
szerepel vagy 2016. október 2-án, legkésőbb 
15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszám-
láló bizottsághoz. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazó-

helyiségben „hagyományos módon” nem sza-
vazhat, kizárólag mozgóurnával. 
Külképviseleti szavazás
Az a magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgár, aki a szavazás napján külföldön 
szeretne élni a választójogával, külképvisele-
ten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja 
le szavazatát. A külképviseletek címéről, vala-
mint a szavazás idejéről a Nemzeti Választási 
Iroda honlapján tájékozódhat.
A külképviseleten való szavazáshoz a válasz-
tópolgárnak kérelmeznie kell a külképvisele-
ti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 
2016. szeptember 24-én 16 óráig a magyaror-
szági lakóhelye szerinti helyi választási irodá-
tól. 
A kérelem alapján a helyi választási iroda ve-
zetője felveszi a választópolgárt a külképvise-
leti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye 
szerinti szavazók névjegyzékéből. Így a szava-
zás napján a választópolgár kizárólag a megje-
lölt külképviseleten adhatja le szavazatát.
Az átjelentkezéssel, a mozgóurnával, illetve 
a külképviseleti szavazással kapcsolatos ké-
relmet be lehet nyújtani személyesen vagy le-
vélben a magyarországi lakcím szerinti helyi 
választási irodához, illetve ügyfélkapun és a 
http://valasztas.hu honlapon. A személyes ügy-
intézéshez szükséges nyomtatványok letölthe-

tők a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlap-
ról, illetve beszerezhetők a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatalban is. 
A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel 
kapcsolatos döntéseiről értesíti a kérelmezőt. 
Amennyiben a választási iroda a kérelmet elu-
tasítja, úgy az – az indokolásban megjelölt ok 
kijavítását követően – ismételten benyújtható. 
A népszavazással kapcsolatos részletes tájé-
koztatásért kérjük, hogy látogassa meg a www.
valasztas.hu weboldalt!
Települési szintű lakcímmel rendelkezők a 08. 
számú szavazókörben (Derkovits Kulturális 
Központ, Széchenyi út 2.) szavazhatnak.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár sza-
vazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri név-
jegyzékben szerepel. A választópolgárnak iga-
zolnia kell személyazonosságát valamint a lak-
címét vagy személyi azonosítóját. A választó-
polgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett 
szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja. A 
szavazóköri névjegyzékbe a szavazás napján 
választópolgárt felvenni nem lehet.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazó-
lapon szereplő kérdésre a válasz melletti körbe 
tollal írt, két egymást metsző vonallal, X vagy 
+ jellel lehet.

Szavazókör A szavazókörhöz tartozó utcák
1.                                                       

Művelődési Ház 
(Bocskai utca 33.)

Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bakrak tanya, Kossuth Lajos utca, Lorántffy tér, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca

2.                                                           
volt  általános iskola 
(Dózsa Gy. utca 2.)

Arany János utca, Bocskai István utca, Dohány utca, Dózsa György utca, Gát utca, Hunyadi utca, Rákóczi utca, Szabadság utca, Vásárhelyi Pál út, Vasvári 
Pál utca, Zrínyi Miklós út

3.                                                                                                  
Tisza-parti  Szabadidő Ház  

(Neumann J. utca 1.)

Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Csikász köz, Halász köz, Honvéd út, Jedlik Ányos utca, Kisfalud utca, Külterület, Mezőcsáti út, Neumann János utca, 
Pákász köz, Révész köz, Salaktér, Sulymos utca, Szigonyos köz, Tiszavirág utca, Verebély László utca, Vizafogó köz

4.                                                               
Középiskolai kollégium                    

(Munkácsy Mihály út 26-28.)
Irinyi János út, Lévay József utca páratlan, Munkácsy Mihály út páros 20-tól végig, Rózsa út páros 2-8-ig, Szederkényi út páratlan 17-től végig 

5.                                                    
Kazinczy Református Ált. Iskola                         

 (Munkácsy Mihály út 18.)

Bay Zoltán utca, Debreceni út, Farkas Kálmán utca, Huszár Andor utca, Kandó Kálmán utca, Liszt Ferenc utca , Lorántffy Zsuzsanna utca, Munkácsy Mi-
hály út páros 2-18-ig, Perényi Péter utca, Szederkényi út páratlan 1-15-ig, Szederkényi út  páros, Teleki Blanka út, Tisza út páratlan, Tisza út páros 2-4-ig, 
Zagyvai Béla utca 

6.                                                         
Brassai középiskola  

(Rózsa út 10.)

Babits Mihály út, Bethlen Gábor út páros 10-től végig, Egressy Béni utca, Gátőrház, Karinthy Frigyes utca, Kazinczy út páros 14-től végig, Kosztolányi 
Dezső utca, Lévay József utca páros 2-től 58-ig, Sajó út, Szemere Bertalan utca, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád út, Vörösmarty Mihály út

7.                                                                  
Szent István Katolikus Ált. Iskola 

(Rózsa út 12.)
Béke út  páratlan 9-től végig, Építők útja páros, Juhar köz, Rózsa út páratlan, Rózsa út páros 10-től végig

8.                                                    
Derkovits Kulturális Központ                      

(Széchenyi út 2.)

Béke út  páratlan 1-től 7-ig, Építők útja páratlan, Kazinczy  út páratlan, Kazinczy út páros 2-től 12-ig, Munkácsy Mihály út páratlan, Széchenyi út, Tisza út 
páros 6-tól végig

9.                                                        
Városi könyvtár                                 

(Széchenyi út 37.)

Árkád sor,  Barcsay Jenő tér, Bartók Béla út, Bethlen Gábor út páratlan 1-től 19-ig, Bethlen Gábor út páros 2-től 8-ig, Erdei út, Tűzoltó utca, Vasútállomás, 
Vegyészek útja

10.                                               
Tündérkert Óvoda                                  

(Alkotmány köz 1/A.)
Árpád út páratlan 1-től 7-ig, Deák Ferenc tér páratlan 1-től 3-ig, Szent István út páratlan 1-től 19-ig,  Szent István út páros 2-től 26-ig, Városház tér 

11.                                                              
Felnőtt Háziorvosi Rendelő                                        
(Bethlen Gábor út 11-13.)

Bethlen Gábor út páratlan 21-től végig, József A. út páratlan 1-től 7-ig, Lévai József utca páros 60-tól 64-ig, Margit sétány páratlan 25-től végig, Margit sé-
tány páros 26-tól végig, Pajtás köz 1-től 7-ig, Szent István út páratlan 21-től 31-ig, Szent István út páros 34-től végig, Szent László út, Templom út, Zita utca 
páros 24-től végig, Zita utca páratlan 25-től végig

12.                                                       
Hunyadi Iskola

(Alkotmány köz 2.)
Mátyás király út, Örösi út páros 2-től 8-ig

13.                                             
Tiszavirág Idősek Klubja                       

(Mátyás király út 34.)
Alkotmány köz, Bolyai János köz, Örösi út páros 10-től 32-ig

14.                                              
Széchenyi Iskola          

(Deák Ferenc tér 16.)
Árpád út páros 2-től 16-ig, Árpád út páratlan 9-től végig, Hajdú tér 2.

15. 
Széchenyi Iskola  

(Deák Ferenc tér 16.)
Árpád út páros 18-tól végig, Deák Ferenc tér páros, Hajdú tér páratlan 7-től végig, Örösi út páros 34-től 44-ig

16.                                                 
Szivárvány Óvoda                             

(Pajtás köz 13.)
Hajdú tér páratlan 1-től 5-ig, József A. út páratlan 9-től végig, Örösi út páros 46-tól 56-ig, Pajtás köz páratlan 9-től végig

17.  
Mozgáskorlátozottak Egyesülete                                       

(Erzsébet tér 28.)

Bélahalma utca, Erzsébet tér, Izabella utca, Király köz, Krisztina utca, Lévay József utca páros 66-tól végig, Margit sétány páratlan 1-től 23-ig, Margit sétány 
páros 2-től 24-ig, Örösi út páratlan, Örösi út páros 58-tól végig, Sarolta utca, Sulymoshát utca, Szent István út páratlan 33-tól végig, Tárnok utca, Zita utca 
páratlan 1-től 23-ig, Zita utca páros 2-től 22-ig

9. oldal2016. szeptember 22. Önkormányzat



Tiszaszederkényben a Bajcsy-Zs. utcában eladó 
3 szobás szuterénes lakás, nagy telekkel. 

Érd.: 06-30/532-9883

Eladó új háromkerekű kemping-
kerékpár Tiszaújvárosban.

Érd: 06-30/368-6277

A Termálfürdő - Football Club Tiszaújváros sportegyesület, Tiszaújvárosban vagy környékén 
lakó kollégát KERES a következő munkakörbe: pénzügyi munkatárs

Feladatok:
• kapcsolattartás, adategyeztetés az önkormányzattal, könyvelőirodával, bérszámfejtéssel, kap-
csolódó elszámolások, bevallások, adatszolgáltatások előkészítése,
• számlák nyomon követése,
• kimenő számlakészítés,
• házipénztár kezelése.
Elvárások:
• minimum középfokú számviteli-pénzügyi végzettség,
• hasonló területen eltöltött minimum 3 év gyakorlat,
• önkormányzati és TAO támogatások felhasználásában és elszámolásában szerzett tapasztalat,
• precíz, megbízható, önálló munkavégzés.
Előnyt jelent:
• kontrolling, könyvelés területen szerzett tapasztalat.
Jelentkezni 2016. október 14-ig a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. postacímre, vagy a fo-
ciclub@ominet.hu e-mail címre küldött önéletrajzzal lehet.

10. oldal 2016. szeptember 22.Hirdetés/Rendezvények



A hétvége sporteseményei
Szeptember 23. (péntek)

Kosárlabda
15.30 Phoenix K K- MEAFC U20 bajnoki mérkőzés  
    Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK - MEAFC NB I/B-s bajnoki mérkőzés 
    Játékcsarnok

Szeptember 24. (szombat)
Nyitott kapuk
09.00 Kosárradobó verseny, streetball   
    Edzőterem
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U11, U13    
    Füves edzőpálya
    Műfüves edzőpálya
10.00 TFCT - Debreceni Egyetemi AC U19 bajnoki labdarú-
gó mérkőzés   Füves edzőpálya
12.00 TFCT - Debreceni Egyetemi AC U17 bajnoki labdarú-
gó mérkőzés   Füves edzőpálya

Szeptember 25. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 TFCT - Balmazújváros FC U15 bajnoki labdarúgó 
mérkőzés   Füves edzőpálya
12.00 TFCT - Balmazújváros FC U14 bajnoki labdarúgó 
mérkőzés   Füves edzőpálya
Kézilabda
15.00 TSC - MEAFC bajnoki mérkőzés   
    Játékcsarnok

Labdarúgás

HATásos támadójáték
Fél tucat gólt kapott „aján-
dékba” a vendég ESMTK 
a bajnokság 7. fordulójá-
ban. A nagyarányú győzelem 
akár nagyobb is lehetett vol-
na, ha az első félidőben jobb 
a TFCT helyzetkihasználása.

TFCT - ESMTK 6-1 (1-0)
Tiszaújváros: 300 néző, V.: Györki (Szar-
vas, Farkas)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Bodó, Viscsák (Papp), Molnár L., 
Bussy, Hussein, Molnár F., Fabu (Kere-
kes), Kristófi, Somogyi (Kovács Sz.). 
ESMTK: Meszesán-Madarász, Privigyei, 
Mátyás (Kozma), Tóbiás, Lázár, Túri, 
Németh (Ruff), Boda, Hegedűs (Muri-
nai), Bukovec.
12. perc: Kristófi kiugratása hosszúra si-
került a 16-os előterében, ám Meszesán 
addig „botladozott” a hazagurított játék-
szerben amíg Kristófi odaért és megsze-
rezte azt, és öt méterről könnyedén lőtt a 
hálóba. (1-0)
55. perc: Hussein közeli lövését még 
bravúrral hárította Meszesán, a kipatta-
nó labdát azonban jó 20 méterről Bussy 
bombázta a bal alsóba. (2-0) 
57. perc: Fabu szerzett labdát, Hussein-
nek passzolt, ő pedig meglátva a kínálko-
zó lehetőséget saját térfeléről ugratta ki 
Kristrófit, aki rávezethette a labdát az el-
lenfél hálóőrére és higgadtan lőtte a játék-
szert a kapuba. (3-0)
66. perc: Meszesán kidobását Túri továb-
bította Boda elé, aki a tizenhatoson belül-
re küzdötte magát, és magabiztosan lőtt a 
hálóba. (3-1)
75. perc: Kristófi az alapvonal mellől lőt-
te be a labdát, melyet Kovács az ötösön 
belülről fejelt a hálóba. (4-1)
77. perc: Bussy beadására kimozdult a 
kapus, de kiejtette a labdát, melyet Ko-
vács sarokkal tett Fabu elé, akinek már 
könnyű dolga volt, csak az üres kapuba 
kellett lőnie egy méterről. (5-1)
79. perc: Viscsák a leshatáron ugratta ki 
Kristófit, aki az ekkorra már demorali-
zált Meszesán lába között rúgta a hálóba 
a labdát. (6-1)
Az eredmény és a játék képe alapján is azt 
lehet mondani, bár voltak az ESMTK-nak 
is pillanatai, a mérkőzést az elejétől a vé-
géig kontrollálta a Tiszaújváros, és telje-
sen megérdemelten nyert ilyen különb-
séggel is. A nagy gólarányú győzelemnek 
köszönhetően gólkülönbséggel a TFCT 
ismét a tabella élére ugrott.
Gerliczki Máté, vezetőedző: Hat meccs
kellett ahhoz, hogy ne csak a védeke-
zésünket, hanem a támadójátékunkat is 
megfelelő szintre hozzuk. Mivel ez meg-

történt, ezért ilyen arányban is teljesen 
megérdemelt a győzelmünk. A ma mű-
tött Balogh Gábornak mielőbbi gyógyu-
lást kívánunk.
Túri Zoltán, vezetőedző: Gratulálok a Ti-
szaújvárosnak. A játék minden elemében 
felülmúltak minket, így a győzelmük tel-
jesen megérdemelt.
További eredmények
Monor - Tállya 2-1 
Salgótarján - Hajdúböszörmény 4-0
Jászberény - Putnok 1-0   
KBSC - Nyírbátor 3-0
Rákosmente - REAC 5-0  
Újpest II. - DVSC-DEAC II. 2-3  
DVTK II. - Hatvan 0-0  
BKV Előre - MTK II. 7-0
Következik a 8. forduló
2016.09.24., szombat , 14.30
Tállya - Rákosmente  
2016.09.24., szombat , 16.00
Putnok - Tiszaújváros   

Hajdúböszörmény - BKV Előre  
Nyírbátor - Hatvan   
2016.09.24., szombat , 18.00
REAC  - KBSC  
2016.09.25.,  vasárnap, 11.00
MTK II. - Monor   
2016.09.25.,  vasárnap, 16.00
ESMTK - Újpest II.    
DVSC-DEAC II. - Salgótarján 
Jászberény - DVTK II.   

Vert seregek 

A bajnokság negyedik fordulója nem ho-
zott szerencsét utánpótlás csapataink szá-
mára, mind a négy pont nélkül maradt.
Eredmények:
U19 Nyírbátor - TFCT 3-1
U17 Nyírbátor - TFCT 6-3
U15 Miskolc Volán SE - TFCT 5-0
U14 Miskolc Volán SE - TFCT 4-0

Az NB III. Keleti csoportjának állása
1. Termálfürdő FC Tiszaújváros  7  5  1  1  15-6  16 
2. Monori SE  7  5  1  1  13-7  16 
3. KBSC FC  7  5  0  2  14-9  15 
4. Rákosmente KSK  7  4  2  1  22-10  14 
5. STC Salgótarján  7  3  3  1  15-6  12 
6. Jászberényi FC  7  3  3  1  12-6  12 
7. MTK Budapest II. 7  3  2  2  16-13  11 
8. Putnok FC  7  3  2  2  11-8  11 
9. Hajdúböszörményi TE  7  3  1  3  8-14 10 
10. DVTK II.  7  2  3  2 10-10 9 
11. Tállya KSE  7  2  2  3  16-16  8 
12. ESMTK  7  2  2  3  6-13  8 
13. Nyírbátori FC 7  2  1  4  10-11  7 
14. REAC  7  2  1  4  9-15  7 
15. BKV ELŐRE  7  2  0  5  16-21 6 
16. DVSC-DEAC II.  7  1  3  3  11-13  6 
17. FC Hatvan  7  1  3  3  11-15  6 
18. Újpest FC II.  7  0  0  7  11-33 0 

Asztalitenisz

Vereség a Diósgyőrtől
Hazai pályán kapott ki a TSC asztalitenisz szakosztályának NB 
III-as csapata, az Észak-Magyarország „B” csoportjának máso-
dik fordulójában a DVTK harmadik fogatától. A miskolciak ma-
gabiztosan hozták - azaz vitték - a mérkőzést.
Tiszaújváros - DVTK III. 6-12
A győzelmeket szerezték: Temesvári 3, Vécsei 2, és Balázs 1.

Kosárlabda

Pofon a nyitányon
Komoly vereségbe futott bele az NB I/B-s kosár-
labda bajnokság nyitó fordulójában a Termálfür-
dő Phoenix KK. 

Vásárhelyi Kosársuli - Tiszaújv. Termálfürdő-Phoenix KK
89-48 (25-22, 15-6, 23-12, 26-8)

Hódmezővásárhely, 300 néző. V.: Varga, Lövész, Kátay.
Phoenix KK: Madár (5/3), Papp (2), Debreceni (8), Kovács Z. 
(2), Osnach (10).
Csere: Kilyén (2), Benőcs (2), Pöstényi (7), Magyar (9/6), 
Mayer (1), Szilasi (-).
Brunyánszky István, vezetőedző: Csak sajnálni tudom, hogy így 
alakult az első mérkőzésünk. A felkészülés során találkoztunk 
a vásárhelyiekhez hasonló védekezést bemutató csapattal, most 
mégis megbénultunk ettől, és a hitünket elvesztve próbáltunk 
menni az eredmény után.
Talán jókor jött ez a pofon, mert a héten megyei rangadó vár 
ránk.
A második fordulóban hazai pályán javíthat a gárda. Szeptem-
ber 23-án, pénteken a MEAFC ellen lépnek pályára a Sportcent-
rum játékcsarnokában. 
A Phoenix megadja az alaphangulatot, hiszen a mérkőzés alkal-
mával fellép az AK26 és az 5 Amper.

borza

A Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub három sportolója vehe-
tett részt a Mexikóban meg-
rendezett junior korcsopor-
tos világbajnokságon.

 A Cozumel városában életre hívott erő-
próba résztvevőire 35,2 fokos levegő és 
29 fokos vízhőmérséklet várt, ami kü-
lön próbatételt jelentett mindenkinek. 
A 74 tagú fiú mezőnyben érdekelt Leh-
mann-fivérek a 750 méteres úszást köve-
tően a 8-9. helyen jöttek ki a vízből, majd 
a 20 kilométeres kerékpározás közben is 
jól tartották magukat az első bolyban. A 
befejezést jelentő 5 km-es futás során ta-
pasztalható rekkenő hőséget a még ifjú-
sági korú Lehmann Csongor bírta legjob-
ban a mieink közül, ami összességében az 
előkelő 13. helyet hozta meg számára. Le-
hmann Bence - második legjobb magyar-
ként - a 17. helyen fejezte be a versenyt. 
A lányok futamában az úszásból máso-
dik helyen partot érő Putnóczki Dorka a 
kerékpározás során belekeveredett egy 

bukásba, és sajnos a verseny feladására 
kényszerült. Szerencsére csak a techni-
ka sérült, ő nem, így másnap tagja lehe-
tett a junior és U23-as korcsoportos ver-
senyzők alkotta magyar mix-váltónak. 

Az erős mezőnyben  derekesan helyt-
állt és 13. lett a Dorka mellett az U23-as 
vb-bronzérmes Bicsák Bence, valamint 
Sárszegi Noémi és Király István alkotta 
egységünk.  

Világbajnokságon Mexikóban
Triatlon

Keddenként 16.00 és 16.30 óra között újra

OVIFOCI
a Tiszaújvárosi Széchenyi István Iskola tornatermében.

A Termálfürdő FC Tiszaújváros várja 
a 2011. és 2012. évben született fiúkat és lányokat.

Gyülekező 15 óra 45 perctől!
Első alkalom 2016. szeptember 27. 

A foglalkozás ingyenes!

Tenisz

Újabb fiaskó
Az elmúlt héten tévesen sereghajtónak írt Gém Se alaposan ki-
fogott a tiszaújvárosi teniszezőkön, ugyanis mérkőzést sem 
vesztett így 9-0-ra győzött a hazai pályán küzdő TTC ellen. Hét-
végén a budapesti Golden Ace csapatához látogat a gárda.

11. oldal2016. szeptember 22. Sport

Kristófi már a gólörömre indul, Meszesán pedig bosszankodik. Így kezdődött a 
gólgyártás. 

Derekasan teljesített a Dorkával felálló mix-váltó. 
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