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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Augusz-
tus 24-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros 
polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is 
föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy le-
vélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Tele-
vízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-
755-ös számon. 

/6., 7. oldal

Városunk 
kitüntetettjei

Tiszaújváros képviselő-testülete augusztus 20-a alkalmából 
az alábbi személyeknek és közösségeknek adományozott ön-
kormányzati kitüntetést.

Pro Urbe Életműdíj 
Dr. Juhász Julianna pszichiáter főorvos, Kopcsó Józsefné 
nyugalmazott vezetőedző, Fekete Béla nyugalmazott újság-
író, Suba Péter nyugalmazott középiskolai igazgató-helyet-
tes.

Szent István Emlékérem
Onder György (posztumusz) volt üzletvezető, Szutor István 
amatőr csillagász, Pákh Endréné nyugalmazott banki ügyin-
téző, Sass Szabolcsné egészségügyi vállalkozó, Jeviczki Fe-
renc parókus, Lengyel József nyugalmazott rendőr alezre-
des, Csorba Sándor volt munkaügyi kirendeltségvezető, Bal-
la  Balázsné nyugalmazott középiskolai tanár, Barna Miklós 
egyéni vállalkozó, Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolájának közössége, 
„Ezüst-híd” Gondozóház közössége , a „Tiszaújváros ipar-
vállalatainak története” című könyv szerkesztőbizottsága, Ti-
szaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bóbita óvodájának kö-
zössége, Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Tündérkert 
óvodájának közössége, MAN Tiszaújvárosi Képviselete, Ti-
szaTextil Kft.

Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett
Kaló H. Tibor nyugalmazott üzemvezető, Sodrás Színtársu-
lat, Sallai Ferencné körzeti ápolónő, Rab József MÁV nyug-
díjas, Alexa Country Band, Zabos Géza Horgász Egyesület, 
Vincze Károly kurátor, temetőgondnok, Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda Szederinda óvodájának közössége.
 A kitüntetéseket nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án, a 
városi ünnepségen adják át.

Húsz éve szentelték fel 

A templom a békesség helye

Kettős jubileumi ünnepre vár-
ták a híveket a görögkatoli-
kus templomban. Huszonöt 
évvel ezelőtt tíz fővel alakult 
meg a helyi görögkatolikus 
közösség, és húsz éve, 1996-
ban szentelték fel a görögka-
tolikus templomot. Az ünnepi 
szent liturgiát dr. Orosz Ata-
náz püspök celebrálta, a szer-
tartáson a világhírű Szent 
Efrém férfikar énekelt. 

- Azelőtt Sajószögedre jártunk Szabó Pé-
ter atyához - emlékezett vissza a `90-es 
évek elejére Kurencz Sándorné -, ott be-
szélgettünk arról, hogy szeretnénk, ha 
egyházunk megalakulna Tiszaújvárosban 
is. 1991 tavaszán aztán Szabados Laci bá-
csi, akit elég sokan ismertek fényképész-
ként, összehívott bennünket, eljött Szabó 
Péter atya is. 1991 augusztusában aztán a 
püspök atya is elfogadta a kérésünket, így 
megalapítottuk a helyi egyházi közössé-
get. Akkor még vasárnaponként a házas-
ságkötő teremben volt a liturgia. 1992 au-
gusztusában a püspök Vatamány Sándor 
atyát helyezte ide. Többször felvetettük, 
hogy jó lenne egy templom, és ez a kéré-
sünk is meghallgatásra talált - tette hozzá 
Kurencz Sándorné. 
Emlékezni és ünnepelni gyűltek össze a 
hívek múlt szombaton a templomban. 

- Egy egyház életében 20, vagy 25 év 
nem nagy idő - mondta Jeviczki Ferenc, 
aki 2010-től városunk görögkatolikus pa-
rókusa - , megyénkben is több száz éves 
templomok is vannak - egy ember földi 
életében viszont jelentős, és ennek a kö-
zösségnek az életében is egy kiemelkedő 
esemény. Húszéves a templomunk, ami 
különlegesnek számít Magyarországon, 
hiszen kevés a bizánci stílusú görögkato-
likus templom, ami belül is tele van iko-
nokkal, csakúgy, mint ahogy a bizánci li-
turgia is tele van szimbólumokkal. Amíg 
itt a földön járunk, a szimbólum az a ka-
pocs, ami lehetővé teszi, hogy érintkez-
zünk azzal a világgal, ami meghaladja 
az értelmünket, felfogóképességünket. A 
templom a maga szimbolikájával Isten 
országának ikonja. A benne végzett szer-
tartás során pedig az ember felemelkedik 
Isten országába - mondta Jeviczki Ferenc. 
Az ünnepi liturgiát dr. Orosz Atanáz püs-
pök celebrálta, aki maga is szívesen em-
lékezett vissza a tiszaújvárosi görögkato-
likus hitélet kezdeteire. 
- Ifjúkoromban oly rendkívülinek tűnt ez 
a város, ahol nincsenek templomok, csak 
a környező falvakban - mondta -, és mi-
lyen nagy esemény volt az első templom 
építése, és milyen öröm volt az is, ami-
kor ennek a templomnak az építése elkez-
dődött. Sokan reménykedtek abban, hogy 

a hívő életük gyakorolható lesz majd itt, 
és ezek a remények be is váltak. Ha ide, 
ha csak hetente egyszer is bejön az em-
ber, már egészen másképp indítja a követ-
kező hetet. Az a nyugtalan világ, amely 
most körülvesz, és olykor zaklat bennün-
ket, feltételez egy olyan nyugvópontot is, 
ahonnan mégis csak le lehet csillapítani a 
hullámokat, ahol az ember békességet ta-
lál. Ez a templom a békességnek a helye, 
én úgy érzem – mondta a püspök.
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Az ünnepi liturgiát dr. Orosz Atanáz 
püspök celebrálta. 

Városunk egyik ékszerdoboza a bizánci stílusban épült templom. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30-kor, kedden, szombaton 
(augusztus 20-án is) és vasárnap 11 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban. 
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Szomba-
ton (aug. 20.!) 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. Vasárnap 
10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:30 vecsernye. Szerdán 
8:00 Szent Liturgia.
Református
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet. Ezen a napon 15.00 órától fő-
tiszteletű Erdélyi Géza nyugalmazott püspök úr tart előadást 
Harsányi István gályarab életéről és annak tanulságairól a ti-
szaújvárosi református templomban.

 Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
drága halottunk,

 Szabó béláné (Szarka Mária) 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

„Téged elfelejteni soha nem lehet,
Meg kell tanulni élni Nélküled.

Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él az, akit nagyon szeretnek.”

Soha el nem múló fájdalommal, szeretettel emlékezünk
HorvátH JánoS

volt tiszaújvárosi lakos halálának első évfordulóján. 
Szerető családja

Orrvérzés
• A beteget ültesse le. 

• A fejét ne hátra, hanem kissé előre hajtsa.  

• A beteg hüvelyk- és mutató ujjával szorítsa össze az orrát az 

orrnyereg alatt.

• Tartsa összeszorítva orrát 10 percig.

• Ha a vérzés ezután is fennáll, szükség esetén hívja a mentőket.

Felhívás
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy az idén is szeretnénk megrendezni az 
Idősek Hete programsorozatban az 

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

                  Sóvágó Gábor elnök

Családi „vállalkozás”

Testvéri tolvaj trió
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 
rendbeli kifosztás bűntett és két rendbe-
li lopás vétség elkövetésének gyanúja mi-
att indított büntetőeljárást ismeretlen tet-
tesekkel szemben.
A rendőrkapitányságra augusztus 14-én 
három feljelentés érkezett. Az egyiket 
egy idős helyi lakos tette, aki a délelőtt 
folyamán vásárolni indult és a járókereté-
re tett kosarába helyezte a táskáját (benne 
készpénzzel és irataival), melyet egy fia-
tal fiú eltulajdonított és azzal elfutott. A 
másik két esetben - szintén Tiszaújváros-
ban - egy családi ház udvaráról és egy tár-
sasház garázsából loptak el egy-egy ke-
rékpárt.
A rendőrök már másnap megállapították, 
hogy a kifosztást egy 16 éves fiú, míg a 
kerékpárlopásokat egy 13 és egy 14 éves 
fiú követte el, akik mindannyian testvé-
rek.
A nyomozók az eltulajdonított kerékpáro-
kat megtalálták és tulajdonosaiknak visz-

szaszolgáltatták, a legidősebb testvért bű-
nügyi őrizetbe vették és az ügyészségen 

indítványozták előzetes letartóztatását.
                   (Forrás: B-A-Z Megyei RFK)

Gazdálkodókat 
minősített a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a második negyedévben is mi-
nősítette a cégjegyzékbe bejegyzett és áfa-regisztrált adóalanyo-
kat.
A NAV 2016. II. negyedévében 552 480 adózó minősítését vé-
gezte el, 190 288 megbízható és 420 kockázatos adózót vett 
nyilvántartásba.
A minősítés eredményéről kizárólag azok kapnak értesítést 
elektronikus tárhelyükre, akik minősítése változott az előző ne-
gyedévéhez képest, vagy akiket most először, a II. negyedévben 
minősített a NAV. A minősített adózó vagy teljes körű, elektro-
nikus ügyintézésre jogosult, állandó meghatalmazottja az Ügy-
félkapun keresztül az eBEV portálon is lekérdezheti a minősítés 
eredményét, továbbá a minősítés során vizsgálandó egyes felté-
telekre vonatkozó adóhatósági megállapításokat.

Anarchia
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik au-

gusztusi sorozatunk. A megfejtéseket 

a hónap végén egyben várjuk e-mail-

ben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy 

postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent 

István út 16. címre.

Tiszaújváros várossá nyilvánításának 
50. évfordulója tiszteletére megjelent

a Képes Krónika című kétkötetes kiadvány.
A díszdoboz a Képes Krónika 1966-2016 és a Tiszaújváros 

iparvállalatainak története című köteteket tartalmazza.
Ára: 5.000,- Ft

Megvásárolható a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

2. oldal 2016. augusztus 18.Sokféle

A Krónika 

elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755,

+ 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tisztv.hu

A családi ház udvaráról, illetve a társasház garázsából ellopott kerékpárokat 
visszakapták a tulajdonosok. 

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot augusztus 21-ig (vasárnapig)  
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd augusztus 22-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  



Lassan ismét eltelik a nyár. A hűvös reggelek az ősz 
közeledtét jelzik. A családok hazatérnek a nyara-
lásból, a strandoláshoz is hűvös van már. Itt az idő 
a tanszerek beszerzésére.

A kisebbek kíváncsisággal, izgalommal, a nagyobbak beletö-
rődve az iskolakezdésbe válogatnak a tanszerek közül. Egy el-
sős gyermek beiskolázásához körülbelül 20 ezer forintra van 
szükség, hiszen nekik mindent meg kell még venni: iskolatás-
ka, tolltartó, tornazsák. Egy nagyobb iskolásnak a költsége ki-
jön 6.000-10.000 forintból, igénytől függően. A gyártók minden 
évben igyekeznek elvarázsolni az iskolásokat szebbnél szebb is-
kolaszerekkel. A szülőnek igencsak mérlegelnie kell, hogy mit 
engedhet meg a pénztárcája. Bőven van miből választani. A csa-
ládoknál odafigyelést igényel, hogy minden meglegyen szep-
temberre. Többgyermekes családoknál ez többszörös gondot je-
lent. 
Lipéczné Botkó Bernadett négy gyermeke közül hárman már is-
kolások.
- Meglehetősen sokba kerül a gyerekeknek a tanszer, bár a na-
gyobbaknak csak pótolni kell azt, ami az előző évben elkopott, 
tönkrement - mondja Bernadett. - Annak ellenére, hogy három 
gyermeket kell beiskoláznunk, igyekszünk mindig jó minőségű 
tanszereket választani, mert azt gondolom, hogy azzal lehet jól 
dolgozni. Az olcsó és gyakran gyenge minőségű ceruzákból pél-
dául sokkal több kell, mert nem lehet hegyezni, kitörik a hegye. 
Így az olcsó végül gyakran drágább. 
Vannak, akik minden hónapban vásárolnak írószereket, így az 
iskolakezdés kevésbé terheli meg a családi kasszát. A Molnár 
család két iskolás gyermekkel érkezik a papírboltba.
- A múlt hónapban megvettük a füzeteket, ceruzákat, a tolltar-
tókat. Most a rajz és technika órákra vásárolunk. Így egy kicsit 
könnyebb - mondja az édesanya.
 Néhány perc múlva meg is telik a kosaruk ecsetekkel, vízfesték-
kel, gyurmával, színes papírral. 
A városi írószerboltok felkészültek az iskolakezdésre, de a vá-
sárlókra még várni kell. 
 - Az utóbbi években a nagy roham mindig az utolsó héten ér-
kezik – mondta lapunknak Onder György, az egyik helyi papír-
bolt tulajdonosa. - Igazából két nagy vásárlási hullámra oszt-
ható a tanszerek beszerzése. Először augusztus végén az iskola 
által összeállított listával érkeznek nagy számban a szülők, az-
tán szeptember első hetében jönnek újra, amikor kiderül, hogy 
mi az, ami lemaradt a listáról. Szerencsére egyre többen van-
nak azok a vásárlók, akik inkább többet szánnak a tanszerre, 
de a minőséget választják. Mi is azt tanácsoljuk, hiszen a gye-
rek akkor tud dolgozni az iskolában, ha megfelelő írószer, tan-
szer van a kezében. 

                                           -ema-

Levél a polgármesternek és a miniszternek

Nem értjük, miért nem folytathatja
Tisztelt Polgármester Úr!

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola 2/1. dráma-tánc 
emelt óraszámú osztály gyermekei és 
szülei nevében keressük meg Önt, és kér-
jük tanácsát, segítségét, támogatását.
A 2015/16-os tanévben a Tiszaújváro-
si Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolájában 
első alkalommal indult el a dráma-tánc 
emelt óraszámú képzés. Az iskola veze-
tősége megbízta a dráma és tánc oktatá-
sával Ráczkevi Erzsébet tanítónőt, drá-
ma- és táncpedagógust, aki a tánc okta-
tásának területén már többéves szakmai, 
tánctanári gyakorlati múlttal rendelkezik, 
és jelenleg is folyamatosan képzi magát. 
A program megvalósításához időt, pénzt 
és energiát nem sajnálva hatalmas öröm-
mel kezdett hozzá 17 első osztályos tanu-
lóval. Mi, szülők a gyerekeinkkel együtt 
nagy várakozással és izgalommal kezd-
tük a tanévet. 
Egy példa a sok közül: 
„ Amikor a kisfiunkat be szerettük volna 
íratni az iskolába, még nem tudtuk, hogy 
milyen lehetőségek közül lehet választa-
ni. Azt tudtuk, hogy a Hunyadiba szeret-
nénk járatni, hiszen én is ide jártam sok 
évvel ezelőtt, nagyon szerettem a tanáro-
kat, és sok jó élménnyel gazdagabban tá-
voztam az iskolából. Sorolhatnám. (…) 
Nem volt kétséges, hogy ide hozzuk kisfi-
unkat, pedig már nem vagyunk tiszaújvá-
rosiak. Amikor vázolták előttünk a lehe-
tőségeket, és elmondták, hogy most első 
alkalommal indul a dráma-tánc osztály, és 
Böbe néni lesz az egyik tanító néni, azon-
nal tudtuk, hogy eldőlt az iskolaválasztás 
kérdése. Amint hazaértünk természetesen 
gyermekünket is megkérdeztük, és öröm-
mel igent mondott. Mikor ősszel megkez-
dődött a tanév, kisfiunk szorongva, fél-
ve az ismeretlentől, sokszor sírva lépte át 
az iskola küszöbét. Teltek, múltak a he-
tek, hónapok, és a gyerekünk egyre vidá-
mabban, felszabadultabban ment iskolá-
ba. Ezzel nem vagyunk egyedül, hiszen a 
többiek is hasonlóan éreztek.”
A 17 fős osztály minden egyes gyere-
ke egy kis egyéniség, szeretik, tisztelik 
egymást, már barátságok szövődtek. Ez 
köszönhető a tanító néniknek, de a drá-
ma-tánc órák és Böbe néni egyénisége is 
sokat segített ebben. Kedvességével, ba-
rátságosságával, nyíltságával nagyon ha-
mar közel került a gyerekek szívéhez. 
Ez a képzés újdonság az iskola életében, 
ezért nagy figyelem övezi, övezte az osz-
tály egész tanéves munkáját a tankerüle-
ti vezetés, az intézmény vezetése és az 
önkormányzat részéről is. A tánc és drá-
ma órák mellett nem feledkezhetünk meg 
a többi óráról (matematika, írás, olvasás, 
rajz, testnevelés), melyek fontos szerepet 
kapnak a gyerekek életében. Egyik sem 
szenvedett csorbát a másik kárára. Az 
osztály a tánc-és drámaórán szerzett tudá-
sát több helyen is megmutatta, ahol ha-
talmas sikereket arattak, mind a szakmai 
zsűri, mind pedig a pedagógusok, szülők, 
gyerekek körében. Ezek a táncos fellépé-
sek nem jelentettek a gyerekeknek terhet, 
hiszen Böbe néni biztató szavai, egyéni 
varázsa a gyerekeket rabul ejtette, és alig 
várták a vele eltöltendő órákat, próbákat 
és az előadásokat, ahol csillogó szem-
mel, mosolyogva adták elő a tőle tanul-
takat (Csibeavató, Hunyadi gála, farsang, 
pünkösdi műsor, pedagógusnap). A taní-
tónő szakmai felkészültsége mellett anya-
gilag is támogatta a műsorok bemutatá-

sát, hiszen a fellépő ruhákat saját kezű-
leg is varrta, valamint néptáncos ingeket 
is vásárolt a gyermekek részére. Ezzel a 
szülőknek is segített, hiszen a ránk háruló 
terheket csökkentette. 
Ezek után szomorúan értesültünk arról, 
hogy Ráczkevi Erzsébet tanítónő munka-
viszonya 2016. július 31-vel megszűnt, és 
így szeptembertől már nem várhatja gyer-
mekeinket az osztályfőnök mellett.
A tanulók nagyon kötődnek Böbe néni-
hez, ezért a pedagógusváltás nemcsak lel-
kiekben, hanem a tanulásukban is nehéz-
séget okozhat. A gyerekek és mi, szülők 
is jó kapcsolatot tudtunk kialakítani Bö-
be nénivel. Szeretjük, elfogadjuk véle-
ményét, bízunk benne, és ő bizonyított 
emberségből, szakmai rátermettségéből. 
A gyermekeink örömmel vettek részt az 
óráin és a délutáni napközis foglalkozáso-
kon, sokat tanultak tőle. Úgy gondoljuk, 
hogy az oktatásban, az iskolában a leg-
fontosabb a gyermek. A mi gyermekeink-
nek Böbe néni biztonságot jelentett, mind 
az oktatás, mind a nevelés terén. Nem ért-
jük, hogy egy olyan pedagógus, aki bizo-
nyított Tiszaújváros, az iskola, a gyerekek 
és a szülők felé, miért nem folytathatja a 
már megkezdett munkát?!
Több szülő is elgondolkozott azon, ha 
Böbe néni nem taníthat az osztályban, ak-
kor másik iskolába vagy osztályba viszi 
át gyermekét.
Szeretnénk, ha szeptembertől a már meg-
ismert és elfogadott két tanító néni vár-
hatná gyermekeinket, és az osztály válto-
zatlan létszámmal folytathatná tanulmá-
nyait.
Ezúton szeretnénk kérni Polgármester Úr 
közbenjárását a Kormányhivatalnál és a 
tankerület vezetőjénél, hogy Ráczkevi 
Erzsébet tanítónő továbbra is az iskola és 
így az osztályunk tanítója lehessen.

Tisztelettel és köszönettel: 
a 2/1. osztályos gyerekek és szüleik

*

Bráz György polgármester a  levél nyo-
mán az alábbi levelet írta dr. Balog Zol-
tánnak, az emberi erőforrások miniszte-
rének, mellékelve a szülők levelét is.
Tisztelt Miniszter Úr!
Tiszaújváros Város Önkormányzata mű-
ködtetőként is elkötelezett abban, hogy a 
városban folyó köznevelési feladatellá-
tás magas színvonalon, az iskolahaszná-
lói igények maximális figyelembevétele 
mellett legyen biztosított, hiszen a közne-
velési feladatellátás mikéntje a helyi kö-
zösséget közvetlenül érintő igazi helyi 
közügy.

A fentiek szellemében a közös cél érde-
kében együttműködésre törekszünk a Ti-
szaújvárosi Tankerület igazgatójával. An-
nak érdekében, hogy mindenki megelége-
désére színvonalas oktató-nevelő munka 
folyjon Tiszaújvárosban különböző terü-
leteken (diáksport, tanulmányi ösztöndíj, 
taneszközök, bútorzat beszerzése, sport-
létesítmény ingyenes használatának biz-
tosítása, pedagógusok anyagi és erköl-
csi elismerése, stb.) támogatjuk az állami 
fenntartású iskolák munkáját.
Sajnálatunkra, és a helyi közösségek szá-
mára is érthetetlen módon azonban a kö-
zelmúltban igazgató asszony - az általá-
nos iskola átszervezése és a középiskola 
intézményvezetői megbízatása kapcsán 
is - olyan javaslatot terjesztett a döntés-
hozók felé, amelyek a véleménynyilvá-
nításra jogosult közösségek - többek kö-
zött az önkormányzat - véleményével el-
lentétesek. 
Az érintett helyi közösségek elutasító vé-
leménye ellenére véghezvitt intézményát-
szervezés kapcsán tartott békés demonst-
ráció alkalmával ígéretet tettem a jelenlé-
vőknek arra, hogy minden olyan dolog el-
len, ami jogszerűtlen, vagy ami nem az itt 
élő gyermekek nevelésének, oktatásának 
érdekeit szolgálja, vagy sérti a tanulók, 
pedagógusok érdekeit, fel fogjuk emel-
ni a szavunkat, nyilvánosságra fogjuk azt 
hozni, illetve levélben tájékoztatjuk mi-
niszter urat a történésekkel kapcsolatban.
Ennek az ígéretemnek teszek eleget most, 
amikor a Tiszaújvárosi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola egyik osz-
tályának gyermek és szülői közössége 
megkeresésére Tiszaújváros polgármes-
tereként az osztály egyik tanítóját érintő - 
a mellékelten csatolt levélben sérelmezett 
- eljárásról tájékoztatom miniszter urat!
Tisztelt Miniszter Úr!  
Tiszaújváros polgármestereként aggó-
dom azért, hogy mi történhet iskoláinkkal 
a jövőben, ha a döntéshozók ennyire nem 
veszik figyelembe az itt élők, az intézmé-
nyekben dolgozók, és az azokat haszná-
lók véleményét, igényeit.
Kérem Önt, szíveskedjen közbenjárni an-
nak érdekében, hogy a mellékelt levélben 
foglaltak tekintetében az érintettek a tör-
téntekkel kapcsolatban a hatáskörrel ren-
delkezőktől választ kapjanak!
Segítő együttműködését előre köszönöm!
Áldozatos munkájához sok sikert és jó 
egészséget kívánok Önnek!
Tisztelettel üdvözlöm:

Bráz György
polgármester

Tanszervásárlás

A roham még várat 
magára

Bogácson táboroznak

Csíki vendégeink

Csíkszeredai gyerekek táboroznak hétfőig a bogácsi Jurta üdü-
lőközpontban. Húsz diák és hat felnőtt kísérő érkezett hétfőn 
városunkba, ahol dr. Fülöp György alpolgármester köszöntötte 
a táborozókat, majd a csoport Bogácsra utazott. A testvérváro-
si cseretáborozásnak már több mint tízéves múltja van, a tisza-
újvárosi gyerekek augusztus első hetében utaztak Csíkországba. 

3. oldal2016. augusztus 18. Aktuális

A dráma-tánc osztály tanulói és pedagógusai. 

Húsz diák és hat felnőtt érkezett Csíkszeredából. 

A kínálat bőséges, vevő még kevés akad. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Balla GerGő

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2016. augusztus 24-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Vá-

rosgazda Nonprofit Kft. szervezésében az augusztus 18-19. 

közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtás lesz Tiszaújvá-

ros belterületén.

                                  Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a szelektíven gyűj-
tött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) ház-
hoz menő begyűjtését a közszolgáltató a következő héten, 2016. augusz-
tus 24-én (szerdán) végzi el.

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. 

Önkormányzati tankönyvtámogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti ellátásokról, azok igénybevételé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rende-
lete alapján évente egyszeri alkalommal 
tankönyvtámogatásban részesülhet az az 
életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel 
rendelkező gyermek, illetve 23. életévét 
be nem töltött nagykorú személy, aki la-
kóhelyén él és alap- és középfokú közne-
velési intézmény nappali tagozatán tanul, 
és akinek a családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egye-
dülálló szülő esetén az 500%-át (142.500 
Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra a-
zok a tanulók, akik normatív kedvez-
ményben (tartósan beteg; a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján moz-
gás-szervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság e-

gyüttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavar-
ral vagy egyéb pszichés fejlődési zavar-
ral küzd; három vagy több kiskorú, illetve 
eltartott gyermeket nevelő családban él; 
nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-
mogatásra jogosult; rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, vagy a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretében 
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-
ban részesül), illetve térítésmentes tan-
könyvellátásban (a 2016/2017. tanévben 
az általános iskola első évfolyamára be-
iratkozott tanulók, és a második, harma-
dik, negyedik évfolyamos tanulók) része-
sülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell 
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat, vala-
mint - annak megállapítása céljából, hogy 
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogo-
sult - a tankönyvek árát igazoló dokumen-
tumot (csekk, feladóvevény, számla). A 
tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérel-
mek elbírálása folyamatos. 

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

Bráz György, polgármester

Iskoláztatási támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális rászorultságtól függő pénz-
beli ellátásokról, valamint a természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról szó-
ló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rende-
let 13. §-a alapján eseti jelleggel - az is-
kolakezdés terheinek enyhítése céljából 
- rendkívüli települési támogatás gyer-
mekvédelmi támogatásként is megálla-
pítható, annak a kiskorú gyermeket neve-
lő személynek, vagy nagykorú gyermek-
nek a részére, ahol az egy főre jutó ha-
vi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének a 130%-át (37.050 Ft), gyermekét 
egyedül nevelő személy vagy nagykorú 
gyermek esetén a 170%-át (48.450 Ft).
Rendkívüli települési támogatás gyermek-
védelmi támogatásként a gyermek nagy-

korúvá válása után is megállapítható, ha 
középfokú köznevelési intézmény, vagy 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 
tanul, tanulói-, hallgatói jogviszonyának 
fennállása idején, de legfeljebb 25. életé-
vének betöltéséig. 
A támogatás iránti kérelem benyújtá-
sára azon családok/személyek jogosul-
tak, akik gyermekvédelmi támogatásként 
rendkívüli települési támogatásban 2016. 
évben maximum 3 alkalommal részesül-
tek. 
A gyermekvédelmi támogatásként megál-
lapítható rendkívüli települési támogatás 
iránti kérelmet formanyomtatványon kell 
benyújtani, amely beszerezhető
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7., földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),

- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai I. u. 33., keddi és csütör-
töki napokon),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat. A kérelmek benyújtása folyama-
tos.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda, 113. 
iroda és 115. iroda), vagy postai úton le-
hetséges (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.).

Bráz György
polgármester

Füzetcsomagok 
a romáknak

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat iskolakez-
dés előtt idén is támogatni kívánja a rászoruló roma családo-
kat 1-10. osztályig füzetcsomagokkal. A füzetcsomag igénye-
ket 2016. augusztus 19-ig (péntek) lehet jelezni, 2016. au-
gusztus 12-én 10,00 – 12,00 óra között a nemzetiségi önkor-
mányzat irodahelyiségében (Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz.) 
vagy a fentiekben megjelölt időponton kívül a Tiszaújváros, 
Rákóczi út 81. szám alatt.
A füzetcsomagok kiosztása a nemzetiségi önkormányzat iro-
dahelyiségében (Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz.) 2016. au-
gusztus 26-án (péntek) 10,00 órától lesz.

Farkas Sándor
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 ünne-

pek alatt: 06-46/477-104.

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola pá-
lyázatot hirdet 1 fő szakács munkakör betöltésére, munkavi-
szonyban.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat
Bérezés a fenntartó előírása szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• motivációs levelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.
Az állás betölthető: 2016. szeptember 1-től.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon, a pályázatokat benyúj-
tani a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 
Gál Benjáminné igazgató asszony címére postai úton, vagy 
személyesen lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
Telefon: 06-49/548-331

Álláspályázat

Szakács munkakör

Tájékoztatás tüdőszűrő-vizsgálatról
I.
Ingyenesen és beutaló nélkül igénybe vehető:
40 éves kor felett, évente egy alkalommal. Ebben az esetben 
csak a TAJ kártyát kell hozni.

II.
Az alábbiakban minden esetben beutalót kell hozni. A vizsgá-
lat az esetek egy részében térítésköteles. A vizsgálat díja 1700 
Ft, melyet a rendelőintézet II. emeleti pénztárában kell befizetni.

Indikáció típusa Beutaló kiállítója Térítési díj összege Megjegyzés

Járványügyi érdekből 

-háziorvos 
-foglalkozás-egészségügyi 

orvos
-hajléktalanokat ellátó orvos

ingyenes 18/1998. (VI.3.) NM rende-
let szerint

Szakképzési intézményekben 
és felsőoktatási intézményben 
tanulók szakmai alkalmassági 

vizsgálata

iskolaorvos állítja ki ingyenes

18 éves kor alatt háziorvosi beutalóval, szülői 
beleegyező nyilatkozattal ingyenes

Munkaköri, szakmai, sze-
mélyi higiénés alkalmassági 

vizsgálatokhoz

-háziorvos;
-foglalkozás-egészségügyi 

szakorvos
1 700 Ft 284/1997. (XII.23.) Korm. 

rendelet 2. melléklet 14. pont

4. oldal 2016. augusztus 18.Önkormányzat/Közlemények



Tájékoztatás

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények
A 2016/2017. tanítási/nevelési évre i-
génybe vehető normatív kedvezmény (in-
gyenes/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).

Tájékoztatás

Alkalmazottak, 
külsősök étkezése

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ tájékoztatja az intézmények alkal-
mazottait és a külsős étkezőket, hogy a 2016/2017. nevelési/tanítási évre vonatko-
zóan új étkezési kérelmet szükséges kitölteni.
• A köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazottak és köztisztviselők, az önkormány-
zati intézmények, az állami fenntartású köznevelési intézmények, valamint az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központba benyújtott kérelemre, az intézmény igazgatójának előzetes 
írásbeli engedélye alapján étkezhetnek.
• Az étkeztetés az engedélyben megjelölt intézmény éttermében vehető igénybe. 
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával lehet az étkezést megrendelni az élel-
mezési ügyintézőknél. 
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa 
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu 
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az élelmezési ügyintézőknél
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ élelmezési 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

Diétás 
étkeztetés

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ tájékoztatja az érintett szülő-
ket, törvényes gondviselőket, hogy a 
2016/2017. nevelési/tanítási évre vonat-
kozóan az eltérő táplálkozást igénylő ét-
kezés biztosításához minden régi és új 
diétás étkezést igénylőnek kérelmet kell 
benyújtania. 
A kérelemhez érvényes szakorvosi iga-
zolás csatolása szükséges. 
A kérelem benyújtásának címzése: 
Kósa-Tóth Zoltán igazgató
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Helye:
Zsipi Imréné
Kazinczy Közösségi Ház 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. I. em. 
73/2. iroda

Érettségi utáni 
szakképzés

A Szerencsi SzC Brassai Sámuel Szakképző Iskolája érettségi 
utáni szakképzéseket indít a 2016/2017-es tanévben. A jelentke-
zés feltétele: sikeres érettségi vizsga, vagy 4 befejezett középis-
kolai évfolyam és az első szakképzési évfolyam félévének zárá-
sáig megszerzett érettségi bizonyítvány. Szívesen látjuk azok je-
lentkezését is, akiket nem vettek fel felsőoktatási intézménybe, 
de szeretnének továbbtanulni.
A következő területeken indítjuk képzéseinket:
1. Elektronikai technikus(OKJ-szám: 54 523 02).
2. Gépgyártástechnológiai technikus (OKJ-szám: 54 521 03).
3. Ügyviteli titkár (OKJ-szám: 54 346 02) vagy Irodai titkár 
(OKJ-szám: 54 346 03)
A pótjelentkezés határideje: 2016. augusztus 31.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az intézmény portáján, vagy 
letölthetőek az iskola honlapjáról, ahol bővebb információ is ta-
lálható az iskoláról, a benne folyó képzésekről, illetve a szak-
képzésben rejlő lehetőségekről.
A honlap elérhetősége: www.brassai-tiszaujvaros.hu 

Bukta Márta mb. igazgató

Álláspályázat

Mentálhigiénés 
munkatárs 
munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tisza-
újváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális, 
mentálhigiénés munkatárs munkakör betöltésére, a Hajléktala-
nok Nappali Melegedőjébe és a Hajléktalanok Átmeneti Szállá-
sára (3580 Tiszaújváros, Huszár A. út 1/A.).
Feladatai: 
-  1/2000. SZCSM rendelet alapján.
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés. 
Munkavégzés: hétköznap folyamatos délutános műszak (10.00-
18.00 óráig, illetve 14.00-20.00 óráig), esetenként hétvégi mun-
kavégzés.
Szükséges iskolai végzettség: 
- felsőfokú képesítés - felsőfokú végzettség
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány megléte a Kjt. 20. § (2) a) és (5) bekezdéseinek meg-
felelően, 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Po-
ropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben fel-
sorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a 
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 2293/2016., valamint a munkakör megneve-
zését: szociális, mentálhigiénés munkatárs. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2016. augusztus 24.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
A munkakör 2016. november 01. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályá-
zati felhívás az NKI honlapján is megjelent 2293/2016. azonosí-
tó számon 2016. augusztus 09-én.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2016.

 augusztus 25-én, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
2. Javaslat gazdasági társasággal kapcso-
latos tulajdonosi döntésre
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a víziközművek 15 éves gör-
dülő fejlesztési tervének elfogadására
2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
3. Javaslat Tiszaújváros Önkormányza-
ta Képviselő-testületének az útépíté-
si és közműfejlesztési hozzájárulás mér-

tékének megállapításáról szóló 23/2004. 
(VII.01.) rendelet hatályon kívül helyezé-
sére, valamint javaslat a „Keleti lakóöve-
zet” kialakításának előkészítésére
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda 2016/2017. nevelési évre 
vonatkozó munkatervének véleményezé-
sére
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Nyugdíjas 
Parkban történő emléktáblák elhelyezé-
sére
6. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. Szer-
vezeti és Működési Szabályzatának mó-
dosí-tására
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft. Alapító Okiratának és 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására
8. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymű-

ködtető Központ, a Derkovits Kulturális 
Központ és a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ alapító okiratának mó-
dosítására
9. Javaslat a kiemelt sportágak, sporte-
gyesületek 2015. évi önkormányzati tá-
mogatásának felhasználásáról szóló be-
számoló elfogadására, valamint a sporttá-
mogatási elvek meghatározására
10. Javaslat energiatakarékossági és gé-
pészeti beruházásokra, felújításokra be-
nyújtott pályázatok elbírálására 
11. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések
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Újabb lehallgatási jegyzőkönyv Mengyi Voldemortról 
– szorul a hurok

Mengyi Roland fideszes országgyűlési képviselő tagadja, hogy 
kenőpénzt kért volna egy uniós pályázat kiírásáért, miközben 
úgy tűnik, közbenjárására tette közzé az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma múlt év októberében a Modellprogram a szoci-
ális szövetkezetek hálózatosodása érdekében elnevezésű felhí-
vást. Pedig a szakmai szervezetek tiltakoztak, a Szociális Szö-
vetkezetek Országos Szövetsége felháborítónak tartotta a mo-
dellprogram kiírását. A félmilliárdos keretösszegű program tel-
jesítése december 15-ig képtelenség volt. Futó Barnabás, Men-
gyi ügyvédje azt állítja, hogy a nyomozás során született lehall-
gatási anyagban csak hivatkoznak a politikusra, de olyan hang-
felvétel, amelyen ő maga beszél, nincsen. Bemutatjuk egy olyan 
lehallgatási jegyzőkönyv részletét, amelyben az egyik szereplő 
Mengyi Roland. A 168 Óra azt is kiderítette, hogy a nyilvánva-
lóan fiktív pályázatot összeállító Public Sector Consulting Kft. 
fő tulajdonosa Holbok Sándor. Ő volt az egyik Fidesz-alapító-
nak, Szájer Józsefnek a kabinetfőnöke és a Habony Árpád vezé-
nyelte központi kampánycsapat egyik területfelelőse.
„A lelkiismeretem tiszta, készséggel állok minden vizsgálat elé. 
Ha a nyomozás érdeke úgy kívánja, és az ügyészség ezt kez-
deményezi, kérni fogom a parlamentet, hogy a mentelmi jogo-
mat függessze fel” – írta közleményében Mengyi Roland Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei országgyűlési képviselő múlt heti 
cikkünk megjelenése után.
Írásunkban egy tavaly indított büntetőügyben tett beismerő val-
lomások és lehallgatási jegyzőkönyvek alapján számoltunk be 
arról a korrupt pályázatkiírási, valamint leosztási rendszerről, 
amelynek, a lehallgatási jegyzőkönyvek és a vallomások alap-
ján úgy tűnik, ő volt a minisztériumi összekötő embere. A vallo-
mások szerint Mengyi volt az is, aki az uniós támogatásért cse-
rébe alkotmányos költség címén ötmillió forintot kért előre és 
ötmilliót a végén, további feltételként pedig kilencvenszázalé-
kos visszaosztási rátát szabott meg a kiutalt pénzből.
A politikust a nyilvánosság előtt Futó Barnabás ügyvéd kép-
viseli. Elmondása szerint Mengyi annyit közölt vele: ismeri a 
gyanúsítottakat, találkozott velük, szóba került az uniós pályá-
zat kérdése is, de ötmillió forintos előlegről, úgynevezett alkot-
mányos költségekről nem volt szó. Futó hozzátette: nem általá-
nos, de előfordul, hogy csalók visszaélnek befolyásos politiku-
sok nevével. Az ügyvéd szerint ez abból is látszik, hogy a nyo-
mozóhatóság sem vette komolyan, amit a gyanúsítottak monda-
nak, mert Mengyi Rolandot eddig semmilyen formában nem ke-
resték meg.
Az ügy öt gyanúsítottja azonban, ez következtethető ki az eddi-
giekből, nem élt vissza a képviselő nevével, nem próbálkoztak 
a rá való hivatkozással előnyt kovácsolni, hiszen éppen Men-
gyi az egyetlen kapocs számukra a felsőbb politikai körök felé. 
Ezt igazolják a lehallgatási jegyzőkönyvek is: találkozóik után 
csak egymással beszélgetnek telefonon arról, mekkora nehézsé-
get okoz nekik összeszedni az első körben ötmillió forintnyi, al-
kotmányos költségnek becézett kenőpénzt, miközben semmi ga-
rancia nincs arra, hogy ezt az összeget viszontlátják, ha végül 
nem nyernek a beígért pályázaton. Egyikőjük el sem akarja hin-
ni, hogy ezt a pénzt valóban Mengyi kéri, azt hiszi, társuk dol-
gozik saját zsebre, ezért személyes találkozót akar, hogy a kép-
viselőtől is hallja a készpénzben fizetendő alkotmányos költsé-
geket. A találkozó létre is jön Tiszaújvárosban. Az egyik gyanú-
sított így emlékszik vissza vallomásában: „Én rákérdeztem Ro-
landtól, hogy mi ez az ötmillió forint. Ő erre azt a választ adta, 
hogy ezt oda kell adni Petinek, hogy tudja adni valaki részére. 
Arra sajnos nem tudok visszaemlékezni, hogy kinek kellett ezt 
odaadni, Mengyi Roland talán a kiíró vagy a döntéshozó kifeje-
zést használta. Mi ezt furcsának találtuk, és próbáltunk erről vi-
tatkozni Rolanddal. Roland nem igazán akart velünk vitázni, ha-
tározottan mondta, hogy »most öt, ha lezárják, még öt, vagy így, 
vagy sehogy«. Azt is egyértelműen kijelentette, hogy ezt az ösz-
szeget Péternek kell átadnunk.”
Azt, hogy a több mint egy éve zajló nyomozás alatt miért nem 
szóltak a hatóságok Mengyi Rolandhoz, egyszerű a válasz. A 
múlt év tavaszán még a parlamentben is terítékre került ez a 
téma, amikor Bárándy Gergely szocialista képviselő a Quaes-
tor-nyomozás kapcsán nehezményezte: a csődért nyilvánvaló-
an felelős Tarsoly Csaba elnök-vezérigazgatót heteken keresz-
tül még tanúként sem hallgatták meg. Polt Péter válasza azonos 
volt a már nem új keletű legfőbb ügyészségi állásfoglalással. 
Eszerint olyan személy, aki ellen egy büntetőeljárás során ter-
helő bizonyítékok képződtek, nem hallgatható ki tanúként, mert 
az igazmondási kötelezettsége miatt korlátozódik a védelemhez 
való joga. Magyarul: aki ellen terhelő bizonyítékok merülnek 
fel egy nyomozás kapcsán, nem ejthető csapdába úgy, hogy elő-
ször meghallgatják tanúként, kifaggatják, majd pedig meggya-
núsítják.
Márpedig az F. Márta és társai ellen különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csa-
lás bűntettének kísérlete és hivatali visszaélés bűntette miatt in-
dított nyomozás során keletkezett bizonyítékok, vallomások, le-
hallgatási és megfigyelési jegyzőkönyvek, pályázati iratok alap-
ján gyanú merült fel Mengyi Roland ellen. Ám tanúként a fen-
ti állásfoglalás alapján, gyanúsítottként viszont a mentelmi jo-
ga miatt nem volt lehetőség a kihallgatására. A kihallgatási kor-
látozás feloldása érdekében adta át a NAV a nyomozati iratokat 

idén július 11-én a Központi Nyomozó Főügyészségnek, amely-
nek a legfőbb ügyészen keresztül lehetősége van kérelmezni az 
Országgyűlés elnökénél Mengyi Roland mentelmi jogának fel-
függesztését.
Futó Barnabás szerint a képviselő elképedt a róla szóló állítá-
soktól, és csak cikkünk megjelenésének napján értesült az ügy-
ről. Lapunk azonban jóval a történet nyilvánosságra hozatala 
előtt részletesen beszámolt neki írásban a folyamatban lévő bün-
tetőügyről, a gyanúsítottakról. Levelünkben az érintettek teljes 
nevét leírtuk, majd a nyomozati iratok alapján rákérdeztünk: mi-
lyen célból, saját maga vagy más személy számára kérte-e a két-
szer ötmillió forintot? Milyen költségeket takart ez az összeg? 
Máskor is kért-e már pályázatok elősegítésére előre pénzt? Dol-
gozott-e már korábban is B. Szilviával, a Public Sector Consul-
ting Kft. pályázatírójával más projektekben? Miért nevezik őt 

a gyanúsítottak egymás között Voldemort Nagyúrnak? Említet-
te-e neki Tállai András, a NAV vezetője, hogy nyomozás zajlik 
a szociális szövetkezeti pályázatok ügyében?
Kérdéseinkre Mengyi azóta sem válaszolt.
Futó Barnabás azt is állította, hogy a lehallgatási anyagban csak 
hivatkoznak Mengyi Rolandra, de olyan hangfelvétel, amelyen 
ő maga szerepel, nincsen. Ez nem igaz. 
Vannak olyan telefonbeszélgetések, amelyekben az egyik fél 
maga a politikus, a másik pedig valamelyik gyanúsított, de nagy 
részüket még nem oldották fel a titkosítás alól. Fakszimile köz-
lünk azonban egy olyan beszélgetést, amely már nem titkos, s 
amelyben a képviselő hívja nem a hivatali, hanem a privát tele-
fonszámáról jó barátját, az ügyben gyanúsított, helybéli K. Pé-
tert. 
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Mengyi Roland a parlamentben. Ha kell, kezdeményezni fogja mentelmi jogának felfüggesztését. 



A hétköznapi dolgokról való beszélgetés után a családi ba-
rát közvetíti az ügyben a szintén gyanúsított B. Tibor kérdését, 
hogy mégis mi van a pályázati ötletükkel, mert 21-e volt az ígé-
ret arra, hogy a minisztériumban rábólintanak, de a telefonbe-
szélgetés szerint már 22-ét írtunk. A jogi képviselő Hír TV-nek 
adott interjúja szerint Mengyi a megye egyik országgyűlési kép-
viselőjeként tudott ezekről a pályázatokról, de azért használta a 
befolyását, mert szerette volna, hogy nyerjenek, hiszen az jó lett 
volna a térségnek. 
Ezúttal azonban nem egy megpályázott támogatás sikeréért 
lobbiztak, hanem azért, hogy legyen pályázat. Mengyi Roland 
2015 nyarán, a pályázati ciklus lezárása előtti utolsó hónapok-
ban azért járt közben a minisztériumban, hogy minél hamarabb, 
a főszereplőkre szabva írjanak ki egy csak nekik szóló pályáza-
tot. Mindezt azért, hogy a támogatás kilencven százalékát ki-
szivattyúzhassák, mégpedig úgy, hogy a Mengyi és a pályáza-
tíró által hozott cégek különböző költségek (workshop, e-lear-
ning, konferenciaszervezés) címén beszámláznak majd a szoci-
ális szövetkezetekbe. 
A „remek lehetőségre” pedig egy „lelkes civil”, a gyanúsított 
könyvelőnő hívta fel a minisztérium figyelmét, mondván, jó len-
ne egy szociális szövetkezetekre, azok népszerűsítésére, gyara-
pítására szabott pályázat. Az ötletet persze nem ő találta ki, ha-
nem B. Szilvia pályázatíró, egyeztetve Mengyi Rolanddal, vala-
mint a minisztériumi bennfentessel. A Public Sector Consulting 
Kft. pályázatírója az ötletet formába öntötte, majd a megbeszél-
tek szerint elküldte F. Mártának, ő pedig hiánypótló társadalmi 
ötletként beküldte a minisztériumnak.
Egy 2015. július 3-i lehallgatott telefonbeszélgetés részleté-
ből kiderült, az ötletet elfogadták. E. Zsolt közli F. Márta köny-
velővel, hogy 21-én megy Voldemort (így hívták maguk között 
Mengyi Rolandot) aláírni, és 500 (millió) lesz.
Hogy, hogy nem, szeptember végén már meg is jelent előzetes 
társadalmi egyeztetésre a Modellprogram a szociális szövetke-
zetek hálózatosodása érdekében című TÁMOP5.5.815/1 számú 
pályázat tervezete. A megpályázható keretösszeg az ügyben elő-
zetesen többször is hangoztatott 500 millió forint lett, és lénye-
gében a már F. Márta által előkészített tíz szövetkezetre írták ki.
A lehallgatott beszélgetések szerint a B. Szilvia által megírt pá-
lyázat már benn volt a minisztériumban, de a hivatalos formát 
is be kellett tartani. Vagyis postán is fel kellett adni ajánlott le-
vélben „Balog úrnak” címezve – amint a lehallgatási jegyző-
könyvekből kiderült, okozott is némi fejtörést a gyanúsítottak-
nak a miniszter nevének helyes írásmódja. Amikor aztán a levél 
elment, SMS-ben is jelezni kellett a belső embernek. (Az e be-
szélgetésekről szóló lehallgatási jegyzőkönyveket szintén fak-
szimile közöljük.)
A legfeljebb tíz jogosultra kiírt 500 millió forintos keretösszeg 
elköltésének célja a kiírás szerint az volt, hogy előmozdítsa az 
alulról építkező szövetkezetek összefogását, mert hálózatba tö-
mörülve fenntarthatóbb és biztonságosabb működést biztosít 
nekik.
A szakma és a civil szféra elképedt a pályázaton, elsősorban az 
idő rövidsége miatt. A Szociális Szövetkezetek Országos Szövet-
sége egyenesen felháborítónak tartotta a modellprogram kiírását. 
Állásfoglalásuk szerint „elfogadhatatlan, hogy a 2006–2013-as 
támogatási időszak lezárását megelőző negyedik hónapban ke-
rül egyáltalán társadalmi vitára ez a program. Miután az Európai 

Unió kohéziós alapjainak szabályai előírják, hogy 2015. decem-
ber 31-ig lehet felhasználni a támogatási forrásokat, ezért irreá-
lis elvárás a pályázatban megfogalmazott célok teljesülése. (...) 
Nem lehet két hónap alatt szervezetfejlesztést, üzleti tervek meg-
alapozásául szolgáló közös stratégiai terveket a helyi igényekhez 
igazítottan elkészíteni, működési és munkaszervezési modelle-
ket elterjeszteni. Ebből következően ezekre a célokra 500 mil-
lió forintot így elkölteni felesleges – sőt káros –, abból a szo-
ciális szövetkezetek hálózatosodása nem fog létrejönni, legfel-
jebb 8-10 pályázó jár jól, hiszen a két hónapi szervező- és ad-
minisztratív munkájáért 35–80 millió forint összeget fog kapni. 
A pályázati kiírás részletes véleményezésétől eltekintünk, pedig 
abban is van néhány abszurd elem (pl. az, hogy a projektmene-
dzseri vagy szakmai vezetői vagy pénzügyi pozíciót nem töltheti 
be a szövetkezet vezetője vagy helyettese, valamint a szövetke-
zet gazdasági igazgatója vagy főigazgatója és ezek helyettesei). 
Nagyon szomorú és felháborító, hogy felelősségre vonás és kö-
vetkezmény nélkül lehet az államigazgatásban közpénzekkel így 
bánni és ilyen szakmaiatlan döntéseket hozni.”
A pályázatot a Kormány.hu-n a minisztérium társadalmi vitára 
bocsátotta, itt regisztráció után bárki megtehette észrevételeit. A 
legérdekesebb hozzászólást idézzük: 
„Na ez egy érdekes pályázat már. Úgy látszik, elfelejtkeztek er-
ről a csekélyke 500 000 000 pízről, de most valamelyik buzgó 
minisztériumi alkalmazott rábukkant, és majdnem a szívroham 
jött rá: »Húb...meg, Annyitisér Lézer Jankó leordítja a fejemet, 
hogy ezt a félmilliárdot nem szórtuk szét!« Hát most szétszór-
ják. Pofátlan módon az utolsó utáni utáni utáni pillanatban, mi-
kor a TÁMOP zárása itt van a kertek alatt, szétszórják a nagy 
semmire (vagyis a haverikutyáknak nem semmi bevételt fog ez 
jelenteni), úgyis mindenki a menekültekre figyel, a nagy porfel-
legben meg ezeket a disznóságokat csendben el tudják végezni.
Mi az az 500 milla, nem igaz? (...) Na de nehogy amiatt töröl-
jék a hozzászólást, hogy nincs érdemi vélemény, hát tessék. El-
ső vélemény: átolvasva a pályázatot, a sok szövegelés és vetítés 
mellett a lényeg a következő: A »pályázatot«, gondolom, kiír-
ják olyan október elején-közepén. Azért az egy hónapos beadási 
határidőtől nem mernek eltérni, tehát beadási határidő mondjuk 
november közepe. A formális elbírálásra (tényleg, miért nem ír-
ják már bele most a kiírásba a leendő nyerteseket?) mondjuk van 

két hét. Persze erre a nemes feladatra ebben a konstrukcióban fél 
óra is elég, mert az ajtó előtt állnak a haveri szoc. szövetkeze-
tek (...) Továbbmenve. Eredményhirdetés kábé november vége. 
Könyörgöm, ismerik maguk a naptárt? Az útmutatóban ugyanis 
alábbi időpontok szerepelnek: Projekt fizikai befejezésének ha-
tárideje: 2015. december 15. Projekt megvalósításának, a szám-
lák pénzügyi teljesítésének határideje: 2015. december 31. Zá-
ró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2016. január 15. 
Mégis, hogy képzelik ezt? Szerződéskötésre sincs idő december 
15-ig!!! (Persze, lehet, már azok is ott lapulnak aláírva az íróasz-
talfiókban (vö. »Bocsánat, Virág elvtárs, de ez az ítélet.«). Na jó, 
megvan mondjuk a szerződéskötés december első hetében. Utá-
na van kemény egy hét az 500 000 000 forint eltapsolására. Huh, 
nem irigylem a fiúkat, kemény buli lesz. Második vélemény: 
Na, a buli jó, hogy előjött. Ugyanis az egész nem szól másról, 
csak erről. Tíz szerencsés nyertessel számolnak. Ezek akkor 
kapnak kb. 50 000 000 / szervezet. Ennek fejében mi a teljesí-
tendő elvárás? (Monitoringmutató): Szakmai előadások, work-
shopok, tréningek száma: nyolc darab. Szakmai előadásokon, 
workshopokon, tréningeken részt vett célcsoport tagok száma: 
300 fő. Semmi más. Tehát az alatt a kábé egy hét alatt egy szer-
vezetnek kell nyolc db összeröffenést tartani, 300 fővel. Ezért 
kapnak 50 millió forintot. EGY 166 666 Ft/fős (maga a szám is 
egy ómen) semmire se jó észosztásért, nagy zabálásért. Gratu-
lálok. Másfél éve TÁMOP-ban képtelenek voltak olyan pályá-
zatot kiírni, amelyik tényleg hasznos, és elősegíti Magyarország 
talpra állását. Nem tudom, hogy tudnak maguk reggel a tükörbe 
nézni, de, gondolom, már régen megrepedt az is.”
A teljes körű tiltakozás ellenére 2015 októberében a pályázatot 
változatlan formában kiírták, a gyanúsítottak annak rendje-mód-
ja szerint beadták őket. Ám a NAV közbeszólt. A nyomozást 
végző adóhatóság azzal érvelve, hogy nem akar kárt okozni a 
költségvetésnek, kérte Balog Zoltánt a pályázatok elutasításá-
ra. Így kútba esett annak felderítése, vajon milyen érdekeltsé-
gekben álló cégek számlázhattak volna be a szövetkezeteknek, 
hogy a fejenkénti 50 millió forint kilencven százalékát, azaz tíz-
szer 45 millió forintot teljesítés nélkül elszipkázzanak az uniós 
pénzből. A nyomozati iratok szerint ráadásul Mengyi Roland vé-
gül azt is kijelentette, hogy a szervezeteknél maradó tíz száza-
lékot, vagyis az ötmillió forintot is háromfelé kell osztani: egy-
harmad az övé, egyharmad B. Szilvia pályázatíróé és egyhar-
mad a szövetkezeteket gründoló három főszereplőé. Tehát Men-
gyi a tízmillió forintos alkotmányos költségen kívül még tízszer 
1 660 000-re, azaz összesen 16,6 millió forintra tartott igényt a 
pályázati pénzből.
Megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumának saj-
tóosztályát, hogy milyen előzetes felmérés, illetve társadalmi 
igény előzte meg a Modellprogram a szociális szövetkezetek há-
lózatosodása érdekében című TÁMOP5.5.815/1 számú pályázat 
létrejöttét. A szakmai érdekképviseletek ellenzése ellenére mi-
ért írták ki mégis a pályázatot? Ki hozta ezt a döntést, illetve ki 
a pályázat minisztériumi aláírója? A minisztérium kérdéseinkre 
lapzártánkig nem felelt.
Az ügyről az Emmi mindössze annyit közölt: „A szövetkeze-
tek hálózatosodását támogató TÁMOP pályázati felhívásra ér-
kezett, a sajtóban vitatott pályázatokat az Emmi elutasította. Mi-
vel nem született támogatási döntés, szerződéskötésre sem ke-
rült sor velük, így szabálytalan közpénzfelhasználás sem történ-
hetett. A NAV vizsgálatáról szóló tájékoztatása az Emmi eluta-
sítását követően érkezett. Ahogy azt korábban elmondtuk, Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a 2014–2020-as uniós 
fejlesztési programok szakpolitikai koordinálásának hiányossá-
gai miatt kezdeményezte Dr. Köpeczi-Bócz Tamás európai uni-
ós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár felmentését. A továb-
bi kérdések nem az Emmi hatásköréhez tartoznak.”
A Hír TV-ben megszólalt az ügyben Csepreghy Nándor minisz-
terhelyettes. Azt mondta: a Miniszterelnökség belső vizsgálatot 
indított, hogy kiderüljön, az érintett cégek milyen formában in-
dulhattak a 2007–2013-as és a 2014–2020-as uniós költségve-
tési ciklusban. Csepreghy hozzátette: „Egy országgyűlési kép-
viselőnek az a feladata, hogy uniós fejlesztési forrásokat a sa-
ját választási körzetébe vigyen. Ami azt jelenti, hogy a válasz-
tókörzetében épüljenek az utak, jöjjenek létre új munkahelyek. 
Ha ehhez pályázatírókkal kell találkozni, mert az elmúlt rend-
szerben ők megkerülhetetlen szereplők voltak, ez rendben van. 
Ezeknek a beszélgetéseknek azonban nem lehet tartalma magá-
nérdek, csak közérdekű ügyekben egyeztethetnek.”

                                                        Rajnai Attila
(A 168 Órában megjelent cikket a hetilap engedélyével közöl-
jük.)

A 2005-ben alakult Public Sector Consulting Kft. többségi tu-
lajdonosa Holbok Sándor, aki a cégalapítás előtt Szájer József 
kabinetfőnöke és tanácsadója volt. 2007-ben Szájerrel együtt 
alapítója volt „a polgári szabadságjogok durva megsértésének 
egyéves évfordulójára” (értsd: az őszödi beszéd kapcsán) ala-
kult Szabadság Körnek, amelynek tagja volt még mások mel-
lett Balog Zoltán, Gulyás Gergely és Hankiss Ágnes. Holbok 
az első Orbán-kormány idején a Mezőföldi Erdő- és Vadgaz-
dálkodási Zrt., valamint a Mahart Magyar Hajózási Zrt. igaz-
gatóságának tagja volt, majd 2002-ben a Fidesz fővárosi köz-
gyűlési jelöltje.
2006-tól a Fidesz Habony Árpád irányítása alatt álló közpon-
ti kampánycsapatának oszlopos tagja. Beke Sándor pszicholó-
gussal, tréningszakemberrel együtt több vidéki nagyvárosban 
is részt vesznek a kampányban. 2010-ben, a Fidesz kormány-
ra kerülésével Holbok Hende Csaba révén bekerül a Honvé-

delmi Minisztériumba tanácsadónak, mindemellett a tárca két 
cégének – HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt., 
HM Térképészeti Közhasznú Kft. – a felügyelőbizottsági elnö-
ke, emellett a HM Arzenál Elektromechanikai Zrt. igazgatósá-
gi tagja. Mindezek mellett Szijjártó Péter barátjának, annak a 
Kuna Tibornak az üzlettársa, akinek cége, a Young and Part-
ners Kft., valamint a Trinity International Communications 
szervezi a kormányzati kommunikáció jelentős részét. Ősfi-
deszes forrásunk úgy jellemezte: „Holbok jó srác, amióta az 
eszemet tudom, ő az egyik kapcsolattartó a párt vezetése és az 
üzleti világ között.”
Hadházy Ákos, az LMP társelnöke az ATV-ben arról beszélt: a 
Public Sector Consulting Kft.-nél nyolc alkalmazott dolgozik. 
A céget – két másik társaság mellett – meghívta a cecei önkor-
mányzat, hogy tegyen ajánlatot az Éljünk egészségesen! szű-
rőprogram lebonyolítására, amelyre a község pályázati úton 
16 milliót nyert. A kft. ajánlatában jelezte, a szemészeti vizs-
gálatot, koleszterin- és más egészségügyi szűrést 16 120 000-
ért vállalja el, és meg is kapta a feladatot. Több száz kilomé-
ter távolságban a lajoskomáromi polgármester ugyanazt a há-
rom céget hívta meg ugyanerre a feladatra. Ott is a Public Sec-
tor Consulting Kft. nyert, és ugyanannyi pénzt kapott a mun-
káért. Egyik cégnek sincs köze az egészségügyhöz. Egyébként 
ez a gazdasági társaság nyert már pénzt vízgazdálkodási prog-
ram készítésére, humánkutatásokra is. Hadházy szerint a szisz-
téma szerint a minisztérium kiír egy olyan pályázatot, amire ál-
talában nincs szükség. Ezt megbeszélik előre az adott tanács-
adó céggel, az házalni kezd a lehetőséggel, és a leendő ügyfe-
lekkel közli, minden munkát elvégez, de kéri érte a pénzt. Had-
házy információi szerint államtitkári szinten szóltak a munka-
társaknak, hogy ne ellenőrizzék ezeket a projekteket, hanem fi-
zessék ki az igényelt támogatásokat.

HOLBOK SÁNDOR – A JOBB ÖSSZEKÖTŐ
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Holbok Sándor erős csapatban, itt is a jobb szélen (gug-
gol). 
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Csíkországban jártak

Augusztus 1-8. között városunk iskoláinak 20 diákja és négy kí-
sérő pedagógusa csodás helyen járt: „Csíkországban, hol az er-
dők/zöldebbek talán, mint máshol,/ahol ezüst- hangú rigók/éne-
kelnek a nagy fákon.”
A kiemelkedő tanulmányi eredményért immár 12. alkalommal 
adatott meg a lehetőség az erdélyi jutalomtáborozásra Csíksze-
reda és Tiszaújváros önkormányzata jóvoltából.  
Az utazók a kezdeti izgalom után úgy érezték, hogy egyre bel-
jebb kerülvén az erdős vidékre, valahogy minden ki-, és letisz-
tult. A hűs erdei levegő, a csend a lelkekre is nyugalmat árasz-
tott. S ezt még felülmúlta az erdélyi emberek tiszta egyszerűsé-
ge, makulátlan lelke és híres vendégszeretete. S az a sok csodás 
látnivaló! A Békás-szoros kőszikláin Wass Albert szavai vissz-
hangoztak : „A víz szalad, a kő marad,…”  S valóban, a termé-
szet lenyűgöző ereje tiszteletet parancsolóan magasodott a ván-
dorok fölé. No, azért a víz is rengeteg élményt nyújtott. A kis 
csapat megismerkedett a Szent Anna tó és a Gyilkos tó legen-
dájával és kellemeset fürdőzött a Medve-tóban.  A csíksomlyói 
kegytemplom a múlt, a csíkszeredai Makovecz templom a jelen 
segítségével vitte őket közelebb Istenhez. 
A parajdi sóbányában még egészség-karbantartásra is jutott idő, 
hisz az Ősóceán kiszáradásakor keletkezett „folyékony napener-
gia” minden ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz.
Megízlelhették Erdély ízeit. A közösen elkészített rablóhús és 
kürtős kalács zamata és az együtt töltött idő élménye sokáig em-
lékezetükben marad.
Nemcsak a tábortűz lángjai melegítettek a búcsúesten, hanem 
a vidám kalandok felvillanó emlékképei és erdélyi vendéglátó-
ik kedvessége, szeretete. Nehéz volt az elköszönés, és egyönte-
tűen úgy érezték valamennyien visszatérnek még erre a gyönyö-
rű helyre. A táborozók köszönetüket fejezik ki Csíkszereda és 
Tiszaújváros önkormányzatának, amiért lehetőséget teremtettek 
erre a táborozásra.

                                              A táborozók

Illemtan, protokoll

Kitüntetések adományozása
Augusztus 20. a magyarok életében az 
egyik legfontosabb ünnep. Államunk ala-
pítása, a nemzet stabilitása kötődik eh-
hez a dátumhoz. Ezért is megfelelő ar-
ra, hogy a munkájukban kiemelkedő sze-
mélyeket elismerjék. Ennek egyik formá-
ja a különböző díjak, kitüntetések átadá-
sa, ami az egyik legfontosabb protokollá-
ris esemény. 
A kitüntetésekről, díjakról, adományozá-
sokról törvények, helyben rendeletek ren-
delkeznek, amelyekben pontosan megha-
tározzák az előterjesztési, döntési és ado-
mányozási rendet.
A Magyarország kitüntetéseiről szóló tör-
vény azzal kezdődik, hogy mely szemé-
lyek javasolhatók:
„Aki büntetlen előéletű és életvitele er-
kölcsi szempontból példaértékű. Aki ki-
vételesen magas színvonalon kifejtett 
munkássága, az általa elért rendkívüli tel-
jesítmény vagy kimagasló eredmény ré-
vén szerez elévülhetetlen érdemeket. (…) 
Állami kitüntetéssel rendelkező személy 
újabb kitüntetés adományozására tíz éven 
belül csak kivételesen indokolt esetben 
javasolható.”
Állam kitüntetést évente két alkalommal 
adományoznak: március 15-én és augusz-
tus 20-án. Kivétel lehet egy jelentős álla-
mi érdek vagy egy különleges alkalom. A 
kitüntetések elbírálását egy erre hivatott 
szerv, a Bírálóbizottság végzi, és a köztár-
sasági elnök vagy személyes megbízottja 
adja át ünnepélyes keretek között.
Az állami kitüntetéseknek két típusa van: 
polgári-, és katonai tagozat. A megkülön-
böztetést a kereszttel és a szalaggal, vala-
mint azok színárnyalatával jelzik.
Tekintsünk át néhány legmagasabb szin-
tű díjat. 
Magyar Köztársasági Érdemrend nagy-
keresztje a lánccal polgári tagozat. Kizá-
rólag államfők részére adományozható.
A Magyar Köztársasági Érdemrend nagy-
kereszt polgári tagozat: évente legfeljebb 
15 adományozható. A Magyar Köztársa-
sági Érdemrend nagykeresztje a csillag-
gal polgári tagozat: évente legfeljebb 35-
en kaphatják meg. A Magyar Köztársasá-
gi Érdemrendnek vannak még középke-
reszt a csillaggal, tiszti kereszt, lovagke-
reszt polgári tagozat elnevezésű kitünte-

tései. Kiosztható még a Magyar Köztár-
saság Arany Érdemkeresztje is, ennek van 
Ezüst és Bronz változata is.
A Kossuth-díjat évente az a 15 személy 
kaphatja, aki a kulturális és művészeti al-
kotások területén kivételesen magas szín-
vonalú, példaértékű, nemzetközileg is el-
ismert eredményeket ért el.
A Széchenyi-díjra jelölt 15 fő a tudomá-
nyok, a kutatás, a műszaki alkotások, a 
műszaki fejlesztések, továbbá a gyógyí-
tás és az oktatás-nevelés terén kivételesen 
magas színvonalú, példaértékű, nemzet-
közileg is elismert eredményeket ért el.
 Az önkormányzati kitüntetések átadása 
városunkban is március 15-én és augusz-
tus 20-án történik. 
A Tiszaújváros önkormányzata által ala-
pított és adományozható kitüntetések:
Díszpolgári cím adományozható a vá-
ros elismeréseként és megbecsüléseként. 
Évente két díszpolgári cím adható ki. Et-
től eltérni csak különösen indokolt eset-
ben lehet (évfordulók, rendkívüli teljesít-
mény esetén).
„PRO URBE” kitüntetést kap, aki a város 
építése, fejlesztése érdekében kiemelkedő 
munkát végzett. Két formája van: évi- és 
életműdíj. A kitüntetést augusztus 20-án 
adják át. Ettől eltérni csak különösen in-
dokolt esetben lehet (évfordulók, rendkí-
vüli teljesítmény esetén). Az átadáskor a 

kitüntetésben részesülő személy életútját 
ismertetni kell.
Ágazati kitüntetések: „Tiszaújváros kép-
viselő-testülete a közoktatás, az egész-
ségügyi és szociális ágazat, a közműve-
lődés, a sport és a közigazgatás, a köz-
szolgáltatás, a közbiztonság a tűzbizton-
ság, valamint a média területén kiemelke-
dő érdemeket szerzett dolgozók munkájá-
nak elismeréseként az alábbi kitüntetése-
ket adományozhatja: „Tiszaújváros Köz-
oktatásáért Oklevél”, „Humanitás Szol-
gálatában Tiszaújvárosért”, „Tiszaújvá-
ros Közművelődéséért”, „Tiszaújváros 
Sportjáért”, „Tiszaújvárosért a Közszol-
gálatban”, „Tiszaújvárosért a Közszol-
gáltatásban”, „Tiszaújváros Közbiztonsá-
gáért”, „Tiszaújváros Tűzbiztonságáért”, 
„Lovas Lajos Díj”. 
A kitüntetés személyeknek, hivatásos 
vagy amatőr csoportnak, illetőleg csapa-
toknak adományozható. Az ágazati kitün-
tetések átadása március 15-én, nemzeti 
ünnepünkön történik.
Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett
„A város, vagy valamely városrész és an-
nak lakossága érdekében kiemelkedő tel-
jesítményt végző tiszaújvárosi lakosok 
számára elismerésként Lorántffy Zsu-
zsanna Emlékplakett kitüntetés adomá-
nyozható. A kitüntetés évente többször is 
kiadható, de évente legfeljebb 5 db. Et-
től eltérni csak különösen indokolt eset-
ben lehet.
Szent István Emlékérem
„A foglalkoztatás elősegítése, a munka-
helyteremtés, az idegenforgalom, a város 
hírnevének öregbítése, a kultúra, sport és 
a városépítés területén kiemelkedő telje-
sítményt végzők tevékenységének elis-
merésére emlékérem kitüntetés adomá-
nyozható. A kitüntetésből évente maxi-
mum 10 db adható ki. Ettől eltérni csak 
különösen indokolt esetben lehet.”
Az augusztus 20-i állami ünnepen bizo-
nyára minden kitüntetett szíve heveseb-
ben dobban, amikor meghallja nevét és 
érdemeinek méltatását. Gratulálok min-
den kitüntetettnek és kívánom, hogy to-
vábbi sikereket érjenek el.

Medina

Nyílt nap a Petrolkémiánál

Ismerkedés a vegyi üzemmel
Mintegy százan vettek részt 
azon a gyárlátogatáson, me-
lyen a MOL Petrolkémia Zrt. 
munkájával, telephelyével is-
merkedhettek meg. Az ese-
mény iránt nem csak egyko-
ri, hanem jelenlegi alkalma-
zottak is érdeklődtek, sőt vol-
tak olyanok is, akik még so-
ha, vagy nagyon régen jártak 
az egykori TVK-ban.

Két turnusban a Derkovits Kulturális 
Központ elől indultak a buszok, hogy be-
szállítsák az érdeklődőket. Először a köz-
ponti irodaházban egy rövid előadáson 
vehettek részt, melyen az elmúlt évek vál-
tozásairól, fejlesztéseiről adtak tájékozta-
tást a vendégeknek.
- Azzal, hogy megnyitjuk kapuinkat, 
megmutatjuk, kik vagyunk, mik vagyunk, 
mit csinálunk és  mit tervezünk, egy ki-
csit közelebb kívánjuk hozni a vállalatot 
a közösséghez - mondta az előadást tartó 
Székvölgyi Zoltán technológia és fejlesz-
tés vezető. - Ez egy remek alkalom arra, 
hogy megértsük egymás problémáit. De 
bemutatjuk azt is, hogy milyen lehetősé-
gek vannak abban, hogy itt vagyunk a tér-
ségben és itt tevékenykedünk.
A rendhagyó „kirándulásra” sokan jelent-
keztek az egykori TVK-sok közül is, akik 
kíváncsiak voltak, milyen is ma a gyár.
- 41 évet dolgoztam a TVK-nál - mond-

ta Tömösközi Zsolt, aki egy évtizede ment 
nyugdíjba. - Szeretném megnézni, hogy 
néz ki most a vállalat.
De nem csak emlékezni jöttek. Olya-
nok is akadtak, akik a bemutató által sze-
rette volna jobban megismerni a céget. 
Tóth Rita is, aki ugyan a MOL Petrolké-
mia Zrt. alkalmazottja, de budapesti lé-
vén még nem volt ideje részletesen meg-
ismerni a vállalatot.
- Belső hírlevélből értesültem erről a le-
hetőségről - mondta. - Kifejezetten jó öt-
letnek tartom, hogy lehetőség van meg-

nézni a telepet és a különböző üzemeket.
Előadással és filmmel kezdődött a gyár-
látogatás, majd buszos körutazás követ-
kezett. A már régóta üzemelő egységeken 
kívül a látogatók szembesülhettek mind-
azokkal a változásokkal is, melyek az el-
múlt években következtek be.
A vállalat a kezdeményezés sikerességén 
felbuzdulva a tervek szerint a jövőben 
is szervez majd ilyen gyárlátogatásokat, 
melyeken bárki betekintést nyerhet az ott 
végzett munkába.

                             borza

Street jazz, break, old-school

Barátságos táncosok

A helyi Fitt-Dance tánccsoport és a debreceni All-Round Force 
táncosai augusztus 13-án közös hip-hop workshopot rendeztek 
Tiszaújvárosban. 
A táncosok három képzett tánctanártól - Katlan Judit, Viski Ani-
ta és Bócsi Attila - , három különböző stílusban tanulhattak moz-
dulatokat, lépéseket egész napon át. 
- A napot közös bemelegítéssel kezdtük, majd a tánciskolák be-
mutatkoztak egymásnak egy-egy produkcióval - mondta Bócsi 
Attila. - Ezután Katlan Judit, a Fitt-Dance táncoktatója a street 
jazz stílust ismertette meg a táncosokkal. 
Kora délután a break alapokat ismerhették meg a résztvevők, il-
letve a bátrabbak kipróbálhattak néhány nehezebb figurát is, ter-
mészetesen az oktató, Attila segítségével. A harmadik órát Vis-
ki Anita, a debreceni All-Round Force táncoktatója tartotta, aki 
old-school stílusban alkotott koreográfiával készült erre a napra. 
A három táncoktató a rendezvényt a barátságos együttműködés 
jegyében szervezte, hangsúlyozva, hogy a tánccsapatok nem el-
lenfeleik egymásnak, hiszen a tánc szeretete összeköti őket. En-
nek megpecsételésére valamennyi résztvevő a nap végén em-
léklapot kapott.

borza

8. oldal 2016. augusztus 18.Mozaik

Az első turnus.

Szerkesztőségünk március 15-én Lo-
vas Lajos Díjat vehetett át. 

A húsz diákot négy pedagógus kísérte el Csíkországba.

Vidám, barátságos együmműködés. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria „Városképek” fotókiállítás. Helyszín: au-
la és félemelet. Látogatható szeptember 4-ig.
Központi Étterem
Reményi József: Kórházvonattal a Don-kanyarban fotókiál-
lítás. Helyszín: Tiszaújváros, Kazinczy út 3. Látogatható au-
gusztus 26-ig, hétköznapokon 10.00-18.00 óráig.
A doni fotós - Reményi József főhadnagy életútja, háborús 
naplója és fényképei című könyv megvásárolható a Derko-
vits Kulturális Központban. Ára: 2500 Ft.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Írók, költők fürdőruhában - kamarakiállítás. Helyszín: a 
könyvtár aulája.  A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg.

A Tisza TV műsora

Augusztus 18., csütörtök

9:00: Héthatár: Jubiláló görög katolikusok - Nyílt nap - Köz-

területi munkák - Tankönyvtámogatás - Iskolakezdés előtt

9:15: Hétről-Hétre:  Palóc lakodalmas - Testvérvárosaink - 

Augusztus 20. előtt - Félmúlt

Augusztus 20., szombat

17:00 Ünnepség Szederkényben 

17:30 Az augusztus 20-ai városi ünnepség közvetítése 

Augusztus 22., hétfő 

18:00 Sporthétfő: A  TFCT – Tállya KSE NB III-as bajnoki 

labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Augusztus 24., szerda

18:00 Héthatár: JubilArt - Baráti est - Augusztus 20. - Sport

18:15: Hétről-hétre magazinműsor

18:30: Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a né-

zők közérdekű kérdéseire

Utána: Egy hajóban - vallási magazinműsor

Ha nyár, akkor szünidő, és ha szünidő, akkor „hová te-
gyük a gyereket?” Ez a kérdés nem csak manapság ak-
tuális, hanem régen is az volt. Az egyik legjobb meg-
oldás a tábor, melyből az akkori Leninvárosban 1984-
ben egy nagyon népszerű volt.
Nem úttörő-, és nem is MHSZ-tábor volt a sláger, ha-
nem az akkoriban újdonságnak számító lovas tábor, 
melynek Tiszapalkonya volt a helyszíne.
„A tiszapalkonyai November 7. Tsz. Lovas iskoláját 
1982. március 15-én adták át. A kezdeményezést nagy 
érdeklődés és figyelem kísérte. Az eltelt idő azt bizo-
nyítja, hogy népszerű és kedvelt kiránduló- és tábor-
hely lett a lovas iskola.”
Ez áll a Leninvárosi Krónika 1984. augusztus végi szá-
mában. Mint a képekkel is illusztrált cikk beszámol ró-
la, az országban ekkoriban még kuriózumnak számí-
tott az ilyen jellegű szabadidős tevékenység.
„Az Express Utazási Irodával kötött szerződésük ér-
telmében 9 turnust fogadnak 1-1 hetes időtartamra, 
mely során az ország legkülönbözőbb pontjairól ér-
keznek ide a turisták megismerkedni a lovaglás alap-
elemeivel, a lóval való bánásmóddal. Ugyanakkor há-
rom évvel ezelőtt lovas tábort szerveztek a leninvárosi 
gyermekek részére az országban először! Az ötlet be-
vált, óriási a sikere a gyermekek körében.”
A jövő héten 1983. 34. hetéből szemlézgetünk.

 borza

Lóval táborozni jó
Hétről hétre évről évre

Hagyományőrzés

Palóc lakodalom van a mi utcánkban...
Ágyvitel, örömkalács, hajna-
légetés. Igazi palóc hagyomá-
nyokkal teletűzdelt lakodal-
mat rendezett a Tiszaszeder-
kény Kultúrájáért Egyesület. 

Az eredeti hagyományokhoz híven nép-
viseletbe öltöztek kicsik és nagyok, idő-
sek és fiatalok.
 - Ez egy rimóci népviselet rajtam. A mel-
lény és a rojtos főkötő a fiatal menyecs-
kére utal - mutatja színes öltözetét Vargá-
né Karajz Erika.
- A palóc embereknek nagyon fontos a ha-
gyományőrzés. Az ő életükben, minden-
napjaikban még mindig jelen van. Ami-
kor ott jártunk, hogy kiválasszuk ezeket 
a csodálatos ruhákat, elmondták, hogy ők 
teljesen a tradíciók szerint tartják a lako-
dalmaikat - meséli Kenéz Csilla, akin egy 
asszonviselet van, ami abban különbözik 
a menyecskéjétől, hogy kendőt hord és a 
főkötőn nincs rojt.
 A program az ágyvitellel kezdődött. A ha-
gyomány szerint a menyasszony nyoszo-
lyóágyát körbe viszik a falun, hogy meg-
mutassa az örömanya a kíváncsiskodók-
nak, hogy „kistafírungozta” a lányát. A 
menet közben a násznép pogácsával és 

borral kínálja a nézelődőket. A lányos 
házhoz érve megkezdődik a lánykikérés.
- Békesség e háznak! Jó napot kívánok! 
Három királyfi jön napkelet felől, érdek-
lődnek a menyasszony felől. Szép is, jó 
is, olyan fajta, megakad a világ szeme raj-
ta. Adja hát ki nekünk ezt a virágszálat! - 
hangzanak az utcáról a vőfély szavai.

 

A kikérés után hintóval, lovas kocsikkal 
indul a násznép a római katolikus temp-
lomba. Palóc szokás szerint nem mehet 
egy úton a vőlegény és a menyasszony a 
templomi szertartásra. Így a vőlegény sa-
ját násznépével szekéren, majd gyalog te-
szi meg az utat vidáman hangoskodva, 
énekelve. A menyasszony hintón érkezik. 
A szertartáson ismét örök hűséget foga-
dott egymásnak az „ifjú” pár.
- Mi már 35 éve házasok vagyunk - 
mondja a nap egyik főszereplője, a meny-
asszony, Kissné Bodó Ágnes. - Az egye-
sületben mindig megünnepeljük a házas-
sági évfordulókat. Idén közösen úgy dön-
töttünk, hogy mi ilyen módon ünneplünk. 
A lakodalmas sátorba visszatérőket már 
várja az ünnepi vacsora. Éjfélkor me-
nyecsketánc következett és a díszes 
örömkalácsot osztogatták. Hajnalban a 
hajnalégetésen a pár közös tűzátugrás-
sal tett azért, hogy a házasságuk sokáig 
tartson. A mozgalmas napot reggelig tartó 
mulatozás zárta. 
Az egyesület tervei között szerepel, hogy 
minden évben megrendezi egy-egy kivá-
lasztott tájegység autentikus lakodalmát 
Tiszaszederkényben.
                                                                                                               -ema-

Palóc-módi

Babák népviseletben

Rimóci, kazári palóc népviseletbe öltöztetett babákból nyílt ki-
állítás a Tiszaszederkényi Művelődési Házban. Nem csak a ba-
bák, hanem a helyi felnőttek és gyerekek is népviseletben fo-
gadták a látogatókat.  Az öltözékeken a mellény, a kendő, a rojt 
nem csak szép és látványos kiegészítő, hanem jelentéssel bíró 
ruhadarab. Bocsi Éva népi iparművész babakiállítása augusztus 
20-áig látogatható. 

A tájház volt a lányos ház. 

Harmincöt év után ismét házassági fogadalmat tettek. 

9. oldal2016. augusztus 18. Kultúra



Tiszaújváros-Tiszaszederkényben lévő 3 szobás, szuterénes 
lakás eladó nagy telekkel. Érd.:06-30/532-9883

A csokoládé ünnepe
Kilencedik alkalommal várja az országhatáron innen és azon túlról érkező vendégeket, kiállító-
kat Szerencsre az Országos Csokoládé Fesztivál. Változatos kulturális programok, nyeremény-
játékok, sportversenyek, édesség bemutatók és kóstolók, vásári forgatag, csokoládéból készült 
mesefigura-szobrok, csokoládé kalandpark, és még sok-sok édes meglepetés kínál felhőtlen szó-
rakozást gyerekeknek és felnőtteknek.
Sportot és egészséges életmódot népszerűsítő bemutató nyitja a rendezvénysorozatot, melyen a 
fiatalok kedvenc sportolóikkal találkozhatnak. Nagyszerű sportolók mutatják be tudásukat, és ál-
lítanak példát a diákok elé.
Idén ezen a „nulladik napon” (sportnapon) is lesznek fellépők, csütörtökön a Wellhello valamint 
Majka és Curtis is tiszteletüket teszik a fesztivál közönsége előtt.
A pénteki zenei programok közül ki kell emelni az Omega együttest, mely fennállásának 55. év-
fordulóját ünnepli. Fellép még ezen a napon többek között a Balkan Fanatik, az Ocho Macho, a 
Republic, a Honeybeast, a Children of Distance, és a Dorothy csapata. 
Szombaton felvonulással kezdődik a fesztivál. A felvonulók között mazsoretteket, népi együtte-
seket, fúvósokat és veterán autókat köszönthetünk. 
A fesztiválterületen kezdetét veszi a csokitúra: technológiai bemutatók, édességek kóstolása csá-
bítja az édesszájú látogatókat.
A Kulcsár Anita Sportcsarnokban lesz a Sweet Dance Champion táncverseny, melyet első ízben 
rendeznek meg.
Lesz látnivaló bőven, hiszen különféle kézműves bemutatók, Csokoládé Kalandpark várja a ki-
csiket és nagyokat egyaránt. A régi autók szerelmesei a III. Oldtimer Veteránautó kiállított szép-
ségeit csodálhatják meg.
A zenei stílusok tekintetében változatos paletta várható, a rock, pop, punk, nemzeti rock és az 
alternatív irányzatok képviselői mind helyet kapnak a színpadon. Fellép Anna and the Barbies, 
Tankcsapda, Bëlga, Deák Bill Gyula, Groovehouse, By the Way, Alvin és a Mókusok, Dalriada 
és Örökség, és még sokan mások. Természetesen a gyermekekről sem feledkeznek meg. Bábszín-
ház, óriásbábosok, ugráló vár, vidámpark. Itt lesz ismét a 100 Folk Celsius és a Kolompos együt-
tes is. A hagyományosan általános iskolások részére meghirdetett rajzversenyre rekord számú, 
767 rajz érkezett. Minden pályázót meghívtak a fesztiválra, az első helyezettek csokoládé díja-
zásban részesülnek, a helyezett alkotások óriásplakáton népszerűsítik a fesztivált.

A szombati programkínálat éjjel sem érhet véget, mivel a bulizókat szabadtéri diszkó, habpar-
ti várja.
A vasárnapot a tűzoltók hagyományőrző versenye nyitja, a Kulcsár Anita Sportcsarnokban pedig 
a Miss Alpok-Adria szépségverseny megyei fordulóját rendezik meg.
A Depresszió, a Superstereo, Péterfy Bori és a Loveband, Kowalsky meg a Vega, az Ismerős Ar-
cok és a Fish zenekar is koncertezik. Hagyományosan a szerencsi fiúk, a Hooligans együttes zár-
ja a koncertek hosszú sorát.  Azt estet és a fesztivált különleges elemeket tartalmazó tűzijáték te-
szi feledhetetlenné.

Jegyárak
A fesztivál hagyományosan a családok fesztiválja. Ezért az idén kedvezményes családi jegyet is 
értékesítenek.
A jegyárak struktúráját úgy alakították ki, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének és anya-
gi lehetőségének leginkább megfelelő jegyváltási lehetőséget.
Az idei jegyárak az alábbiak:
Megnevezés    Egységár Ft
Felnőtt napijegyek   1 800
Gyermek napijegyek (6-14)  1 000
Családi napijegy 2 f, 2 gy.   4 700
Bérlet 08. 20-tól    5 500
Bérlet elővétel I. 06. 30-ig   3 500
Bérletjegy elővétel II. 08. 19-ig  4 500
Koncertnap felnőtt elővétel 08.19-ig 2 500
Koncertnap  felnőtt 08. 20-tól  3 000
Koncertnap gyermek (6-14)  1 500
Sportnapi koncert elővétel   2 000
Sportnapi koncert felnőtt   2 500
Sportnapi koncert gyermek ( 6-14)  1 500
A 6 éven aluli gyermekek a rendezvényt ingyen látogathatják! Szerencsi lakcímkártyával csak a 
csütörtöki és pénteki koncertekért kell fizetni, a szombati és vasárnapi napon ingyenesen lehet lá-
togatni a rendezvényt. 
Jegyeket és bérleteket a Rákóczi-várban, továbbá interneten is lehet vásárolni.
(www.tixa.hu,  www.csokoladefesztival.com )

Tisztelt Vendégeink!

Értesítjük Önöket, hogy a Sportcentrum uszodája 
2016. augusztus 20-án (Nemzeti ünnep) és

karbantartási munkálatok miatt

2016. augusztus 22- 28-ig zárva tart.
Nyitás: 2016. augusztus 29.

 
A továbbiakban a szokásos nyitva tartással várjuk 

kedves Vendégeinket!
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.

10. oldal 2016. augusztus 18.Hirdetés/Rendezvények



A Sportcentrum eseményei
Augusztus 18. (csütörtök)

Labdarúgás
15.00  TFCT – Tállya
	 	 U15	edzőmérkőzés	 	 	
	 	 	 	 Füvespálya
17.00  TFCT – Tállya
	 	 U14	edzőmérkőzés	 	 	
	 	 	 	 Füvespálya

Augusztus 19. (péntek)
Labdarúgás
17.30 TFCT – Tállya KSE
	 	 bajnoki	mérkőzés		 	 	
	 	 	 Centerpálya

Augusztus 22- 26.
Keresztúri	Kosársuli	edzőtábora

Labdarúgás

Kettőből kettő a nyerő
Bár az első félidő elején ve-
zetéshez jutott a csapatunk, 
mégis csak az utolsó utáni 
percben esett góllal hozta el a 
három pontot a REAC ottho-
nából a Tiszaújváros az NB 
III. második fordulójában. 
Az újabb győzelemmel jelen-
leg a Keleti csoport harmadik 
helyét foglalja el az együttes.

REAC - TFCT 1-2 (0-1) 
Budapest:	200	néző.	V.:	Móri	(Dr.	Bede,	
Hima)
REAC:	Tóth	-	Kutai,	Kollár,	Nagy,	Pesti,	
Pfister,	Balázs,	László	(Kiss),	Papp,	Pál-
mai	(Bodnár),	Pataki	(Fodor).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth	-	Fo-
dor,	Dajka,	Bodó,	Bussy,	Molnár	L.	(Ba-
logh),	Viscsák	 (Somogyi),	Hussein	 (Ke-
rekes),	Molnár	F.,	Fabu,	Kristófi.	
8. perc: A	jobb	szélen	Kristófi	 tört	be	a	
16-oson	belülre,	majd	az	alapvonal	köze-
léből	középre	passzolt.	A	labda	Hussein-
ről	a	hosszú	sarok	felé	csorgott,	amit	Vis-
csák	közelről	a	kapuba	lőtt.	(0-1)
74. perc: Gyors	hazai	szabadrúgást	köve-
tően	Kiss	 tisztán	fordulhatott	a	kapura	a	
16-oson	belül	és	csak	szabálytalanul	sike-
rült	megállítani.	A	büntetőt	a	sértett	ma-
gabiztosan	lőtte	a	kapu	bal	oldalába.	(1-1)
91. perc:	 Már	 mindenki	 a	 lefújást	 vár-
ta,	amikor	a	középpályán	Balogh	sikere-
sen	 harcolt	 egy	 labdáért,	 majd	 indította	
Kristófit,	aki	ismét	az	alapvonalig	cselez-
te	magát,	középre	lőtt	labdáját	Somogyi 3 
méterről	bevetődve	lőtte	a	kapuba.	(1-2)
Jobban	 kezdte	 a	 találkozót	 a	 Tiszaúj-
város,	 ennek	 köszönhetően	 a	 nyolcadik	
percben	megszerezte	a	vezetést.	A	hazai-
ak	ezután	magukra	találtak,	de	a	játék	ösz-
szképe	 alapján	 nem	 érdemtelenül	 nyerte	
meg	a	találkozót	a	Tiszaújváros.
Dinka Balázs:	Lassan	kezdtük	a	meccset,	
az	 első	 20	 percben	 sok	 hibát	 csináltunk	
és	csapaton	belül	volt	egy	pár	gyengébb	
teljesítmény	is.	A	2.	félidei	hozzáállással	
elégedett	vagyok,	de	sajnos	a	végén	egy	

elkerülhető	gólt	kaptunk.	Gratulálok	a	Ti-
szaújvárosnak.
Gerliczki Máté:	Kicsit	csalóka	a	játék	ké-
pe	mivel	a	8.	percben	felborítottuk	a	játék	
menetét.	Innentől	kezdve	a	REAC	felíve-
léseivel	 nagyon	 nehezen	 boldogultunk.	
Próbáltam	változtatni,	de	semmi	sem	mű-

ködött,	 így	 törvényszerű	 volt	 a	 hazaiak	
egyenlítése.	Az	utolsó	percben	nagy	erő-
ről	 tettünk	 tanúbizonyságot,	miszerint	 jó	
csapatunk	van,	mert	visszafogottabb	 tel-
jesítménnyel	is	nyerni	tudtunk.

További eredmények
	Hatvan	-	Salgótarján		1-4
Tállya	-	Jászberény	0-5

Hajdúböszörmény	-	ESMTK	1-0
Rákosmente	-		Monor		3-0
Nyírbátor	-	Újpest	II.	5-0

DVTK	II.	-	DVSC-DEAC	II.	3-2
MTK	II.	-	Putnok	2-3
KBSC	-	BKV	Előre	3-0
Következik a 3. forduló

2016.08.19. péntek, 17.30
 Tiszaújváros - Tállya

2016.08.21,	vasárnap,	11.00
Újpest	II.		-	REAC

DVTK	II.	-	Rákosmente
2016.08.21,	vasárnap,	17.30

Monor-	KBSC
BKV	Előre	-	Hatvan	
Salgótarján	-	Nyírbátor
Jászberény	-	MTK	II.

Putnok	-	Hajdúböszörmény
ESMTK	-	DVSC-DEAC	II.

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

Triatlon

Két arany, 
egy bronz

 A serdülő lányoknál egyéniben Tóth Anna bron-
zérmet, társaival, Bóna Kingával és Kovács An-
nával csapatban magyar bajnoki címet szerzett, 
csakúgy, mint a gyermek korcsoportban érdekelt 
Vágási Zoltán. A Fadd-Domboriban megrendezett 
erőpróbán további értékes helyezéseket is kihar-
coltak a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói. 

A	Sportolna	Triatlon	Fesztivált	már	harminckettedik	 alkalom-
mal	hívták	életre	Fadd-Domboriban.A	versenyen	az	újonc	kor-
csoportos	csapatok,	valamint	a	gyermek	és	serdülő	korosztályos	
egyéni	versenyzők,	 illetve	csapatok	az	országos	bajnokság	ér-
meiért,	helyezéseiért	vetélkedtek.	A	viadal	keretében	rendezték	
meg	a	sprint-távú	(750	m	úszás,	20	km	kerékpározás,	5	km	fu-
tás)	országos	ranglista	versenyt	is,	melynek	férfi	abszolút	érté-
kelésében	Dévay Márk végzett	az	első	helyen.
Eredmények
Utánpótlás országos bajnokság:
Újonc	1.	kcs.,	fiú	csapat:	4.	Tiszaújvárosi	Triatlon	Klub	(Varga	
Martin,	Bagi	Zoltán,	Kurucz	Gergő)
Újonc	2.	kcs.,	fiú	csapat:	11.		Tiszaújvárosi	Triatlon	Klub	(Hajdú	
Máté	Bendegúz,	Kiss	Marcell,	Sánta	Csanád	Zétény)
Újonc	2.	kcs.,	leány	csapat:	10.		Tiszaújvárosi	Triatlon	Klub	(Le-
hmann	Sára,	Bán	Lilla,	Hajdú	Panna)
Gyermek	kcs.,	leány	egyéni:	11.	Putnóczki	Réka,	...29.	Berencsi	
Lili,	...33.	Sánta	Rubin	Helka,	...38.	Bodolai	Lili.	Csapat:	4.		Ti-
szaújvárosi	Triatlon	Klub	(Putnóczki	Réka,	Berencsi	Lili,	Sánta	
Rubin	Helka,	Bodolai	Lili)
Gyermek	kcs.,	 fiú	 egyéni:	 1.	Vágási	Zoltán	 (edzők:	Lehmann	
Tibor,	Fodor	Ágnes,	Bartha	Tamás,	Balogh	Bence,	Filep	Csa-
ba)...44.	Szabolcsi	Bálint	
Serdülő	kcs.,	fiú	egyéni:	21.	Sánta	Ármin,	...27.	Berencsi	Ádám,	
...38.	Thuróczy	Áron.	Csapat:	 6.	 	Tiszaújvárosi	Triatlon	Klub	
(Sánta	Ármin,	Berencsi	Ádám,	Thuróczy	Áron)
Serdülő	kcs.,	leány	egyéni:	3.	Tóth	Anna,	...6.	Kurilla	Fanni,	7.	
Bóna	Kinga.	Csapat:	1.		Tiszaújvárosi	Triatlon	Klub	(Tóth	Anna,	
Bóna	Kinga,	Kovács	Anna,	edzők:	Lehmann	Tibor,	Fodor	Ág-
nes,	Bartha	Tamás,	Balogh	Bence,	Filep	Csaba)
Sprint-távú országos ranglista verseny:
Férfi	 abszolút:	 1.	 Dévay	Márk,	 ...4.	 Balogh	 Bence,	 5.	 Dévay	
Zsombor,	16.	Fróna	Ákos,	...19.	Tóth	Róbert	Ferenc,	...57.	Var-
ró	Bálint.
Férfiak,	junior	kcs.:	3.	Fróna	Ákos,	4.	Tóth	Róbert	Ferenc
Ifjúsági	fiúk:	2.	Dévay	Zsombor
Férfiak,	50-54	éves	kcs.:	 5.	Vígh	Sándor	László,	 ...16.	Békefi	
Örs.	40-44	éves	kcs.:	9.	Bán	Csaba
Férfiak,	18-24	éves	kcs.:	8.	Varró	Bálint
Női	abszolút:	4.	Molnár	Sára	Kata,	...10.	Jakab	Ilka,	..12.	Sávo-
lyi	Sára,	...21.	Mátyus	Lili,	...29.	Filep	Zsanna.	
Nők,	junior	kcs.:	3.	Jakab	Ilka,	...5.	Filep	Zsanna
	Ifjúsági	leányok:	2.	Molnár	Sára	Kata
Nők,	25-29	éves	kcs.:	1.	Sávolyi	Sára

Súlyemelés

Három érem 
Tamásiból

Az	elmúlt	hétvégén	rendezték	meg	a	serdülő	és	ifjúsági	korcso-
port	súlyemelő	országos	bajnokságát,	a	Tolna	megyei	Tamási-
ban.	A	kétnapos	versenyen	a	 tiszaújvárosi	 reménységek	nagy-
szerű	egyéni	 teljesítményekkel	három	érmet	szereztek.	Csapa-
tunk	magyar	 bajnokot	 is	 ünnepelhetett,	 ugyanis	Lucz Levente 
a	+85	kg-os	súlycsoportban	a	dobogó	legfelső	fokára	léphetett.	
Eredmények:
Serdülők:	1.	Lucz	Levente	(+85	kg)	170	kg-os	összteljesítmény,	
2.	Páhány	Tamás	(69	kg)	152	kg-os	összteljesítmény,	3.	Egyed	
Martin	(85	kg)	163	kg-os	összteljesítmény.	
Ifjúságiak:	5.Vadászi	József	(56kg)	115	kg-os	összteljesítmény.

Kajak-kenu

Tiszaújvárosi sikerek Szegeden
A hazai síkvízi szezon zárá-
saként a szegedi Maty-éren 
rendezték meg az ifjúsági és 
U23-as gyorsasági országos 
bajnokságot. A viadal rang-
ját és tétjét emelte, hogy ez 
a verseny egyben válogató is 
volt a szeptember 23-25-e kö-
zött szintén Szegeden meg-
rendezendő Olimpiai Re-
ménységek Versenyére.

-	 Sikeres	 bajnokságon	 és	 válogatóverse-
nyen	vagyunk	túl	-	mondta	a	versenyt	kö-
vetően	 dr. Juhász Péter,	 a	 Tiszaújváro-
si	Kajak-Kenu	és	Sárkányhajó	Egyesület	
elnökségének	 tagja.	 -	 Egyesületünk	 ver-
senyzői	 magyar	 bajnoki	 címeket,	 érme-
ket,	és	 további	értékes	helyezéseket	sze-
reztek,	illetőleg	a	szeptember	végi	ORV-n	
-	az	ifjúsági	korosztályban	csak	mini	vi-
lágbajnokságként	 emlegetett	 nemzetkö-
zi	erőpróbán	-	öt	tiszaújvárosi	versenyző:	
Bragato	Giada,	Erős	Patrik,	Gábor	Netta,	
Kovács	Mirtill	és	Kőszegi	Milán	is	tagja	
lesz	a	nemzeti	válogatottnak.	
Az	egyesület	elnöksége	bízik	abban,	hogy	
eredményeik	 alapján	 TOP	 10-es	 klubbá	
válnak,	 az	 egyesületek	 közötti	 pontver-
senyben	a	tavalyi	11.	helyezésünk	után	a	
legjobb	tíz	egyesület	közé	kerülnek.
A	Tiszaújvárosi	Vízi	Sportegyesület	ver-
senyzői	is	részt	vettek	az	eseményen,	vál-
tójuk	ezer	méteren	a	dobogó	második	fo-
kára	állhatott.
-	Fiataljaink	 remekül	 szerepeltek	 azon	 a	
versenyen,	mely	számukra	az	év	 legfon-
tosabb	 eseménye	 volt	 -	mondta	 Jancsár 
László,	a	TVSE	elnöke.	-	Érmeket	és	ki-
váló	helyezéseket	szereztek.	Töretlen	fej-

lődésük	esetén	többen	a	válogatottságra	is	
esélyesek.	
Eredmények:
TKKSE:	NC-1	női	ifjúsági	500:	2.	Braga-
to	Giada;	NC-1	női	ifjúsági	200:	5.	Bra-
gato	Giada;	NC-2	női	ifjúsági	500:	2.	Bra-
gato	Giada	-	Szigethy	Virág	(Pécs);	NC-1	
női	U23	500:	4.	Bragato	Giada;	K-1	férfi	
ifjúsági	500:	1.	Béke	Kornél,	3.	Erős	Pat-
rik,	4.	Mannheim	Krisztián;	K-2	férfi	ifjú-
sági	500:	1.	Béke	Kornél	-	Mozgi	Milán	
(Tokaj),	4.	Erős	Patrik	-	Lazúr	Barnabás	
(Győr);	K-1	női	 ifjúsági	500:	4.	Somodi	
Viktória,	K-2	női	 ifjúsági	500:	6.	Gábor	
Netta	-	Kovács	Mirtill;	K-1	férfi	ifjúsági	
200:	4.	Erős	Patrik,	6.	Mannheim	Krisz-
tián;	 K-2	 férfi	 ifjúsági	 200:	 1.Erős	 Pat-
rik	-	Lazúr	Barnabás	(Győr);	K-2	női	ifjú-
sági	200:	4.	Gábor	Netta	–	Szabó	Cintia	
(Dunakeszi);	K-1	férfi	U23	1000:	7.	Bé-
ke	Kornél;	K-1	női	ifjúsági	1000:	7.	So-

modi	Viktória;	K-2	női	 ifjúsági	1000:	7.	
Gáspár	Emese	–	Kovács	Mirtill;	K-2	férfi	
ifjúsági	1000:	7.	Berkes	Viktor	-	Bodnár	
Bence	(TVSE);	K-2	női	ifjúsági	4000:	7.	
Somodi	 Viktória	 -	 Kovács	 Mirtill;	 K-1	
női	ifjúsági	3	x	200	váltó:	1.Gábor	Netta	
-	Somodi	Viktória	 -	Kovács	Mirtill;	K-1	
férfi	ifjúsági	3	x	200	váltó:	1.Garbacz	Dá-
vid	-	Berkes	Viktor	-	Mannheim	Kriszti-
án,	8.	Bóta	János	-	Kovács	Marcell	-	Vi-
tos	Ádám
TVSE:	K-2	 ffi	U23	1000:	9.	Lőrincz	Ti-
bor-Pócsi	 Alex;	 K-1	 ffi	 U23	 4000:	 16.	
Lőrincz	Tibor;	K-2	ffi	ifi	1000:	7.	Bodnár	
Bence-Berkes	 Viktor(Tkkse);	 K-4	 ffi	 ifi	
500:	7.	Pócsi	Alex-Bodnár	Bence-Kántor	
László-Gömöri	Dénes;	K-4	ffi	ifi	4000:	4.	
Pócsi	 Alex-Bodnár	 Bence-Kántor	 Lász-
ló-Gömöri	Dénes;	K-1	 ffi	 ifi	3x200	vál-
tó:	 2.	Pócsi	Alex-Kántor	László-Gömöri	
Dénes
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A felkészülési mérkőzések gólvágója, 
Kristófi Sándor ezúttal az előkészítés-
ben jeleskedett.

Béke Kornél 500 méteren egyesben és kettesben is bajnoki címet szerzett. 



12. oldal 2016. augusztus 18.Rendezvények


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

