
Új edző, új csapat, 
új tervek

Szelektív
szemétgyűjtés

/3. oldal 

Internet
és könyvcsere

/3. oldal/10. oldal

Szúnyogirtás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2016. augusztus 4-6. 
közötti időszakban légi kémiai és földi meleg köd képzéses szú-
nyogirtás lesz Tiszaújváros belterületén.

                        Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál

Karszalagok átvétele
Értesítjük a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál főzőverse-
nyére jelentkezett csapatokat, hogy a belépésre jogosító kar-
szalagokat a Derkovits Kulturális Központban, nyitvatartási 
időben, valamint augusztus 5-én (péntek) 10.00 órától - 18.00 
óráig és augusztus 6-án (szombat) 06.00 órától - 10.00 óráig a 
Tisza-szigeten, az Információs Pontnál vehetik át.
Az átvételhez feltétlenül szükséges a nevezést igazoló kártya 
megléte, kérjük, azt hozzák magukkal!

                              Derkovits Kulturális Központ

Főzőcske a szabadban

Belecsaptak 
a lecsóba

Benépesült az Őszirózsa Idősek Klubja udvara augusztus 2-án. 
A nyár egyik tipikus étele, a magyar ételklasszikusnak számí-
tó lecsó számtalan változatát készítették itt az árnyas fák alatt a 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ szervezésében váro-
sunk nyugdíjasai. 

Erdélyi Lajos az Eötvös élén

Ismét a közösség ellenében döntöttek

Bár a véleménynyilvánításra 
jogosult szervezetektől Pogo-
nyi-Simon Edit többségi tá-
mogatást kapott, Erdélyi La-
jost bízták meg a Tiszaújvá-
rosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kol-
légium vezetésével.

Idén három tiszaújvárosi nevelési intéz-
ményben járt le a vezetők megbízása. A 
köznevelési törvény lehetőséget ad arra, 
hogy amennyiben a nevelőtestület kéthar-
mada ezzel egyetért, úgy az első ciklusát 
letöltött vezető megbízását pályázat kiírá-
sa nélkül újabb öt évre meghosszabbít-
sák. Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaúj-
városi Napközi Otthonos Óvoda és Hok 
Csaba, a Tiszaújvárosi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője si-
kerrel vette ezt az akadályt. Pogonyi-Si-
mon Edit, az Eötvös középiskola intéz-
ményvezetője nem érte el ezt a támoga-
tottságot, ezért a posztra pályázatot írtak 
ki, melyre ketten „neveztek be”, a koráb-
bi vezető és Erdélyi Lajos, az iskola in-
tézményvezető-helyettese.
Elsőként Tiszaújváros képviselő-testüle-
te alkotott véleményt, s többször hangsú-
lyozott alapelve szerint úgy foglalt állást, 
hogy azt a pályázót támogatja, akit a he-
lyi közösségek. A szülői szervezet és a di-
ákönkormányzat Pogonyi-Simon Editnek 
szavazott bizalmat, s így tett a nevelőtes-
tület, illetve az alkalmazotti közösség tag-
jainak többsége is.

 E két utóbbi szavazásról részletes infor-
mációval rendelkezünk, mivel az eredmé-
nyek az iskola honlapján is elérhetők. E 
szerint a nevelőtestületi 57 érvényes sza-
vazatból Pogonyi-Simon Edit pályázatára 
48 volt az igen és 9 a nem. Erdélyi Lajos 
pályázatára 28-an mondtak igent és 29-en 
nemet. A technikai dolgozókkal kibővült 
összalkalmazotti értekezleten a 66 érvé-
nyes voksból Pogonyi-Simon Edit veze-
tői megbízását 46-an támogatták, 20-an 
elutasították. Erdélyi Lajos 26 igen és 40 
nem szavazatot kapott.
Mindezek után július 29-ei keltezéssel 

Bozsikné Víg Marianna tankerületi igaz-
gató a közvetkezőkről tájékoztatta Bráz 
György polgármestert: „A Tiszaújvárosi 
Eötvös József Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium intézményvezetői ál-
láshelyére felterjesztésre került két pályá-
zat eredményével kapcsolatosan az aláb-
biakról tájékoztatom Polgármester Urat: 
1. Pogonyi-Simon Edit Intézményvezető 
Asszony intézményvezetői megbízását az 
államtitkári döntés nem támogatja.
2. Erdélyi Lajos Intézményvezető-helyet-
tes Úr intézményvezetői megbízását az 
államtitkári döntés támogatja. 
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Ettől a tanévtől Erdélyi Lajos vezeti az Eötvös középiskolát. 

Július 7-én a Széchenyi iskola „kiszakítása” miatt tüntetést tartottak. Most is a 
többségi véleménnyel ellentétes döntés született. 



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Tördelőszerkesztő: Fodor Petronella l Szerkesztőség: 
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Önkormány-
zata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Russmedia Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Sza-
bolcs jegyző l Nyomdai munkák: Russmedia Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden és szombaton 18 órakor, szerdán, csütörtökön, pénte-
ken 8:30-kor, vasárnap 11 órakor lesznek szentmisék templo-
munkban.
Görögkatolikus
Csütörtökön 17:30 paraklisz. Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 
17:00 vecsernye. Szombaton az Úr színeváltozása ünnepét 
tartjuk: 8:00 utrenye, 9:00 Szent Liturgia. Vasárnap 10:00 ut-
renye, 11:00 Szent Liturgia. Hétfőn és kedden 17:30 paraklisz. 
Szerdán 8:00 Szent Liturgia, 17:30 paraklisz.
Templomunk felszentelésének 20., egyházközségünk alapítá-
sának 25. évfordulóját az ötvenéves városban augusztus 13-án 
fogjuk megünnepelni. A 11 órakor kezdődő ünnepi Szent Li-
turgián, melyet dr. Orosz Atanáz püspök atya vezet, a nemzet-
közi szinten is a legjobbak között jegyzett Szent Efrém férfikar 
énekel. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Református
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet. 

In memoriam Baba néni

Vigyázzatok 
magatokra!

A fogadatlan prókátor szerepét most én, egy Tisza úti társas-
ház egyik lakója vállaltam magamra. Teszem ezt azért, mert 
örökre elment egy idős, kedves lakótársunk, aki a ház végén 
egy padon üldögélve a járdán előtte sétáló fiatalokat, vagy 
éppen a szemetes kuka környékén szégyenlősen turkáló sze-
gény gyerekeket szinte rendszeresen, kedvesen megszólítot-
ta, magához hívta és cigarettával, néha egy-kétszáz forint-
tal is megajándékozta őket, majd „Vigyázzatok magatokra!”, 
óvó intéssel engedte őket útjukra.
 De nem csak a szegény, kukában turkáló emberekre figyelt, 
hanem minden más, mellette elhaladó kisgyerekhez is volt 
egy-két kedves szava. Például az én kisunokáimat is szinte 
rendszeresen meglepte egy-kétszáz forinttal, és az elmarad-
hatatlan „Vigyázz magadra!” útravalóval. Persze, hogy ők 
mind meglepődve, zavartan megköszönték jóságát, hiszen a 
mai, a semmibe rohanó világunkban nem gyakran, sőt azt is 
mondhatnám, hogy szinte nem is találkoznak ilyen emberien 
finom, szeretetteljes gesztussal. 
Ezért most én, a ház egyik lakója a sok ismeretlen ismerős 
nevében és helyett mondok Baba néninek köszönetet önzet-
len szeretetéért, kívánva neki örök, békés, szép álmokat.
Baba néni! Nyugodj békében!

                                        (Név a szerkesztőségben)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
felejthetetlen halottunk 

Csősz Gábor 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 
Szerető felesége, lánya, unokája, veje

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 7-ig (vasárnapig) 
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/a., tel.: 20/400-1952), majd 
augusztus 8-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent Ist-
ván út 9-11., tel.: 49/340-052) 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.  

Csonttörés
Rándulás, ficam, vagy törés esetén kerülje a testrész mozga-

tását.

Rögzítse a sérült testtájékot, támassza meg két oldalról vagy 

fogja kezeivel a mentő megérkezéséig. 

Nyílt törés esetén a sebet fedje le steril kötszerrel.

Felhívás
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy az idén is szeretnénk megrendezni az Idő-
sek Hete programsorozatban az 

ARANYLAKODALMAT!
Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik ebben az évben ünneplik 
50. házassági évfordulójukat és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
A jelentkezés és a részletek megbeszélése végett keressétek a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok 
Egyesületét (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) a hétfői és keddi napokon. 
Telefon: 49/440-660

                  Sóvágó Gábor elnök

Orvosi 
ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma 
hétköznap délután 17 órától

 másnap reggel 8 óráig, 
illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, 
valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104.

Anyatejes világnap

A szoptatás csodája
Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért az 
Anyatejes világnap alkalmából  „A szoptatás csodája” cím-
mel tart rendezvényt augusztus 5-én 17 órától a városi könyv-
tár előadótermében.
Meghívott előadók, témák: Dr. Bíró Liliána laktációs tanács-
adó gyermekorvos a szoptatás anya-gyermek hatásairól, Dra-
hos Judit tanácsadó szakpszichológus a kötődésről, Dr. Pető 
Gabriella a szoptatás elősegítéséről természetes módszerek-
kel címmel tart előadást. A rendezvényen megjelenő kisma-
mákat és érdeklődőket termékbemutató és szerény vendéglá-
tás várja.
A rendezvény támogatója a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapít-
vány.

Masinafesztivál
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. au-
gusztus 6-án (szombaton) 10.00 órai kezdettel rendezi meg 
Masinafesztivál elnevezésű rendezvényét, melyre minden ér-
deklődött szeretettel vár. 
A rendezvény programja:
• Megnyitó: 10.00 órától
• egész nap hagyományos ételek főzése, kóstolgatása, vidám-
park.
Hagyományos ételek főzésére jelentkezőket várunk 2016. 
augusztus 5-ig. Jelentkezni lehet a 70/398-1133-as telefon-
számon.
A rendezvény helyszíne: Tiszaújváros-Tiszaszederkény, Rá-
kóczi utca végén lévő futballpálya.

Farkas Sándor
                                                         elnök

Becsület
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik augusz-

tusi sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. oldal 2016. augusztus 4.Sokféle

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755,

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tisztv.hu



Munkára fel!

Pénzkereső fiatalok

Üres a Szivárvány óvoda, vakáción vannak a gye-
rekek. Az épületben munkások és diákok. Az előb-
biek a nyári felújítást végzik, utóbbiak besegítenek 
nekik, ők nyári diákmunkások. 

Július 27-től augusztus 14-ig 64 fiatal vesz részt abban az or-
szágos diákmunkaprogramban, amihez településünk is csatlako-
zott. A tizenévesek a polgármesteri hivatalban, az önkormányza-
ti intézményeknél és a gazdasági társaságoknál vállaltak mun-
kát.    
- Öt diákmunkás hat órában dolgozik nálunk, a Napközi Ottho-
nos Óvodában. Három lány és két fiú - mondja Halász Zoltán-
né óvodavezető-helyettes. - A lányok adminisztrációs feladato-
kat kaptak, a fiúk pedig a felújítás utáni munkálatokban segéd-
keznek, többek között a csoportszobák visszapakolása is a fel-
adatuk, illetve az udvar rendezése. Nagy segítség ez nekünk, hi-
szen ilyenkor sok kollégánk szabadságon van. 
A Bóbita óvodában épp a homokozót ásták fel a fiúk, a Szivár-
ványban pedig a lányok ásták bele magukat a hatalmas papír-
halomba.
- Szeretném magam kipróbálni a munka világában, másod sor-
ban jól jön a segítség a szüleimnek is, hiszen azzal, hogy pénzt 
keresek, hozzájárulok a családi kasszához. Jogosítványra gyűj-
tök és főiskolára is készülök, ezért jól jön majd ez a pénz, hi-
szen bruttó 61 ezer forintot keresünk ez alatt az idő alatt - mond-
ja Radics Viktória.
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban egy fiú-lány páros dolgo-
zik, ők a nyári internetteraszon kaptak munkát. Dolgoznak diá-
kok a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központnál (TIK), és 
a rendelőintézetben is. A szakrendelőben ketten kaptak munkát, 
a gyógyászati részlegen egy fiatal. Többnyire itt is adminiszt-
rációs feladatokkal bízták meg őket, illetve a betegirányításban 
segédkeznek. A TIK-nél 8 tanulót foglalkoztatnak, ők irodai fel-
adatokat kaptak, de segítenek a gondnokoknak is, továbbá az in-
tézményi költözések utáni munkálatokban. 
A strandon is vannak néhányan, Pénzes Evelinnel és Dózsa Pet-
rával a bejáratnál találkoztunk, őket itt alkalmazták a nyári di-
ákmunka idejére. 
 - Jegyellenőrzés, karszalag felhelyezés, beléptetés, ez a mi fel-
adatunk - mondják a lányok. - Jó, hogy van ez a lehetőség, ki-
próbálhatjuk a munka világát és pénzt is kereshetünk. Én sze-
mély szerint nyaralásra fordítom majd a keresetemet - teszi hoz-
zá Evelin.  

  berta

Házhoz szállították a kukákat

Szelektív szemétgyűjtés
Két hétvégén vitte ki a családi 
házas beépítésű városrészek-
be a szelektív hulladék ott-
honi gyűjtésére szolgáló sár-
ga színű edényeket a Tiszaúj-
városi Városgazda Nonprofit 
Kft. a szolgáltató megbízá-
sából. A mintegy 1200 edény 
többsége gazdára talált.

- Persze tudjuk, hogyan kell szelektíven 
gyűjteni a hulladékot - hallom a Vasvári 
utcában az egyik háztulajdonostól. - Ed-
dig is törekedtünk a szelektálásra, csak az 
összegyűjtött palackokat nem itt a háznál 
dobtuk ki, hanem az egyik szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetnél.
Általában a lakosság többsége szívesen 
fogadja a sárga kukákat.
- Az emberek eddig összedobáltak üve-
get, műanyagot, mindent - mondta Vincze 
László. - Egy helyre kihordták, kidobál-
ták, meg lehet nézni, hogy néznek ki azok 
a településhatárok, ahol nincs lehetőség a szelektív gyűjtésre. Így azért már egyér-

telmű, hogy aki akarja, az tudja szelektál-
ni a szemetét.
Aki válogatva gyűjtötte, eddig a hulla-
dékszigetek valamelyikén adhatta le a fe-
leslegessé vált, papírt, pet palackot vagy 
fém hulladékot. Ezután a zöld hulladék-
hoz hasonlóan kéthetente házhoz megy 
érte a szolgáltató.
- A hulladékkezelő kft.-től kapott lista 
alapján történik az edények szétosztása - 
tudom meg Tamics Adrienntől, a Tiszaúj-
városi Városgazda Nonprofit Kft. kerté-
szeti részlegvezetőjétől. - Aki ezen a lis-
tán nem szerepel, az a hulladékudvarban 
egyeztethet a regionális hulladékkezelő 
kft. dolgozóival.
Azok, akik szerepeltek a listán, de valami-
lyen oknál fogva mégsem tudták átvenni a 
szelektív hulladékgyűjtő edényüket, azok 
a Városgazda Kft. telephelyén, munkaidő-
ben személyesen tehetik ezt meg.

borza

Augusztus végéig a szabadban

Internetterasz és könyvcserélde
Idén is megnyitotta internet-
teraszát a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár. A lakosság 
keddtől péntekig 10 és 18.30 
között használhatja térítés-
mentesen a szolgáltatásokat. 
A tavalyi évhez képest ezek 
bővültek, könyvcserélde is 
működik a teraszon. 

Több polcon is sorakoznak a könyvek, 
mikor több, mikor kevesebb. Nem csak 
a szám változik, hanem maguk a köny-
vek is - ez a cserélde lényege. Megunt, 
már elolvasott, nem használt könyveit ide 
bárki elviheti, és innen bárki bármit ha-
zavihet. 
- Nagyon jó ötletnek tartom - mondja a 
könyveket nézegetve Dobos Endréné -, 
nekem is rengeteg könyvem van otthon. 
Ez, hogy bárki elhozhatja, elviheti, elcse-
rélheti, nagyon jó. Az ember szívesen to-
vábbadja azt, ami neki örömet szerzett - 
teszi hozzá. 

Az internetteraszon a könyvcserélde mel-
lett folyóirat olvasására is van lehetőség, 
a fő „profil” azonban az internet. 

- Viszonylag gyakran járok ide - mond-
ja Szilvási Attiláné -, a hivatalos leveleket 
írom meg itt. Szoktam segítséget is kér-
ni, és nagyon örülök, hogy szívesen segí-
tenek a könyvtár munkatársai, így egyál-
talán nem kellemetlen, ha nem tud min-
dent az ember. A könyvcseréldében még 
nem volt időm szétnézni, de mindenkép-
pen pótolni fogom - mondja. 
A teraszt a múlt héten nyitották meg, de 
máris népszerű a lakosság körében, csak-
úgy, mint a könyvcserélde. 
- Tavaly indítottuk el ezt - mondja Tompá-
né Mészáros Hedvig, a könyvtár vezető-
je -, szerettük volna, ha bárki hozzáférhet 
itt az internethez, a városlakók és az itt 
nyaralók is. Ezen túl ez egy remek lehe-
tőség arra is, hogy a diákmunkásainknak 
olyan feladatot adjuk, ami érdekli őket, és 
tetszik is nekik. Az idei év újdonságát, a 
könyvcserélét a terasz augusztus végi be-
zárása után sem szüntetjük meg, hanem 
beköltöztetjük a könyvtár épületébe. 

                                          fp

3. oldal2016. augusztus 4. Aktuális

A „szivárványos” lányok beleásták magukat a papírhalom-
ba.

Pénzes Evelin a strandon kapott munkát...

... csakúgy, mint Dózsa Petra. 

Az 1200 sárga kuka nagy részét már átvették.

A családi házas övezetből a tömblakásos városrészbe helyezik át a szelektív 
gyűjtőszigetek egy részét. 

Internet és könyvcserélde az internetterasz lényege. 

Kényelmes karosszékekben, árnyékban a teraszon. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2016. augusztus 10-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Módosult az energiatakarékosságot célzó 
és gépészeti beruházásokat, felújításokat 

támogató pályázati kiírás
Tiszaújváros Város Önkormányzata mó-
dosította a lakásszövetkezetek és társas-
házak részére kiírt, lakóépületek energia-
takarékosságot célzó és gépészeti beruhá-
zásainak, felújításainak 2016. évi támo-
gatására vonatkozó pályázatát. 

A támogatás célja

A támogatás célja a lakásszövetkezetek és 
társasházak tulajdonában lévő lakóépüle-
tek energiatakarékosságot eredményező 
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lép-
csőházakban és a közös használatú helyi-
ségekben található külső nyílászárók cse-
réjének, valamint gépészeti beruházások-
nak, felújításoknak a támogatása.

A pályázók köre

A támogatásra pályázhat a lakásszövetke-
zetek és társasházak tulajdonostársainak 
közössége, amelyek a lakóépületeik hom-
lokzati és végfal-felületeinek, tetőinek, 
valamint a panellapok dilatációs hézaga-
inak utólagos hőszigetelését kívánják el-
végezni, a lépcsőházaik külső nyílászáró-
it hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni, 
illetve gépészeti felújításokat, beruházá-
sokat kívánnak végezni.

Támogatás két 
témakörben igényelhető

A./ Szigetelési munkálatokra és közös 
használatú helyiségek nyílászáróinak cse-
réjére:

- lakóépületek egy vagy mindkét külső 
végfal-felületének utólagos hőszigetelési 
munkáinak elvégzésére, 
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső 
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjé-
hez, 
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak 
hőszigeteltre történő cseréjére, 
- a lakóépületek közös használatú he-
lyiségeiben található külső nyílászárók 
hőszigeteltre történő cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépü-
leteknél a panellapok közötti dilatációs 
hézagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzat szigetelés azoknál a lakóépü-
leteknél, ahol a külső homlokzati - vala-
mennyi lakás és közös használatú helyi-
ség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílás-
záró cseréje 100%-ban már megtörtént, 
vagy olyan hőtechnikailag felújított nyí-
lászárókkal rendelkezik, melyek igazol-
tan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelel-
nek az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) 
TNM rendeletben foglaltaknak,
- lakóépületek utolsó fűtött lakószint fe-
letti födém teljes felületének hő- és víz-
szigetelésére (lapostető),
- lakóépületek első fűtött lakószint alat-
ti födém alsó síkjának hőszigetelése, a-
mennyiben az első fűtött lakószint alatti 
födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti felújításokra, beruházások-
ra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fű-

tési berendezések és rendszerek korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
való cseréjére,
• hőleadók és fűtésszabályozók korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
történő cseréjére (amennyiben az az ösz-
szes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-el-
látási berendezések és rendszerek korsze-
rűsítésére, energiatakarékos berendezé-
sekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására 
(víz, szennyvíz, gáz), 
• épületek közös részei világításának kor-
szerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőzőrendszerek felújításá-
ra, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseré-
jére,
• csapadékvíz-elvezetési problémák keze-
lésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő 
rendszerek felújítása nem támogatható.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszö-
vetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megálla-
pított köztartozása van.
A pályázati kiírásról bővebb információt 
a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemel-
tetési Osztályán, valamint a városi honla-
pon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. szeptember 30-ig folyamatos.

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 kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

Pályázat

Biológiatanári 
munkakör

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 
pályázatot hirdet a 2016/2017. tanévre 1 fő biológia szakos ál-
talános iskolai tanár, óraadói munkakör betöltésére.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: részletes 
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratmásolatok, er-
kölcsi bizonyítvány sikeres pályázat esetén.              
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton Gál Benjámin-
né igazgatónak címezve, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető a 06-
49-542-203-as telefonszámon.

Gál Benjáminné igazgató

Szelektív hulladékgyűjtés

Háznál és szigeten

Tájékoztatjuk a település családi házas övezeteiben (Kertváros 
városrész, Tiszaszederkény városrész, Tisza-part városrész) élő-
ket, hogy 2016. augusztus 1-jétől  kéthetente szerdán a sárga 
hulladékgyűjtő edényben történik a papír, műanyag, és fém cso-
magolási hulladékok házhoz menő begyűjtése. 
Ezzel egyidejűleg 2016. augusztus 1-jétől a családi házas öve-
zetek hulladékgyűjtő szigeteiről (Egressy B. u. 12; Szt. Lász-
ló u.-Margit sétány kereszteződése; Kossuth L. u.-Bajcsy-Zs. u. 
csomópontja; Tiszaszederkény COOP áruház; Tiszaszederkény 
Gát u.) a papír és a műanyag hulladékgyűjtő konténereket el-
szállíttatjuk.
A műanyaggyűjtő konténereket a nagy forgalmú tömblakásos 
övezetekbe helyezzük át. A fehér és színes üvegek gyűjtésére 
szolgáló konténerek továbbra is a megszokott helyszíneken, a 
gyűjtőpontokon maradnak. 
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-től át nem vett sár-
ga hulladékgyűjtő edények 2016. augusztus 9-ig hétköznapokon 
700-1500 óra között személyesen vehetők át a kft. telephelyén, a 
Tiszaújváros, Tisza út 2/C. (volt APEH épület) portáján.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a szelektí-
ven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási 
hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a követ-
kező héten, 2016. augusztus 10-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

4. oldal 2016. augusztus 4.Önkormányzat/Közlemények

A családi házas övezetek egyes szigeteiről a papír és 
műanyag gyűjtőkonténereket áthelyezik. 



Tájékoztatás

Szünidei
gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyer-
mek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett 
tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települé-
si önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hát-
rányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biz-
tosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli 
meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon általános- vagy kö-
zépfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részé-
re, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik és életvitelszerűen bejelentett tartózkodá-
si helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben valamennyi, 
azaz 55 munkanapon keresztül (2016. június 16-tól 2016. au-
gusztus 31-ig) a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.), valamint a Tiszaszederkény városrészben élők esetében 
az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) 
helyben fogyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek 
betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes 
képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbí-
zott személy számára a gyermek részére biztosított étel ételhor-
dóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, 
hogy a gyermek betegsége esetén az étel ételhordóban történő 
elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvé-
nyes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írás-
beli meghatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhe-
tő a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyi-
sége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33., 
kedden és csütörtökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyi-
latkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szoci-
ális és Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), valamint postai úton 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Jubileumi 
emléklap kiadása 

Tiszaújváros 2016-ban ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját, ebből az alka-

lomból jubileumi emléklap készül az 1966-tól folyamatosan itt élők részére.

Az emléklapot 2016. december 31-ig lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-

szolgálatánál (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. fszt.), illetve a Tiszaújváros honlapjáról 

(www. tiszaujvaros.hu) is letölthető igénylőlapon. 

A kitöltött igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál (Tiszaújváros, 

Bethlen G. út 7. fszt.) kell leadni. Az adatok feldolgozását követően a kiállított emlékla-

pot postai úton kapják meg a kérelmezők. 

Polgármesteri Hivatal

Biztonsági elemzés közzététele
Alsóküszöb értékű veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem neve, működési helye: 
Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. (a 
továbbiakban: Üzemeltető)
3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
Az Üzemeltető - Columbian Tiszai Car-
bon Ltd. (CTC) - Magyarország egyet-
len ipari koromgyártó vállalata 1993-ban 
zöldmezős beruházás eredményeként in-
dította a termelést Tiszaújvárosban. A 
95 fő létszámmal üzemelő magyarorszá-
gi gyár a világ legnagyobb ipari korom-
gyártó vállalatának, a Birla Carbon-nak a 
része. A tiszaújvárosi gyár a legnagyobb 
abroncsgyártó vállalatok (Michelin, Goo-
dyear, Bridgestone, Continental, Pirelli, 
Hankook) meghatározó beszállítói közé 
tartozik. 
A telephelyen ipari korom gyártása tör-
ténik magas széntartalmú olaj alapanyag 
pirolízisével. Ipari kormok alatt azokat a 
nagyon kisméretű, 5-400 nm átlagos át-
mérőjű, nagy fajlagos felülettel rendel-
kező (20-1200 m2/g), mélyfekete-szürke 

színű, önmagában víztaszító, egymáshoz 
láncformában kapcsolódó, agglomerátu-
mokat képező szénrészecskéket értjük, 
melyek szénhidrogének termikus bomlá-
sa útján keletkeznek.
Az ipari kormok legnagyobb (kb. 90%) 
felhasználója a gumiipar, töltőanyag-
ként alkalmazzák gumiabroncsok, töm-
lők, szállítószalagok és különféle műsza-
ki gumiáruk, profilok gyártására. Emel-
lett nélkülözhetetlen a festék-, a tinta-, a 
műanyag- és a kábelgyártás területén is. 
Az üzemeltető a legkorszerűbb technoló-
giával rendelkezik és a legfejlettebb tech-
nikákkal (gépek, berendezések, műszerek 
stb.) épült meg, valamint a fejlett techni-
ka működtetése és karbantartása rendkí-
vül jól képzett és igen kvalifikált munka-
társakkal valósul meg.
Az üzemeltető, lépést tartva és megfe-
lelve a kor követelményeinek, igen nagy 
hangsúlyt helyez az alkalmazottak folya-
matos továbbképzésére.
A biztonsági elemzés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Baráti Zsolt közbiztonsági referens, II. 
emelet 226. szoba, telefon: 49/548-070 
ügyfélfogadási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon 
(a honlap alján: Egyéb tájékoztatók, Biz-
tonsági elemzések, Columbian Tiszai Ko-
romgyártó Kft. biztonsági elemzése 2016 
hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a bizton-
sági elemzéssel kapcsolatban:
A biztonsági elemzéssel kapcsolatban 
a lakosság írásbeli észrevételeket tehet, 
melyet Tiszaújváros Város Önkormány-
zat jegyzőjének kell eljuttatni a követke-
ző címre: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal, Dr. Juhos Szabolcs jegyző, 3580 Ti-
szaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Az írásbeli észrevételek benyújtásának 
határideje: 2016. augusztus 8. 16:00 óra.
Az illetékes hatóság:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság
3525 Miskolc Dózsa Gy. út 15.

Bráz György
 polgármester

Tisztelt Lakosság!
A Tiszaújváros közterületein lévő par-
kolóhelyek rendeltetésszerű használa-
ta érdekében tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2016. június 30-i 
testületi ülésén módosította a közterületek 
használatának rendjéről szóló 17/2013. 
(VII.05.) önkormányzati rendeletét, mely 
alapján a közterület-felügyelet a közterü-
letekről a forgalomképtelen járműveket - 
melyek nem felelnek meg a közúti köz-
lekedésről szóló KPM-BM együttes ren-
deletben meghatározott, a közlekedés-
ben való részvételre vonatkozó feltételek-
nek, vagy melyeket a központi gépjármű 
nyilvántartásban a forgalomból kivontak 
- előzetes értesítést követően elszállíttat-
hatja. Az elszállított járművek tárolása a 

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
Tiszaújváros Tisza út 2/E. szám alatti te-
lephelyén történik. A jármű elszállításá-
val és tárolásával kapcsolatos költségek a 
jármű üzembentartóját terhelik. 
A jármű elszállításának költsége személy-
gépkocsi vagy pótkocsija, továbbá mo-
torkerékpár és pótkocsija, valamint se-
gédmotoros kerékpár esetén 17.250 Ft. 
A közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rende-
let 1. számú függelék II. pontjában meg-
határozott, a fentebb nem említett gépjár-
művek: vontató, lassú jármű vagy ezek 
pótkocsija esetén a költség háromszoro-
sa. A jármű tárolásának és őrzésének költ-
sége 1.200 Ft/nap. A jármű értékesítésé-
nek költsége 11.500 Ft. A költségek az ál-
talános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Ha a jármű üzembentartója nem állapít-
ható meg, vagy a felszólítás ellenére az 
elszállított járművet az elszállítástól szá-
mított hat hónapon belül nem veszi bir-
tokba, az önkormányzat, mint a közút ke-
zelője, a járművet értékesíti vagy más 
módon hasznosítja. 
A fenti módosító rendelkezések 2016. au-
gusztus 15-én lépnek hatályba. Ezt kö-
vetően a közterület-felügyelet megkez-
di a rendelkezések alkalmazását, azaz 
a járműveken értesítést helyez el, majd 
- amennyiben a jármű üzembentartója a 
járművet önként nem szállítja el - azokat 
elszállíttatja.
Felhívjuk az érintett gépjárművek tulaj-
donosainak/üzembentartóinak figyelmét 
a fenti rendelkezések betartására!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Elszállítják a forgalomképtelen járműveket

Megújult 
a Tiszaújváros Kártya

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros város-
sá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából az önkormányzat 
megújult arculatú Tiszaújváros Kártyát bocsátott ki. 
Az új Tiszaújváros Kártya első alkalommal ingyenes, elveszté-
se, megrongálódása esetén azonban az újonnan igényelt kártya 
előállításának költségeit a kártya használójának meg kell téríte-
nie. A kártya a jogosultság fennállása esetén öt évig lesz érvé-
nyes, nem kell évente érvényesíteni. 
Az új kártyát tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező, vagy Tiszaúj-
város önkormányzatának tulajdonában lévő lakást szolgálati jel-
leggel bérlő magánszemély, illetve ez utóbbi magánszeméllyel 
jogszerűen együttlakó hozzátartozó igényelheti. 
A jogosultak az új Tiszaújváros Kártya iránti igényüket a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában nyújthatják be. 
Az igénylőlapok benyújtása során - a jogosultság megállapítá-
sa érdekében - a személyazonosság igazolására alkalmas és a 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a szolgálati jel-
leggel bérelt lakás esetén a bérlet igazolására alkalmas okmány 
szükséges. 

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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IGÉNYLŐLAP
a város jubileumi évfordulójához kapcsolódó 

emléklap átadásához
1. Személyi adatok
1.1. Az igénylő személyére vonatkozó adatok
1.1.1. Neve:.............................................................................................................................................  
1.1.2. Születési neve:...............................................................................................................................  
1.1.3. Anyja neve: ................................................................................................................................... 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................. 

2. Lakcím adatok
2.1. Lakóhelye: Tiszaújváros, .................................................................................................................. 
2.2. A települési lakcímre történő bejelentkezés időpontja: .....................................................................  
2.3. Telefonszáma (nem kötelező megadni):............................................................................................ 

3. Nyilatkozatok
3.1. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a településen lévő lakcímem folyamatossága legalább 50 éve 
fennáll.
3.2. A közölt adatoknak a nyilvántartás, valamint az emléklap kiállítása céljából történő felhasználásához, adatkezeléséhez hoz-
zájárulok.

Tiszaújváros, 2016.  ........................ hó ......... nap
  ……………………………
  igénylő



AUGUSZTUS Helye Ideje Kinek a részére

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

10. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/4. 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bóbita Óvoda gyerek és alkalma-
zott befizetés

Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 ,,Esély”  Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

11. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

15. hétfő Tiszapart Szabadidőház 11.00  - 12.00 Szociális étkezők

16. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

17. szerda Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

18. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

22. hétfő Tiszaszederkényi Idősek  Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

Tündérkert Óvoda 8.00 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

24. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/4. 8.00 - 11.00 Bóbita óvoda alkalmazott étkezés 
megrendelése

25. csütörtök Szivárvány Óvoda 8.00 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés  és alkalmazott étke-
zés megrendelése

29. hétfő Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés  és alkalmazott étke-
zés megrendelése

Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

30. kedd Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2016. augusztus

Művelődésszervező 
állás

A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő művelő-
désszervező munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, 
határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: művelődésszervezői feladatok ellátása, a 
kulturális központ rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása.
Pályázati feltételek: 
- középfokú közművelődési szakember szakképesítés                                                 
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- felsőfokú közművelődési szakképesítés
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (office programok)
- társalgási szintű angol nyelvismeret
- művészetek terén szerzett jártasság
- PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai 
gyakorlat
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény rendelke-
zései  az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- motivációs levél
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 26.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
Az állás 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004 –es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:
Derkovits Kulturális Központ 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megnevezését feltüntetni.

Mátyás Zoltán 
igazgató

Tájékoztatás

Diétás étkeztetés
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoz-
tatja az érintett szülőket, törvényes gondviselőket, hogy a 
2016/2017. nevelési/tanítási évre vonatkozóan az eltérő táp-
lálkozást igénylő étkezés biztosításához minden régi és új di-
étás étkezést igénylőnek kérelmet kell benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás csatolása szük-
séges. 
A kérelem benyújtásának címzése: 
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Zsipi Imréné
Kazinczy Közösségi Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/2. iroda

Tájékoztatás

Alkalmazottak, 
külsősök étkezése

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja 
az intézmények alkalmazottait és a külsős étkezőket, hogy a 
2016/2017. nevelési/tanítási évre vonatkozóan új étkezési ké-
relmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztiszt-
viselők, az önkormányzati intézmények, az állami fenntartá-
sú köznevelési intézmények, valamint az önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központba benyújtott kérelemre, az intéz-
mény igazgatójának előzetes írásbeli engedélye alapján ét-
kezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermé-
ben vehető igénybe. 
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étke-
zést megrendelni az élelmezési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa 
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu 
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési 
ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élel-
mezési csoportjánál 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 73/4.
H: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-14.00)

Tájékoztatás

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények
A 2016/2017. tanítási/nevelési évre 
igénybe vehető normatív kedvezmény 
(ingyenes/kedvezményes étkezés):
Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés ese-
tén ingyenes étkezésre jogosult a gyer-
mek, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,
• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy 
családjában tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermeket nevelnek,
• családjában három vagy több gyerme-
ket nevelnek,
• nevelésbe vételét rendelte el a gyámha-
tóság, vagy
• családjában az egy főre jutó havi jöve-
delem nem haladja meg a kötelező legki-
sebb munkabér (111.000 Ft) személyi jö-
vedelemadóval, munkavállalói, egész-
ségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett, azaz nettó összegének a 130%-át 
(2016-ben 95.960 Ft).
A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés 
esetén az ingyenes étkezés megállapítása 
iránt nyilatkozatot kell benyújtani. 
A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell 
benyújtania, amennyiben ugyanazon in-
tézménybe járó gyermekei után azo-
nos jogcímen igényli a normatív kedvez-
ményt.
1-8. évfolyamon nappali rendszerű is-
kolai oktatásban résztvevő tanuló:
1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül, vagy
• gyámhatóság által nevelésbe vették.
2. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
1-8. évfolyamon felül nappali rendsze-
rű iskolai oktatásban résztvevő tanuló: 
3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:
• gyámhatóság által nevelésbe vették, 
vagy
• utógondozói ellátásban részesül.
4. Kedvezményes étkezésre (50%-os ét-
kezési térítési díjkedvezményre) jogosult, 
ha:
• rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesül,

• családjában három vagy több gyermeket 
nevelnek, vagy 
• tartósan beteg vagy fogyatékos.
Szociális díjkedvezményre jogosult az a 
kérelmező:
• akinek gondozásában élő gyermeke ti-
szaújvárosi állami fenntartású közneve-
lési intézményben étkezést vesz igénybe, 
valamint
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és 
életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint
• akinek családjában az egy főre eső ha-
vi nettó jövedelme nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Személyi térítési díj megállapítására vo-
natkozó kérelmet kell kitöltenie minden 
olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes 
képviselőjének, illetve 18. életévét betöl-
tött fiatal felnőttnek, aki:
• a 2016/2017. nevelési/ tanítási évben ét-
kezést igényel bölcsődében, óvodában, 
általános iskolában, középiskolai kollégi-
umban, valamint középiskolai menzán és
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rá-
szorultság alapján kedvezményre nem jo-
gosult.
Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. év-
folyamon felül nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanulónak, törvé-
nyes képviselőjének az ingyenes/kedvez-
ményes étkezés, a szociális alapú gyer-

mekétkeztetési térítési díjkedvezmény, 
valamint a személyi térítési díj megál-
lapítása iránt kérelmet kell benyújtania, 
melyhez csatolni szükséges a kérelemben 
megjelölt igazolásokat. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 
7.20 - 16.00-ig, szerdán 8.00 - 17.00-ig, 
pénteken 7.20 - 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu 
Az étkezési kérelmekkel kapcsolatosan 
információ kérhető az alábbi telefonszá-
mokon:
49/548-382 illetve 49/548-328
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása fo-
lyamatos, de a amennyiben a 2016/2017. 
nevelési/tanítási év szeptember hónapjá-
ban már igénybe kívánja venni az étke-
ző az ingyenes vagy kedvezményes étke-
zést, abban az esetben az étkezési kérel-
met 2016. augusztus 31-ig le kell adni.
A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központban (Kazinczy Közössé-
gi Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/1. iroda).
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Gondolatok egy régmúlt személyes élmény alapján

„Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!”

Wiesbadenben, Németország egyik nagy 
városában töltöttünk évekkel ezelőtt né-
hány napot a szabadságunk ideje alatt. 
Akkor még Nyugatnémet országnak hív-
ták. Sokáig csak az IBUSZ szervezésé-
ben, később már háromévente egyszer tu-
ristaként is mehettünk a Lajtán túlra. Ez 
alkalommal a csehszlovák - német ha-
tárt választottuk a „keleti blokkból” va-
ló kilépésre, mert cseh koronát korlátla-
nul válthattunk, de német fizetőeszközt 
csak maximált összegben, ha jól emlék-
szem kétezer márka körül vihettünk ma-
gunkkal. A határnál a megszokott proce-
dúra várt minket, ugyanúgy, mintha He-
gyeshalom felé mentünk volna. Csupán a 
hosszú sor hiányzott, mert csehek és szlo-
vákok nem nagyon mehettek akkor ka-
pitalista országba. A keleti oldalon fegy-
veres határőrök felügyelete mellett mi-
nimum fél óráig tartó tüzetes útlevél- és 
vámvizsgálaton (értsd: vegzáláson) es-
tünk túl, míg a nyugati oldalon pecséte-
lés az útlevélbe és a német határőr által jó 
utat kívánva egy-két perc alatt máris át-
léphettük a határt. Egy kisváros kemping-
jében töltöttük az első éjszakát. A helybé-
liek meglepő szeretettel fogadtak minket, 
valószínűleg azért, mert azon a vidéken 
ritkán találkoztak a vasfüggönyön túlról 
érkező turistákkal. Banánnal, kólával, fa-
gyival, dobozos sörrel kínáltak, amit alig 
tudtunk valamivel viszonozni. Másnap 
értünk Wiesbadenba, ahol rokonunk, La-
li bácsi adott szállást nekünk otthonában. 
Még a háború előtt ment ki felvidéki ma-
gyarként az akkor már Csehszlovákiához 
tartozó Losoncról. Fiatal korában jól fut-
ballozott, beleszeretett a wiesbadeni csa-
pat egyik vezetőjének lányába, feleségül 
vette és ottmaradt. A városban sétálgatva 
elámultunk a tisztaságon, a rendezett ut-
cák, terek és parkok szépségén, nem be-
szélve a boltok árukínálatától. 
- Nem csodálom, hogy itt maradtál Lali 
bácsi! Ugye jobb neked itt, mintha otthon 
maradtál volna? - kérdeztem tőle egyik 
este, a lakása erkélyén üldögélve.
- Akkor most jól figyelj! Mindenem meg-
van, ami kell. Van családom, de a felesé-
gem és a fiam is csak németül beszél. A 
városban összesen egy velem hasonló ko-
rú magyart ismerek, vele szoktunk heten-
te egyszer pingpongozni. Azért, hogy ne 
felejtsem el a magyar nyelvet, a mada-
rakkal csak magyarul beszélgetek. Itt ete-
tem őket az erkélyen. Ha elbóbiskolok, a 
bátrabbak beszállnak a szobába, megko-
pogtatják a fejemet, jelezvén, hogy eteté-
si idő van. A munkahelyemen kétszer any-
nyit kell teljesítenem, mint egy németnek, 
azért hogy megbecsüljenek. Hiába be-
szélek, írok és olvasok hibátlanul néme-

tül, akcentusom miatt idegennek számí-
tok. Testvéreim, családtagjaim és isme-
rőseim mind otthon maradtak, vagy szét-
szóródtak a világban. Itt lakom már több 
mint harminc éve, de az otthon számom-
ra ott van, ahol felnőttem. Mindazt, amit 
mondani akarok, szebben írja le Tompa 
Mihály „Levél egy kibujdosott barátom 
után” című versében: „Égnek fejed felett 
nagy fényes csillagok,/A gazdag föld ezer 
virágtól mosolyog;/ Ah de azok neked 
mind ösmeretlenek!/ S nem ezek közt va-
lál futkározó gyerek./ Mert a boldogságra 
kevés csak a jelen,/ A multon épül az s az 
emlékezeten;”
Magyarázattal tartozom azért, hogy ezt a 
személyes élményt miért írtam le. Nyár
van, a szabadságolások időszaka. Aki 

megteheti, és szeret utazni, ma már vá-
logathat a szebbnél szebb tájak, városok, 
tengerparti üdülőövezetek meglátogatá-
sa között. Úgy tűnhet, hogy ezeken a he-
lyeken gondtalanabb az élet. Lehet, hogy 
az így szerzett benyomások is közrejátsza-
nak abban, hogy megérlelődjön egy ko-
rábbi kósza gondolat, hogy érdemes kül-

földön munkát vállalva eltölteni néhány 
évet, és a megkeresett pénzből itthon az-
tán lehet családot alapítani, autót és lakást 
venni, vagy ha úgy látszik jobbnak, oda-
kint letelepedni. Vigyázat! Az élet nem 
gondtalanabb, csak a szabadság ideje alatt 
mi vagyunk kevésbé gondterheltek, amit 
kivetítünk a környezetre. A pénz lehet, 
hogy több, de a megélhetés is többe ke-
rül. Lehet, hogy úgy tervezi valaki, hogy 
majd hazatér, de a nehezen kialakított eg-
zisztenciát az évek múlásával már csak 
kevesen adják fel, és örökre kintragadnak. 
Az első generációt aztán az új „hazában” 
mindig idegennek tekintik majd, és meg 
kell, hogy éljék azt is, hogy gyermekeik, 
akik már a kinti kultúrát szívják maguk-
ba, szégyellik szüleiket akcentusuk, hibás 
nyelvismeretük miatt. A harmadik generá-
ció az első, aki érdeklődni kezd a nagy-
szülők hazája iránt, de ők már nem beszél-
nek magyarul, és bár sokan közülük meg 
szeretnék tanulni, nekik idegen nyelv és 
nem anyanyelv marad. Aki ezeket tuda-
tosan felvállalja valamilyen fontosabb cél 
érdekében, olyan célért, amit itthon bizto-
san nem érhet el, az természetesen próbál-
jon külföldön szerencsét. Én elsősorban 
azokhoz szólok, akiknek nincs ilyen cél-
juk, de fontos a honszeretet, a családjuk, a 
barátok és ismerősök közössége, az isko-
lás évek és diákszerelmek emléke, mind-
az, ami a hazát jelenti. Nem ismerhetem, 
hogy kit mi késztetett vagy késztet arra, 
hogy elhagyja Magyarországot. Még ak-
kor sem, ha rokonaim között is vannak, 
akik már évek óta külföldön élnek, sőt 
családom korábbi generációi közül is so-
kan más országban telepedtek le és pihe-
nik idegen földben örök álmukat. Az ő 
életük tapasztalata is megerősíti számom-
ra Tompa Mihály intelmét: „Szívet cserél-
jen az, aki hazát cserél!”

                                       Szrogh Károly

Hosszú? Forró? 
Nyár?
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A haza elhagyása számtalan problémával jár. 

Menni, vagy maradni?

Tompa Mihály

Kutya meleg napokat is megértünk már idén. 

Ki így, ...

... ki úgy enyhítette a hőséget.

Persze voltak borús napok is. 

Volt, hogy leszakadt az ég...

... és megteltek a csapadékcsatornák is. 



A Tiszaújvárosi Króniká-
ban is megjelenik 

lakossági 
apróhirdetése, amen�-
n�iben azt a Tisza TV 

Képújságában 
legalább 5 napra 

(2500 Ft),
 legkésőbb kedden 12 

óráig feladja.

Újra a régi számok
A TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatja a Tisztelt Fogyasztóit, a lakosságot, hogy a vezetékes 
telefonszolgáltató- váltás lezajlott.
Az eddig ismert és megszokott telefonszámok ismét használhatóak:
Ügyfélszolgálat: 06-49/544 - 323
Távhőszolg. diszpécser ( 0-24h ): 06-49/341 - 627
Telefonközpont: 06-49/544 - 310; 06-49/544 - 320
Lakáskarbantartó csoport: 06-49/341 - 166
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

TiszaSzolg 2004 Kft.
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A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria: „Nyitott ház”, tárlat a Derkovits Kul-
turális Központ nemzetközi képzőművészeti alkotótábora-
inak anyagából. Helyszín: félemelet. Látogatható: szeptem-
ber 4-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Írók, költők fürdőruhában - kamarakiállítás. Helyszín: a könyv-
tár aulája. 
A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Augusztus 9. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszközö-
ket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bárki, 
bármikor bekapcsolódhat!

Játékos Tudáspróba 2016
Híres magyar géniuszokat szeretnénk bemutatni; tudósokat, 
akik találmányaikkal könnyebbé és művészeket, akik alkotá-
saikkal szebbé tették életünket.
Augusztusi géniuszok: Semmelweis Ignác és József Attila
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook 
oldalán
(www.facebook.com/hamvas.konyvtar).
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@
tujvaros.hu e-mail címen, vagy az 544-552-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora

Augusztus 4., csütörtök
9:00 Héthatár: Strandszarkák - Munkára fel diákok! - Lift a 
rendelőben - Új kiállítás a tájházban 
9:15 Hétről-Hétre: Tüntetés iskoláinkért - Készülődés a ha-
lászléfőző fesztiválra - Félmúlt - Sport: Bemutatkozik Ger-
liczki Máté vezetőedző (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Augusztus 8., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Termálfürdő FC Tiszaújváros - Nyírbá-
tori FC NB III-as labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Augusztus 10., szerda
18:00 Héthatár: A szoptatás csodája - Kiállítás - Felújítások - 
Országos találkozó - Kórházvonat - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Félmúlt - Tiszaújvárosi Halászléfőző 
Fesztivál 

1986 több szenzációt is hozott. Kezdjük a negatívval, 
hiszen április 26-án történt a csernobili katasztrófa, 
melyet nagy titkolózás övezett, így május elsején még 
városunkban is sosem látott felvonulással emlékeztek 
a munka ünnepére.
De történt egy másik „nagy durranás” is. Igaz ez nem 
rengette meg a világot, de Magyarország szempont-
jából mindenképp említésre méltó. 1986. július 27-én 
70.000 ember előtt lépett a Népstadionban színpad-
ra a Queen.
A már akkor is kultikus zenekar koncertje jó néhány 
napra témát adott a sajtónak. Így volt ezzel a Lenin-
városi Krónika is, melynek hasábjain - bár a szerkesz-
tőség egyik tagja sem vett részt a koncerten -, más la-
poktól átvéve, megjelent egy értékelés. Meglepődtem, 
mert bár nem emlékezem az akkori híradásokra, bi-
zony a cikkek fanyalogtak a koncert kapcsán. Nem 
úgy azok a leninvárosi fiatalok, akiket - név nélkül - 
ugyancsak megkérdezett a koncertről a lap.
„Aludtunk már rá egyet, s így kicsit lehiggadva is csak 
azt tudjuk mondani, megérte fölmenni Pestre már a je-
gyeladás előtti éjszakán, s a Dózsa György úton éjsza-
kázva kivárni azt a 10-12 órát, míg végre megvehettük 
a jegyet. Mi 250 forintért vettük a belépőket, vasárnap 
délután néhány jegyüzér kétezret is elkért darabjáért.”
„Freddie Mercury gyönyörű tiszta hangjával, s a töb-
biek is egész kivételes zenei műveltségükkel, továb-
bá a show különböző elemeivel (mint pl. a Tavaszi 
szél vizet áraszt c. népdalunk magyar nyelvű elének-
lése, Mercury piros-fehér-zöldbe öltözése, stb.) elérték 
azt, hogy a két óra alatt egy másodpercre sem tudtunk 
másra figyelni.”

(Nem tudom megállni, hogy ne fűzzem hozzá, mert életem egyik 
nagy élménye volt - akkor én is ott voltam a Népstadionban. 
Ahogy márciusban is az emlékezetes magyar - brazil meccsen, 
és a Hungaroringen is az első magyarországi Forma 1-es futa-
mon. Igaza van kollégámnak, 1986 több szenzációt is hozott. 
- Az olvasószerkesztő.)
A jövő héten 1985. 32. hetéből szemlézgetünk. 

borza

A kultikus Queen
Hétről hétre évről évre

Vakációs ügyelet az Eötvösben
A nyári szünet ideje alatt a titkárságon 
az ügyintézés a megszokott munkarend-
nek megfelelően zajlik. (Hétfőtől-csütör-
tökig: 7 órától 15:20-ig, pénteken: 7 és 
13:20 között)
Intézményünk vezetői 8 és 14 óra között 
ügyeletet tartanak a következő szerdai na-
pokon:
 - 2016. augusztus 10.
 - 2016. augusztus 17.

Meditatív és R&B

Nyáresti korzó lágy dallamokkal
Nagy János Afronauta zene-
kara lépett fel a Nyáresti kor-
zó múlt szombati napján. A 
Dísztó partján most is sokan 
gyűltek össze, hogy a szabad-
ban eltöltsenek egy kellemes 
zenés délutánt. 

- Itt vagyunk a szabadban, a jó levegőn 
- mondta Udvarhelyi Andrásné -, sokat 
nem tudok a zenekarról, de kíváncsi va-
gyok a zenéjükre. Azért jó itt, mert nem 
kell messzire menni, nem kell beülni a 

négy fal közé, így teljesen más a hangu-
lat - tette hozzá. 
Nagy János Afronauta zenekara egy al-
kalmi formáció, a tagok ritkán játszanak 
együtt, így számukra is különleges volt ez 
az alkalom. 
- Mindenki más formációban játszik - 
mondta Voga Viki énekesnő. – Van, aki 
rendszeresen utcazenél, én klubokban 
énekelek általában. Ez, és minden ilyen 
esemény nagyon izgalmas számunkra, hi-
szen szeretünk együtt zenélni - mondta. 

Voga Viki az R&B stílust képviselte dala-
ival, a zenekar névadója, Nagy János pe-
dig egy egészen más világba kalauzolta el 
a közönséget. 
- A saját dalaim a pszichedelikus, transz-
meditatív stílust képviselik - mond-
ta Nagy János -, eléggé földöntúli érzést 
keltenek. Igazából sokan nem is ismerik 
az ilyen zenét, így nem is nyitottak rá. 
Egy-egy koncertünk után azonban általá-
ban mindenki el van bűvölve - mondta. 

                         fp

Voga Viki számára minden fellépés iz-
galmas a zenekarral. 

A formáció tagjai ritkán játszanak együtt. 
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A Sportcentrum eseményei

Augusztus 5. péntek
Labdarúgás
17.00 TFCT - Sajószöged U17 edzőmérkőzés  
    Füves edzőpálya

Augusztus 6. szombat
Nyitott kapuk tömegsport rendezvény
09.00 Röplabda   Edzőterem
Labdarúgás
17.30 TFCT - Nyírbátori FC NB III-as bajnoki mérkőzés 
    Labdarúgó stadion

Augusztus 7. vasárnap
Labdarúgás
17.00 TFCT - Görbeháza U19 edzőmérkőzés  
    Füves edzőpálya

Új vezetőedzővel vágott neki a 2016/2017-es baj-
noki évadnak a Termálfürdő FC Tiszaújváros NB 
III-as labdarúgó csapata.

 Az előző szezonban tavasszal Bocsi Zoltánt Antal István váltot-
ta a kispadon. A kiesés rémétől fenyegetett együttes végül benn-
maradt a harmadosztályban. Az újonnan érkezett mester megbí-
zatása június 30-ával lejárt. A klub elnöksége nem hosszabbítot-
ta meg szerződését, így új vezetőedzőt kellett keresni a csapat 
élére. A beérkezett pályázatok alapján a sportszakmai, az embe-
ri tényezőket figyelembe véve július 1-jétől egyéves időtartam-
ra Gerliczki Mátét bízták meg a vezetőedzői feladatok ellátásá-
val. A 37 éves „A” licences szakembernek bő egy hónapja volt, 
hogy felkészítse az együttest az augusztus 6-ai bajnoki rajtra. 
- Mit szóltál hozzá, amikor megkerestek Tiszaújvárosból?
- Az elmúlt évben az Ibránnyal bajnokságot nyertünk, ám az 
osztályozón nem sikerült kiharcolnunk az NB III-as tagságot. 
Minden edző, közöttük én is minél magasabb osztályban szeret-
né űzni a mesterséget. Tiszakanyáron már irányítottam NB III-
as csapatot, így örömömre szolgált, hogy ismét ebben az osz-
tályban és Tiszaújvárosban dolgozhatok. A csapat tavaly leját-
szott mérkőzéseinek videóit alaposan áttanulmányoztam, így 
nem ért különösebb meglepetés. A körülményekről azt hiszem 
nem kell külön beszélnem, hiszen itt minden adott a magas szin-
tű munkához. 
- Mi volt az első benyomásod egy-két hét után?
- Igyekeztem felmérni kikre számíthatok, illetve tudomásul vet-
tem, hogy többen távoztak. Volt olyan, aki nem állt be a sorba, 
attól megváltunk. Viszont meg kellett találnom azokra a posz-
tokra a megfelelő játékosokat, akikkel olyan csapatot formálha-
tok, amelyet elképzeltem. Úgy érzem sikerült megfelelően erő-
síteni.
- A legtöbb játékos alacsonyabb osztályból érkezett. Nagy ré-
szük a tavalyi csapatodból, Ibrányból.
- Ezeket a fiúkat ismerem. Láttam, tudom, mire képesek, nyu-
godtan kijelenthetem, NB-s szintű futballisták, akik szívü-
ket-lelküket kiteszik a pályán. Valamennyien megállják a helyü-
ket Tiszaújvárosban. 
- Milyen edzőnek tartod magadat?
- Én világ életemben játékos párti voltam. Nem vagyok az a pa-
rancsolgató stílusú edző. Igyekszem közel engedni magamhoz a 
játékosokat. Mondhatnám azt is, baráti viszonyt kialakítani ve-
lük. Természetesen van azért egy határ, aki ezzel visszaél, az 
nem számíthat sok jóra. Én úgy gondolom, egy csapat, egy kö-
zösség csak akkor lehet eredményes, ha nincsenek klikkek, szét-
húzások, mindenki egy irányba hajt. 
- Milyen felfogásban játszik majd a Tiszaújváros?
- Az elmúlt évben a csapatom igen eredményes volt, feltol-
tuk a védekezésünket, így hamar eljutottunk a kapuig. Ebben 
az osztályban már nem lehet ezt megtenni, itt masszív, megbíz-
ható hátsó alapokra van szükség. Játszani szeretnénk a futballt. 
Nem vagyok híve a céltalanul előre rúgott, felívelt labdáknak. 
Gyorsaknak kell lennünk, és a helyzeteinket maximálisan ki kell 
használnunk, azaz az egész 90 perc alatt végig kell koncentrál-
nia mindenkinek.
- A felkészülési mérkőzések kiválóan sikerültek, hiszen mindösz-
sze egyetlen 1-0-s vereséget szenvedett a gárda. A többit meg-
nyerte és a gólokban sem volt hiány. 
- Az edzőmérkőzésekből nem lehet messzemenő következteté-
seket levonni, hiszen mindkét oldalon építik a csapatot, sok va-
riációt, formációt, játékost kell kipróbálni. Ennek ellenére las-
san összeállt a kép, bízom benne, hogy az újonnan érkezettek és 
a régiek együttesen alkotnak majd egy ütőképes csapatot. 
- A sorsolás kedvezőnek tűnik.
- Ebben az osztályban minden mérkőzésen alaposan meg kell 
küzdeni a pontokért. Az biztos, hogy egy jó kezdés nagy lökést 
adhat a csapatnak. A nyírbátoriakat jól ismerem, nagyon erősza-
kos, kemény futballt játszanak, ráadásul a nyáron erősítettek is. 
Csak a győzelem elfogadható hazai közönség előtt. Nem lesz a 
többi összecsapás sem sétagalopp, öt csapat biztos búcsúzik az 
osztálytól, hozzájuk jön még a három csoport legrosszabb 13. 
helyezett gárdája. A célunk az első tízben végezni. Ha ez meg-
lesz, akkor elégedettek lehetünk. 

kiss p.

Labdarúgás

Új edző, új csapat, 
új tervek

Kajak-kenu

A széllel is meg kellett küzdeni
Egy új, a kajakosok-kenusok 
körében eddig még nem is-
mert helyszín, a fehérorosz-
országi Minszk adott otthont 
a 2016. évi ifjúsági és U23 
gyorsasági világbajnokság-
nak.

A Minszk-Zaslavl-i kajak-kenu és evezős-
pálya infrastruktúráját tekintve a jobbak 
közé tartozik, a nemzetközi sportszakma 
véleménye szerint azonban az uralkodó 
szélirány miatt „evezhetősége” a sport-
komplexum egyik leggyengébb pontja.
A szél az elmúlt hétvégén sem fogadta ke-
gyeibe a világbajnokság résztvevőit, így 
néhány futamban komoly meglepetések, 
esetenként irreális eredmények is szület-
tek.
A magyar kajak-kenu válogatott tagjaként 
Béke Kornél az ifjúságiak között olimpi-
ai távon, K-1 1000 méteren képviselte ha-
zánkat, és természetesen Tiszaújvárost is. 
A kajak egyesek ezer méteres távja min-
den korosztályban és minden nemzetkö-
zi megmérettetésen az egyik legnagyobb 
érdeklődésre számot tartó futam, ennek 
megfelelően az egyik leggyorsabb, leg-
kiegyenlítettebb versenyszám is. Ezen a 
világbajnokságon sem volt ez másképp, 
Kornél döntő futamában bombaerős me-
zőny állt a rajtvonalhoz, ahol az előfuta-
mok és középfutamok eredményei alap-
ján már látható volt, hogy a döntőben ha-
talmas csata lesz, és megjósolhatatlan, 
hogy melyik versenyző kerül majd ki 
győztesen.
A kilencfős döntőben - pályabeosztástól 
függően - némelyik versenyzőnek egy 
plusz ellenféllel, a széllel is meg kellett 
küzdenie, így volt ezzel a 2-es pályán ver-
senyző Kornél is. A tiszaújvárosi sporto-
ló a megbeszélt taktika szerint egy maxi-
mális pályát evezve, ezúttal a világbajno-
ki döntő 6. helyén zárt.
- Büszke vagyok a versenyzőmre, hiszen 
az elmúlt években nagy önfegyelemmel 
és szorgalommal végezte az edzéseket, a 
felkészülés tekintetében semmiféle hiá-
nyérzetem nincs. A döntőben is maximá-
lisan végrehajtotta Kornél az előre meg-
beszélt taktikát, de ott és akkor, azon a pá-
lyán, az adott szélviszonyok között nem 
volt esélye előrébb végezni - értékel-
te versenyzője teljesítményét Betlenfalvi 
István edző.
Ifjúsági és U23 gyorsasági világbajnok-
ság 
Férfi ifjúsági K-1 1000 m döntő: 1. J a -
cob SCHOPF (Németország), 2. Mag-
nus GREGORY (Nagy-Britannia), 3. Je-
an VAN DER WESTHUISEN (Dél-Af-
rika), 4. Agustin RODRIGUEZ (Argent-
ína), 5. Michal CEROVSKY (Csehor-
szág), 6. BÉKE Kornél (Magyarország).

Kolonics György
emlékverseny

A sukorói kajak-kenu és evezőspályán 
rendezték meg a 2016. évi országos gyer-

mek, kölyök és serdülő magyar bajnok-
ságot, a Kolonics György emlékversenyt.
Ez a verseny évek óta hűen tükrözi a 
sportág szépségét, erejét, és hihetetle-
nül nagyszámú bázisát, hiszen évről-évre 
egyre nagyobb számban indulnak a ver-
senyen az utánpótlás korosztály képvise-
lői. Idén sem volt ez másképp, hiszen a 
bajnokságra 75 egyesület 4263 nevezést 
adott le, ami több mint 1600 versenyzőt 
jelentett.
A mezőnyben ott voltak a tiszaújvárosi 
egyesületek versenyzői is.
A TKKSE eredményei:
K-2 női serdülő U15 4000m: 1. Gáspár 
Emese - Kovács Mirtill, K-1 női serdülő 
U15 2000+200m: 2. Kovács Mirtill, K-4 
férfi serdülő U15-16 1000m: 2. Garbacz 
Dávid - Vass Nikolasz – Kovács Marcell 
– Bodnár Bence (TVSE), K-4 női Kölyök 
U13-14 1000m: 2. Kovács Emese - Nagy 
Anna - Kanyó Viktória - Nagy Mirella, 
4. Lack Edina - Marosi Eszter - Maro-
si Panna - Makrányi Gréta, K-4 Női ser-
dülő U15-16 1000m: 2. Gáspár Emese - 
Gyurkó Lili (DKSC) - Rakaczki Beatrix 
(DKSC) - Rácz Boglárka (DKSC), K-1 
Férfi serdülő U16 3x200m váltó: 2. Ber-
kes Viktor - Vass Nikolasz - Kovács Mar-
cell, K-1 Női Serdülő U16 200m: 3. Gá-
bor Netta, K-1 Női serdülő U-15 500m: 
3. Kovács Mirtill, K-4 női Serdülő U15-
16 500m: 3. Gáspár Emese - Takács Ka-
ta (Dunakeszi) - Újvárosi Lilla (Dunake-
szi)– Szabó Viktória (Dunakeszi), K-4 
Férfi Serdülő U15-16 500m: 3. Bíró Márk 
– Kovács Marcell - Berkes Viktor - La-
ki Dániel (Tiszafüred), Mk-1 Férfi kölyök 
U13 4000m: 3. Galgóczy Olivér, K-1 Női 
Kölyök U13 4000m: 3. Kovács Emese, 
K-1 Női Serdülő U15 1000m: 4. Kovács 
Mirtill, K-1 Női Serdülő U16 1000m: 8. 
Gábor Netta, K-2 Női Serdülő U16 500m: 
4. Gábor Netta – Szabó Cintia (Dunake-
szi), K-4 Férfi serdülő U15-16 4000m: 5. 
Garbacz Dávid - Vass Nikolasz – Kovács 
Marcell - Berkes Viktor, K-4 Férfi kölyök 
U14 4000m: 5. Kovács Vendel – Pribelsz-
ki Máté - Réti Márton - Krajnyák Bálint 
(TVSE), K-1 Női Kölyök U14 3x200m 
váltó: 5. Lack Edina - Marosi Eszter - 
Makrányi Gréta, K-1 Férfi Serdülő U15 
2000+200m: 6. Garbacz Dávid, K-4 Női 
Kölyök U13-14 4000m: 6. Lack Edina - 
Marosi Eszter - Marosi Panna - Makrá-
nyi Gréta, K-1 Férfi Serdülő U16 1000m: 
7. Berkes Viktor, Mk-1 női kölyök U13 
4000m: 7. Nagy Anna, K-4 férfi kölyök 
U14 1000m: 8. Kovács Vendel – Pribelsz-
ki Máté - Réti Márton - Krajnyák Bálint 
(TVSE), Mk-1 fiú U12 2000m: 8. Takács 
Márton, K-1 férfi kölyök U14 3x200m 
váltó: 8. Réti Márton – Pribelszki Máté - 
Kovács Vendel, C-1 U15 2000m+200m: 
2. Kőszegi Milán, C-1 U15 500m: 2. Kő-
szegi Milán, C-1 U15 1000m: 5. Kősze-
gi Milán, C-1 U15 4000m: 6. Kőszegi 
Milán, NC-1 U15-16 2000m: 7. Meczkó 
Viktória, NC-2 U15-16 500m: 7. Mecz-
kó Viktória-Farkas Andrea, NC-1 U15-16 

200m: 8. Meczkó Viktória, C-1 U15-16 
3x200m váltó: 8. Farkas Andrea-Mecz-
kó Viktória-Máté Kristóf, MC-1 U10-12 
2000m: 9. Szegi Zsombor, K-2 U-13 lány 
4000m: 5. Zöldi Csenge - Tóth Zsófia, 
MK-2 U10-11 fiú 2000m: Kórik Ákos – 
Deim Marcell, MK-2 U-12 lány 2000m: 
7. Kovács Gréta - Tóth Petra, MK-2 U-11 
lány 2000m: 5. Nagy Mira - Utassy Me-
linda, MK-1 U10 fiú 2000m: 7. Makrányi 
Gábor, 9. Sánta Dominik, MK-1 U-10 fiú 
csapatverseny: 1. TKKSE (Makrányi Gá-
bor - Kaczvinszki Tamás - Sánta Domi-
nik), MK-1 U10-11 fiú 4X300m: 1. Kó-
rik Ákos - Deim Marcell - Horváth Ba-
lázs - Makrányi Gábor, MK-1 U-12 lány 
4X300m: 4. Kovács Gréta - Tóth Pet-
ra - Makrányi Laura - Nagy Mira, MK-1 
U-10-11 vegyes 4X300m: 5. Kaczvinszki 
Tamás - Utassy Melinda - Sánta Dominik - 
Nagy Luca, MK-1 U10-U11 4x300m vál-
tó: 5. Kanyó Máté-Polonkai Tamás-Mun-
kácsi János-Juhász Ádám Péter, 7. Csat-
lós Olivér Kristóf-Bodri Bánk-Földvári 
Bence László-Szarka Dániel.
A TVSE eredményei:
MK 4 gyermek fiú U12 4x 300m váltó: 
4. Dudás Bence,Mertinkó Marcell,Mezei 
Balázs, Császár Dávid, MK 1 gyermek 
leány U13 3x200m váltó: 5. Vitos Zsófia, 
Tóth Eszter, Márton Tünde, MK 4 gyer-
mek leány U13 4000m: 4. Vitos Zsófia, 
Molnár Bernadett, Márton Tünde, Seres 
Laura, K 1 gyermek leány U13 4000m: 
10. Erőss Kinga, MK 4 kölyök fiú U10-
12 4000m: 10. Dudás Bence, Császár Dá-
vid, Komlós Botond, Mezei Balázs, K 1 
serdülő fiú U15-16 2000m: 7. Varga Béla, 
K 1 serdőlő női U13 3x 200m váltó: 7. 
Erőss Kinga, Seres Laura, Molnár Ber-
nadett, K 4 kölyök fiú U13-14 4000m: 
5. Pribelszki Máté, Kovács Vendel, Réti 
Márton, Krajnyák Bálint, K 1 serdülő fiú 
U15-16 3x200m váltó: 9. Pásztor Dáni-
el, Varga Béla, Krajnyák Bálint, K 4 kö-
lyök fiú U13-14 1000m: 8. Pribelszki Má-
té, Kovács Vendel, Réti Márton, Krajnyák 
Bálint .

Quadratlon Szlovákiában

A szlovákiai Somorja adott otthont a 
Quadratlon Európa-bajnokságnak, ahol 
indultak a TVSE versenyzői is. A négy 
számból, úszásból, kerékpározásból, ka-
jakozásból és futásból álló sportágban a 
tiszaújvárosiak kiváló eredményeket ér-
tek el. 
Bodolai Fanni a női U23-as kategóriában 
1. lett, ami a női felnőtt abszolút sorrend-
ben a 4. helyet jelentette számára, váltó-
ban is indult, csapata 6. lett. Ugyancsak 
az U23-asok között a férfiaknál Lőrincz 
Tibor 2. helyet szerzett, a férfi felnőtt ab-
szolút sorrendben 9.-ként rangsorolták, 
váltótagként ő is 6.-ként zárta a rangos 
nemzetközi versenyt. 

2016.08.06. SZOMBAT 17:30
TISZAÚJVÁROSI SPORTCENTRUM

TFC TISZAÚJVÁROS – NYÍRBÁTORI FC 
NB III- as BAJNOKI LABDARÚGÓ MÉRKŐZÉS 
BELÉPŐ: Felnőtt 500 FT /Diák, nyugdíjas 200 FT

14 év alatt ingyenes/
MINDEN KEDVES SPORTBARÁTOT SZERETETTEL 

VÁRUNK!
„Nem szabad lebecsülni a drukkereket, mint ahogy azt töb-
ben teszik, ugyanis az egész világon ők tartják életben a lab-

darúgást...”
Az FC Tiszaújváros a Debreceni Labdarúgó Akadémia 

partnere
További információk: www.fctiszaujvaros.hu

Gerliczki Máté játékos párti edzőnek tartja magát. 
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1. forduló 
2016.08.06., szombat, 17.30
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Nyírbátori FC 
STC Salgótarján - KBSC FC   
Jászberényi FC - REAC    
Putnok FC - Tállya KSE    
2016.08.07., vasárnap, 11.00
Újpest FC II. - FC Hatvan     
2016.08.07., vasárnap, 17.30
Monori SE - DVTK II.     
ESMTK - MTK Budapest II.     
DVSC-DEAC II. - Hajdúböszörményi TE    
BKV Előre SC - Rákosmente KSK

2. forduló
2016.08.12. péntek, 17.30
FC Hatvan - STC Salgótarján   
2016.08.13, szombat, 16.00
Tállya KSE - Jászberényi FC   
2016.08.13, szombat, 17.30
Hajdúböszörményi TE - ESMTK   
Rákosmente KSK - Monori SE   
2016.08.13, szombat, 19.00
REAC - Termálfürdő FC Tiszaújváros   
2016.08.14., vasárnap, 11.00
Nyírbátori FC - Újpest FC II.  
DVTK II. - DVSC-DEAC II.
2016.08.14., vasárnap, 17.30
KBSC FC - BKV Előre SC    
MTK Budapest II. - Putnok FC   

3. forduló
2016.08.19. péntek, 17.30
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Tállya KSE  
2016.08.21., vasárnap, 11.00
DVTK II. - Rákosmente KSK    
Újpest FC II. - REAC    
2016.08.21., vasárnap, 17.30
Monori SE - KBSC FC    
STC Salgótarján – Nyírbátori FC     
Jászberényi FC - MTK Budapest II.   
Putnok FC – Hajdúböszörményi TE   
ESMTK - DVSC-DEAC II.    
BKV Előre SC - FC Hatvan 

4. forduló
2016.08.27., szombat, 17.30
Hajdúböszörményi TE - Jászberényi FC   
Nyírbátori FC - BKV Előre SC   
FC Hatvan – Monori SE   
KBSC FC – Rákosmente KSK   
2016.08.27., szombat, 19.00
REAC - STC Salgótarján   
2016.08.28., vasárnap, 17.00
Tállya KSE - Újpest FC FC II.    
2016.08.28. vasárnap, 17.30
MTK Budapest II. - Termálfürdő FC Tiszaújváros
ESMTK - DVTK II.    
DVSC-DEAC II. - Putnok FC

5. forduló
2016.09.03., szombat, 16.30
TFC Tiszaújváros - Hajdúböszörményi TE 
Monori SE - Nyírbátori FC   
STC Salgótarján - Tállya KSE   
Rákosmente KSK - FC Hatvan   
Putnok FC - ESMTK    
2016.09.04., vasárnap, 11.00
DVTK II. - KBSC FC    
Újpest FC II. - MTK Budapest II.    
2016.09.04., vasárnap, 16.30
BKV Előre SC - REAC
Jászberényi FC - DVSC-DEAC II.   

6. forduló
2016.09.10., szombat, 16.30
Tállya KSE - BKV Előre SC    
Nyírbátori FC - Rákosmente KSK   
FC Hatvan - KBSC FC    
2016.09.10., szombat, 18.00
REAC - Monori SE    
2016.09.11., vasárnap, 16.30
DVSC-DEAC II. - Termálfürdő FC Tiszaújváros 
Putnok FC - DVTK II.    
Hajdúböszörményi TE - Újpest FC II.   
MTK Budapest II. - STC Salgótarján    
ESMTK - Jászberényi FC     
 
7. forduló
2016.09.17., szombat, 16.00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - ESMTK   
Monori SE - Tállya KSE   
STC Salgótarján - Hajdúböszörményi TE 
Jászberényi FC - Putnok FC    
KBSC FC - Nyírbátori FC   
Rákosmente KSK - REAC    
2016.09.18.,  vasárnap, 11.00
Újpest FC II. - DVSC-DEAC II.    
DVTK II. - FC Hatvan   
2016.09.18.,  vasárnap, 16.00
BKV Előre SC - MTK Budapest II.

8. forduló
2016.09.24., szombat , 14.30
Tállya KSE - Rákosmente KSK   
2016.09.24., szombat , 16.00
Putnok FC - Termálfürdő FC Tiszaújváros   
Hajdúböszörményi TE - BKV ELŐRE SC   
Nyírbátori FC - FC Hatvan   
2016.09.24., szombat , 18.00
REAC - KBSC FC  
2016.09.25.,  vasárnap, 11.00
MTK Budapest II. - Monori SE    
2016.09.25.,  vasárnap, 16.00
ESMTK - Újpest FC II.    
DVSC-DEAC II. - STC Salgótarján 
Jászberényi FC - DVTK II.   

9. forduló
2016.10.01., szombat, 15.00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Jászberényi FC 
Monori SE - Hajdúböszörményi TE   
STC Salgótarján - ESMTK    
FC Hatvan - REAC    
KBSC FC - Tállya KSE   
2016.10.02., vasárnap, 11.00
DVTK II. - Nyírbátori FC   
Újpest FC II. - PUTNOK FC   

2016.10.02., vasárnap, 15.00
BKV Előre SC - DVSC-DEAC II.
Rákosmente KSK - MTK Budapest II.  

10. forduló
2016.10.08., szombat, 15.00
Putnok FC - STC Salgótarján   
Hajdúböszörményi TE - Rákosmente KSK 
Tállya KSE - FC Hatvan   
REAC - Nyírbátori FC   
2016.10.09., vasárnap, 15.00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVTK II.   
MTK Budapest II. - KBSC FC  
ESMTK - BKV Előre SC   
DVSC-DEAC II. - Monori SE
Jászberényi FC - Újpest FC II.    
 
11. forduló
2016.10.15., szombat, 14.30
Monori SE - ESMTK    
STC Salgótarján - Jászberényi FC   
Nyírbátori - Tállya KSE   
KBSC FC - Hajdúböszörményi TE   
2016.10.16., vasárnap, 11.00
Újpest FC II. - Termálfürdő FC Tiszaújváros  
DVTK II. - REAC   
2016.10.16., vasárnap, 14.30
FC Hatvan - MTK Budapest II.   
Rákosmente KSK - DVSC-DEAC II.   
BKV Előre SC - Putnok FC

12. forduló
2016.10.22., szombat, 11.00
Újpest FC II. - DVTK II.   
2016.10.22., szombat, 14.30
Termálfürdő FC Tiszaújváros - STC Salgótarján
Jászberényi FC - BKV Előre SC  
Putnok FC - Monori SE    
Hajdúböszörményi TE - FC Hatvan   
Tállya KSE - REAC  
MTK Budapest II. - Nyírbátori FC   
ESMTK – Rákosmente KSK    
DVSC-DEAC II. - KBSC FC

13. forduló
2016.10.29. szombat, 13.30
BKV Előre SC - Termálfürdő FC Tiszaújváros 
2016.10.29., szombat, 14.30
Monori SE – Jászberényi FC   
Nyírbátori FC  - Hajdúböszörményi TE   
KBSC FC - ESMTK    
Rákosmente KSK - Putnok FC    
2016.10.30.,  vasárnap, 11.00
DVTK II. - Tállya KSE 

2016.10.30.,  vasárnap, 13.30
STC Salgótarján - Újpest FC II.   
REAC  - MTK Budapest II.    
FC Hatvan - DVSC-DEAC II.   

14. forduló
2016.11.05., szombat, 13.30
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Monori SE  
Jászberényi FC - Rákosmente KSK  
Putnok FC - KBSC FC    
Hajdúböszörményi TE - REAC    
2016.11.06., vasárnap, 11.00
Újpest FC II. - BKV Előre SC    
2016.11.06., vasárnap, 13.30
STC Salgótarján - DVTK II.    
MTK Budapest II. - Tállya KSE   
ESMTK - FC HATVAN    
DVSC-DEAC II. - Nyírbátori FC 

15. forduló
2016.11.12., szombat, 11.00
DVTK II. - MTK Budapest II.
2016.11.12., szombat, 13.30
Rákosmente KSK - Termálfürdő FC Tiszaújváros 
Tállya KSE - Hajdúböszörményi TE   
REAC  - DVSC-DEAC II.   
Nyírbátori FC - ESMTK    
FC Hatvan - Putnok FC    
KBSC FC - Jászberényi FC   
Monori SE – Újpest FC II.    
BKV Előre SC - STC Salgótarján   

16. forduló
2016.11.19., szombat, 13.00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - KBSC FC   
Jászberényi FC - FC Hatvan   
Putnok FC - Nyírbátori FC   
STC Salgótarján - Monori SE    
2016.11.20., vasárnap, 11.00
Újpest FC II.  - Rákosmente KSK   
2016.11.20., vasárnap, 13.00
BKV Előre SC - DVTK II.   
ESMTK - REAC     
DVSC-DEAC II. – Tállya KSE 
Hajdúböszörményi TE - MTK Budapest II.  
 
17. forduló
2016.11.26., szombat, 13.00
FC Hatvan - Termálfürdő FC Tiszaújváros 
Monori SE - BKV Előre SC    
Tállya KSE - ESMTK    
REAC - Putnok FC    
Nyírbátori FC  - Jászberényi FC   
Rákosmente KSK - STC Salgótarján   
2016.11.27., vasárnap, 11.00
DVTK II. - Hajdúböszörményi TE
2016.11.27., vasárnap, 13.00
MTK Budapest II. - DVSC-DEAC II.   
KBSC FC - Újpest FC II.    

18. forduló
2016.12.03., szombat, 13.00
Nyírbátori FC - Termálfürdő FC Tiszaújváros 
Rákosmente KSK - BKV Előre SC   
KBSC FC - STC Salgótarján   
REAC  - Jászberényi FC   
Tállya KSE - Putnok FC   
2016.12.04., vasárnap, 11.00
DVTK II. - Monori SE   
2016.12.04., vasárnap, 13.00
MTK Budapest II. - ESMTK
FC Hatvan - Újpest FC II.    
Hajdúböszörményi TE - DVSC-DEAC II. 

A 2016/2017-es bajnoki évad NB III. Keleti csoportjának őszi menetrendje

Lejátszotta utolsó két felkészülési mérkőzését az 
augusztus 6-ai, szombati rajt előtt a TFC Tiszaúj-
város labdarúgó csapata.

Szerdán idegenben az NB I-es Debreceni VSC tartalék csapata 
volt az ellenfél, ahol meggyőző játékkal, félidőnként 2-2 gólt rúg-
va magabiztos győzelmet aratott az együttes. Szombaton a me-
gyei I. osztályú Mátészalka látogatott Tiszaújvárosba, ezúttal csak 
két gól született a találkozón, de a házigazdák hálója most sem 
rezdült meg. Újabb játékossal bővült az együttes NB III-as kerete, 
Somogyi Tibor öltözött kék-sárgába. A 21 éves támadó Ibrányból 
érkezett Tiszaújvárosba, így a csapat kerete 23 főre bővült. 

DVSC DEAC II - TFCT 0-4 (0-2)
TFCT: Tóth, Dajka, Bodó, Fodor, Molnár F, Bussy, Balogh, 
Kristófi, Hussein, Molnár L, Németh, Csere: Viscsák, Somogyi, 
Kerekes, Kovács.

Gólszerzők: Kristófi 2, Bodó, Kovács.
TFCT - Mátészalka 2-0 (2-0) 

TFCT: Herceg - Dajka, Bodó, Fodor, Balogh - Bussy, Hussein - 
Somogyi, Viscsák, Molnár L., Németh, Csere: Tóth Cs., Kere-
kes, Horváth, Nagy, Tóth M., Papp, Kovács.
Gólszerzők: Bussy, Viscsák. 

Következik az 1. forduló
2016.08.06., szombat, 17.30

Termálfürdő FC Tiszaújváros - Nyírbátori FC
STC Salgótarján - KBSC FC 

Jászberényi FC - REAC
Putnok FC - Tállya KSE 

2016.08.07., vasárnap, 11.00
Újpest FC II. - FC Hatvan

2016.08.07., vasárnap, 17.30

Monori SE - DVTK II.  
ESMTK - MTK Budapest II.

DVSC-DEAC II. - Hajdúböszörményi TE
BKV Előre SC - Rákosmente KSK

Szurkolói ankét a rajt előtt

Augusztus 5-én, pénteken 19 órától a TFC Tiszaújváros szurko-
lói ankétot tart a Városi Sportcentrum labdarúgó klubházának 
tárgyalótermében.  
A találkozón a klub vezetősége az NB III-as csapat szakmai 
stábja tájékoztatja az érdeklődőket a felkészülésről, tervekről, 
valamint válaszol a feltett kérdésekre. 
Minden kedves szurkolót, sportbarátot, érdeklődőt szeretettel 
várnak.

Labdarúgás

A bajnoki főpróba sikeres volt, kezdődhet a játék!
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Autóbuszjáratok 
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál rendez-
vényre ingyenes autóbuszjáratokat indít az Észak-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. közszolgáltató által az alábbi menetrend szerint:
Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 9:30 - 23:30 óráig óránként (utolsó járat 23:30 
órakor indul).
Útvonal: Autóbusz pályaudvar - Kazinczy út (hotel) - Széchenyi út (üzletsor) 
- Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után azonnal indul: kb. 
9:40 - 23:40 óráig minden egész órában. Az utolsó járat 0:30 órakor indul.
Tiszaszederkény városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 9:00, 11:00, 19:00. 
Útvonal: Autóbusz pályaudvar - Bethlen G. út - 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 bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után azonnal indul: 15:20, 
19:20, 22:20, 23:20.
Tisza-part városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 perc): 
Autóbusz-pályaudvarról indul: 10:00, 12:00, 20:00 
Útvonal: Autóbusz pályaudvar - Kazinczy út - Széchenyi út (üzletsor) - Ti-
sza-part városrész - Tisza-sziget
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le és felszállás után azonnal indul: 16:20, 
20:20, 23:20.
A délelőtti órákban és az esti koncert befejezésének idején, illetve ha az igény 
olyan mértékű, akkor az autóbuszok felszállás után azonnal indulnak és folya-
matosan fordulnak.
Az autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8. kocsiállásról indulnak.

Parkolási rend
Tájékoztatjuk a 2016. augusztus 6-án a Ti-
sza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi 
Halászléfőző Fesztivál rendezvényre gépjár-
művel érkező látogatókat, hogy a helyszínen 
és a környező területeken a következő lesz a 
parkolási rend:
A Tisza-szigeten, a rendezvény helyszínén 
a regisztrált résztvevőkön kívül a fesztivál-
ra látogatók ingyenesen parkolhatnak a Suly-
mos utcában (Parkoló utca) és a mellette ki-
alakított területeken, korlátozott számban. 
Amennyiben a Tisza-szigeten kialakított par-
kolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. par-
kolójának kijelölt területein, valamint a Ti-
sza-sziget előtti, jobb parti (a Tisza-part vá-
rosrészhez vezető) töltésszakaszon is parkol-
hatnak.
A kerékpárral érkezők számára a szigeten in-
gyenesen használható kerékpártárolók lesz-
nek kialakítva.  
Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy le-
hetőleg az ingyenes autóbuszjáratokat ve-
gyék igénybe.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

12. oldal 2016. augusztus 4.Rendezvény
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