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Zöldülő Tiszaújváros

Lakossági fórumok

Tiszaújváros zöldfelületeinek megújítása érdekében elkészült a 
„Zöldülő Tiszaújváros” tanulmányterv, melynek bemutatására 
városrészenként lakossági fórumot tartunk.
- 2016. szeptember 13-án (kedden) 17.00 órakor Tisza-part vá-
rosrész Tisza-parti Szabadidőházában,
- 2016. szeptember 14-én (szerdán) 17.00 órakor a Polgármeste-
ri Hivatal III. emeleti tanácskozó termében, 
- 2016. szeptember 15-én (csütörtökön) 17.00 órakor a Tiszasze-
derkényi Művelődési Ház nagytermében (Tiszaújváros, Bocskai 
út 33.)

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Partnerség

Új megállapodás 
köttetik

Lengyel partnerünk, a Sziléziai Vajdaságban talál-
ható Zawiercie Járási Hivatal meghívásának ele-
get téve, Bráz György polgármester vezetésével 
négyfős delegáció tett hivatalos látogatást  a Pilica 
községben megrendezett egyházmegyei-járási ara-
tóünnepségen. A tiszaújvárosi delegáció tagja volt 
Tóth József, Polgár város polgármestere is.

A vendéglátók mindent megtettek annak érdekében, hogy a lá-
togatás mindkét fél számára egyaránt hasznos és tartalmas le-
gyen. A háromnapos találkozó során a járásban tett kirándulá-
sok, kastély- és várlátogatások mellett lehetőség nyílt tárgyalá-
sokat folytatni a 2004-ben megkötött együttműködési megálla-
podásról is.
Mindkét fél egyetértett abban, hogy a jelenleg hatályban lévő 
megállapodás felülvizsgálata időszerűvé vált, és mivel a fenn-
álló kapcsolatot kölcsönösen folytatni kívánják, így annak meg-
alapozására és kibővítésére kiváló lehetőséget teremthet egy új 
megállapodás megkötése. Ennek tartalmi elemeire Tiszaújváros 
önkormányzata tesz javaslatot a közeljövőben.

Strandzárás

Jó volt, de volt jobb szezon is

Véget ért a strandszezon a 
naptár szerint, de ténylege-
sen is, hiszen vasárnap be-
zárt a tiszaújvárosi strand is. 
A szeptember eleji meleg na-
pok sok vendéget csalogattak 
ki a fürdőbe. 

Szeptember 4-e volt az utolsó igazi 
strandnap, a hideg vizes medencék vizét 
még aznap zárás után leengedték, de a ka-
landmedencében még lehet lubickolni 25-
éig. Az idei szezonról Ódor Istvánnét, a 
TiszaSzolg 2004. Kft. ügyvezetőjét kér-
deztük. 
- Tavaly sokszor mértünk 40 fok feletti hő-
mérsékletet, többször volt hőségriadó is, 
rengetegen mentek hűsölni a strandra. 
Idén nem volt ilyen forró nyarunk, érez-
hető volt ez a vendégforgalmon is? 
- Az idei szezon május 21-én kezdődött és 
szeptember 4-én ért véget. A korábbi évek-
hez hasonlóan igen jó vendégforgalommal 
zártunk. 2016-ban 170.400 főt regisztrál-
tunk a fürdőben, igaz ez az előző évihez 
képest 6 ezer fővel kevesebb, ami alig 4%-
os csökkenést jelent, ez azonban a hűvö-
sebb, csapadékosabb nyárnak tudható be.
- A kempingben is nagy volt a forgalom?
- Igen, volt olyan hétvége augusztusban, 
amikor közel nyolcszázan szálltak meg 
a kempingben. Ez részben a marketing 
munkánknak köszönhető, úgy tűnik jól 
sikerült a lengyel kampányunk, ugyan-
is javarészt lengyel vendégek foglaltak 
szállás. 
- Milyen újdonságokkal fogadta a komp-
lexum a látogatóit? 

- Tavaly augusztus végén adtuk át az in-
gacsúszdát, a szezon végén, így a májusi 
nyitáskor újdonságként hatott az új élmé-
nyelem, hiszen akkor már csak két hétig 
tudták használni a látogatók. Idén is vol-
tak persze fejlesztések, többek között új 
elárusító pavilont adtunk át a büfét üze-
meltető vállalkozóknak, árnyékoló vitor-
lákat szereltünk fel a strand területén és 
még tervezzük a gyógyfürdőben az öltö-
zőszekrények cseréjét. 
- Mi várható a folytatásban, milyen ter-
veik vannak?
- Szeptember 26-ától egyhetes leállást 

tervezünk, ez lesz a szokásos, őszi kar-
bantartás ideje, utána újra kinyit a fürdő. 
Ami a hosszabb távú terveket illeti, Ti-
szaújváros képviselő-testülete elfogadta a 
fürdőfejlesztés koncepciótervét, tervezés 
alatt vannak azok a projektek, amelyek 
megvalósítása a következő három évben 
lesz esedékes. A gyógyfürdőben lesz egy 
új gyermekmedence, erre évek óta igény 
van, megvalósul az északi bejárati épület 
a kemping felőli oldalon, illetve női- és 
férfimosdók kialakítását is tervezzük itt, 
és egy újabb attrakciót a legkisebbeknek, 
egy vizes játszóteret. 
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Emlékkép is készült.

A méltán népszerű kalandmedence szeptember 25-ig várja a fürdőzőket. 

Különleges kezdettel indult a tanév a Hunyadi és a Széchenyi iskolában. A má-
sodik tanítási napot a strandon tölthették a diákok és a tanárok. Tiszaújváros 
önkormányzata gyermeknapi strandnapját valamennyi intézmény megkapta a 
múlt tanévben, e két iskola viszont lemaradt erről a rossz idő miatt és most pó-
tolták a szeptemberi nyárnak köszönhetően.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton 
18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban. 
Találkozás a kereszténységgel címmel hittanfoglalkozásokat 
indítunk októbertől kéthetente a plébánia közösségi termében: 
az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek, a vallás 
után érdeklődőknek, Istent keresőknek, keresztségre és 
elsőáldozásra készülő felnőtteknek, hitoktatásban nem, vagy 
csak részben részesült fiataloknak és felnőtteknek.
Jelentkezni lehet a plébánián, vagy a katolikus iskolában.

Görögkatolikus
Csütörtökön, szeptember 8-án ünnepeljük az Istenszülő szüle-
tésének emlékét. A Szent Liturgiát 17:30-kor végezzük. Szom-
baton 17:00 vecsernye. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia, 17:00 
vecsernye. Kedden 16:00 vecsernye litiával, kenyér-, bor- és 
olajáldással. Szerdán a Szent Kereszt fölmagasztalását ünne-
peljük, a Szent Liturgia 17:30-kor kezdődik. 

Református
Csütörtökön 17.00 órától bibliaóra lesz a városban. 
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet. 

Nőtt a balesetek száma

Több rendőr lesz az utakon
2012 óta folyamatosan nő a 
személyi sérüléssel járó köz-
lekedési balesetek száma a 
Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság illetékességi terüle-
tén. 

Tavaly 52 baleset történt, melyekben 9-en 
haltak meg. A megyei és a tiszaújvárosi 
kapitányság munkatársai elemezték, ér-
tékelték a helyzetet, és megállapították, 
hogy ebben az évben vélhetően ismét 
emelkedik a balesetek száma. 
Ezért döntöttek úgy, hogy fokozott köz-
úti közlekedési ellenőrzéssorozatot hajta-
nak végre. 
- Ez az ellenőrzés elsősorban azokra a te-
rületekre terjed ki, ahol kiugróan sok bal-
eset történt - mondta Pitkó László, a me-
gyei rendőr-főkapitányság közlekedés-
rendészeti osztályvezetője -, ilyen a 35. 
sz. főút, Tiszaújváros belterülete, illet-
ve Mezőcsát és térsége. A balesetek több 
mint 60%-a ezeken a területeken történt. 
Megállapítottuk azt is, hogy ezeken a te-
rületeken mi a legfőbb baleseti ok, ezekre 
fókuszálunk. A 35. sz. főúton a gyorshaj-
tások miatt következik be a legtöbb bal-
eset, Tiszaújváros belterületén az elsőbb-
ségi jog meg nem adása a fő ok, míg Me-
zőcsát térségében a gyorshajtás mellett az 
ittas vezetők okozzák a legtöbb balesetet 
- mondta az alezredes. 
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a 
B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
együttműködve mostantól lényegesen nö-

veli az ellenőrzések számát. Elsősorban a 
sebességhatárok, az elsőbbségi szabályok 
betartását ellenőrzik és az ittas járműve-
zetőket szűrik. Ez nem egy kampány, ad-
dig tart, amíg a tendencia meg nem fordul.

                                                      fp
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Nos, a tendencia nem akar megfordulni, 
szeptember 4-én újabb két súlyos baleset 
történt térségünkben.
Vasárnap délután a 3307. számú úton - a 
mezőcsáti strand előtti szakaszon - köz-
lekedett egy motorkerékpáros, aki eddig 
tisztázatlan okból az út melletti árokba 
hajtott. A baleset következtében a motor-

kerékpárt vezető férfi olyan súlyos sérü-
lést szenvedett, hogy a helyszínen életét 
vesztette.
Az esti órákban a 35. számú főút Tiszaúj-
város melletti szakaszán egy személyautó 
eddig tisztázatlan körülmények között el-
sodort egy, az úton gyalogló férfit. A bal-
eset következtében a férfi súlyos sérülése-
ket szenvedett, kórházba szállították.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya szakértők be-
vonásával vizsgálja a balesetek körülmé-
nyeit.

(Forrás: B-A-Z Megyei 
Rendőr-főkapitányság)

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

                  Sóvágó Gábor
           elnök

Folytatódik
a kerékpárjelölő program

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy folytatódik a Tisza-
újvárosi Rendőrkapitányság kerékpárjelölő programja. 
A következő jelölés időpontja: 2016. szeptember 9. (péntek) 
09.00 és 12.00 óra között. 
Helye: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza 
út 2. szám). 
Kérjük, hozza magával személyi igazolványát és lakcímkár-
tyáját, kerékpárját, továbbá annak papírjait. Az utóbbiak hiá-
nyában a helyszínen kell nyilatkozni a tulajdonjogot illetően. 
 Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 

 Közhasznúsági jelentés a Kazinczy Gyermekei Alapítvány 
(adószám: 18403604-1-05) 2015. évi működéséről:
Áthozat:    760.602,- Ft
Bevétel: adó 1 %   1.156.972,- Ft
Kiadás:    1.917.574,- Ft
Átvitt pénzösszeg:  0,- Ft
Az alapítvány a felhasznált összeget a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola felszereltségének javítására fordí-
totta.

Dorony Attiláné
a kuratórium elnöke

Szünetel 
a melegvíz-szolgáltatás 

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a Fűtőerőmű le-
állása miatt 2016. szeptember 14-én 8 órától 2016. szeptem-
ber 15-én 24 óráig Tiszaújváros távhőszolgáltatással ellátott 
területén a használati melegvíz-szolgáltatás szünetel. 
Szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.

                  TiszaSzolg 2004 Kft.

Közterületi munkálatok
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. szeptember 12-én az alábbi 
közterületi munkálatok kezdődnek:
• Templom út, Szent István út, Bethlen Gábor út és Lévay út ál-
tal határolt területen járda- és parkolóburkolat felújítása
• Templom út burkolatának felújítása
A munkák befejezésének várható ideje: 2016. november 10.
Előreláthatólag 2016. szeptember 15-én megkezdődik a Hajdú 
téri játszótér és a közvilágítás rekonstrukciója.
A munka befejezésének várható ideje: 2016. november 13.
Kérjük, hogy a kivitelezések ideje alatt a közlekedési szabályok 
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Torony
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szep-

temberi sorozatunk. A megfejtéseket a 

hónap végén egyben várjuk e-mailben 

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-

tai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-

ván út 16. címre.

2. oldal 2016. szeptember 8.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 11-ig (vasárnapig)  
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd szeptember 12-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

Sok baleset történt a 35-ös úton is az elmúlt hónapokban. 



Felújítások, tehetségműhelyek

Elkezdődött 
a nevelési év

Egész nyáron zajlottak a felújítási munkálatok a 
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda épületei-
ben. Bár egy részük még most is tart, a 2016/2017-
es nevelési év szeptember elsején elindult. A nyári 
szünetről és az évkezdésről Micskiné Bodó Erzsé-
bet óvodavezetővel beszélgettünk. 

- Valamennyi óvodaépületben zajlottak felújítási munkálatok a 
nyáron. A Tündérkert épületben a teljes villamoshálózatot kicse-
rélték, ahogy a csoportszobák közötti szétnyitható ajtókat is. A 
Szederindában gyermekmosdó-felújítás történt és két irodában 
parkettacsere. A Katica épületben szintén a gyermekmosdót újí-
tották fel. A Bóbitában óvónői szobát alakítottunk ki, kicserél-
ték a beépített szekrényeket és a radiátorok védőrácsait. A leg-
nagyobb beruházás a Szivárvány épületet érinti. Itt megtörtént a 
belső közlekedő folyosók burkolatcseréje, a csoportszobák ajtó-
cseréje, és az épület külső homlokzatának szigetelése, színezé-
se. Az udvar teljes rekonstrukciója még folyamatban van. Amíg 
a munkák zajlanak, kérjük a szülők türelmét és megértését, elő-
reláthatólag szeptember végére készen lesz az udvar. A teljes 
felújítási költség egyébként több mint 200 millió forint. 
- Gyermeklétszám tekintetében hogyan indult a nevelési év?
- Áprilisban már megtörtént a beiratkozás, és a nyár folyamán 
is folyamatosan iratkoztak be új gyerekek. 149 új óvodás kezdte 
meg az évet nálunk, nem csak kiscsoportos korúak, hiszen van-
nak középsősök és felsősök is az újonnan érkezettek között. Az 
induló gyermeklétszám 555 fő, december 31-ig még 34-en ér-
keznek, január elseje után pedig még 12-en. A képviselő-testület 
döntése alapján 28 gyermekcsoporttal működik intézményünk. 
- Adott-e minden a sikeres évhez? 
- A személyi feltételeink tekintetében minden rendben van, min-
den csoportban van két óvodapedagógus és egy dajka, ezen felül 
öt pedagógiai asszisztens, egy fejlesztőpedagógus, egy gyógy-
pedagógus, egy gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és egy 
óvodapszichológus segíti a munkát. Megfelelő szakembergárdá-
val rendelkezünk tehát ahhoz, hogy a gyermekek fejlesztése, ne-
velése minden tekintetben kielégítő legyen. Óvodánkban nyolc 
tehetségműhely működik. A nyár folyamán pályázatot nyújtot-
tunk be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Tehet-
ségprogramjához, 1,5 millió forintot nyertünk. Ezt az összeget 
műhelyfoglalkozásokra, illetve programok megvalósítására for-
dítjuk. A nyáron lejárt az óvoda tehetségakkreditációs idősza-
ka, mely három évre szólt, így újabb eljárás következett, aminek 
eredményeként intézményünk újabb három évre érdemelte ki az 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. 

  FP

Szervezeti változások, tervek, célok

Általános iskolai körkép
Több újdonsággal is szolgál a 
2016/2017-es tanév. Nem csak 
országosan, helyben is. Cik-
künkben a tiszaújvárosi álta-
lános iskolákról adunk kör-
képet.

                                             

Nagyobb hangsúly 
a lelki életen

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskolában a nyáron elvégzett 
belső felújítási munkálatok - folyosófes-
tés, tanterem-felújítás- tették szebbé az 
iskolát. Ezek rendben befejeződtek, így 
zökkenőmentesen indulhatott a tanév. Az 
iskolába összesen 15 osztályban 315 ta-
nuló jár. A 2016/2017-es tanévet két el-
ső osztályban 40 kisiskolással kezdik. Az 
egyik első osztályban emelt szintű vizuá-
lis kultúrát, a másik osztály általános tan-
tervű, ahol emelt óraszámú angolt tanul-
nak a gyerekek. Két új pedagógus is meg-
kezdte a munkát a tantestületben. 
- Eddig is sok szabadidős programot szer-
veztünk a gyerekeknek, de ebben az év-
ben a lelki életre próbálunk nagyobb 
hangsúlyt fektetni. Több napos lelkigya-
korlatokat és zarándokutakat tervezünk. 
Úgy érezzük, hogy a szülők és a gyerekek 
részéről is van rá igény, és e téren igyek-
szünk nagyobb kínálatot nyújtani, ezál-
tal is szeretnénk még jobban odafigyel-
ni gyermekeink lelki fejlődésére - mond-
ta lapunknak Gál Benjáminné, igazgató.
- Ötödik éve működik egyházi intéz-
ményként a Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola. Az évek során a hi-
tünk és a hagyományaink megerősödtek 

és egyre erősebbek lesznek, így a gyer-
mekeknek is több lelki táplálékot tudunk 
adni - nyilatkozta Dorony Attiláné isko-
laigazgató. - Az idei tanévet a reformáció 
emlékévének méltó megünneplésére kí-
vánjuk fordítani. 
Két első osztállyal indul a tanév a Kazin-
czyban, összesen 37 fővel. Az egyik osz-
tály magyar-angol két tannyelvű program 
szerint tanul, ahol heti öt órában angolt és 
három másik tantárgyat is angolul tanul-
nak a gyerekek. Az idegen nyelv tanulá-
sára az általános tantervű osztályban is 
van lehetőség, illetve az informatika tan-
tárgyat is bevezették első osztálytól.  Az 
iskola vezetésében is történtek változá-
sok. 2016. július 1-től Makkainé Chma-
ra Marianna látja el a szervezési igazga-
tóhelyettes feladatait, a tanügyigazgatá-

si igazgatóhelyettes pedig Kovács Róbert 
Péterné lett. 

Emelt szinten, önállóan

Három első osztályban 70 elsős kezdi 
meg a tanévet a 2016. szeptember 1-jén 
önálló intézménnyé vált Tiszaújváro-
si Széchenyi István Általános Iskolában. 
Minden évfolyamon emelt szintű mate-
matika tagozat működik. Az angol nyelv 
pedig már évekkel ezelőtt bekerült az el-
ső osztályosok órarendjébe is. A tantestü-
let egy fő fejlesztőpedagógussal és egy fő 
iskolapszichológussal gyarapodott. Két 
iskolatitkárral és két pedagógiai asszisz-
tenssel bővült a nevelő-oktató munkát se-
gítők száma is. Hét önálló munkaközös-
ség alakult. Két megbízott intézményve-
zető-helyettes, Kiss Andrea és Körhegyi 
István segíti az iskola működését - tudtuk 
meg Farkas Tivadarné megbízott intéz-
ményvezetőtől. 
- Az udvar teljes átépítése, rekonstrukci-
ója zajlik a Tiszaújvárosi Általános Isko-
la és Művészeti Iskola (Hunyadi iskola) 
udvarán. A tanév zavartalan megkezdését 
nem befolyásolja az építkezés. A pedagó-
gusok és a gyerekek is megérkeztek az is-
kolába, a tankönyveket megkaptuk, így 
megkezdődhetett a tanítás - mondta Hok 
Csaba intézményvezető. - Az ötvenkilenc 
elsős két osztályban kezdte meg tanul-
mányait. Egy emelt szintű angol és egy 
emelt óraszámú, normál tantervű dráma 
és tánc tagozatos osztály közül választ-
hattak a szülők tavasszal. 
2016. szeptember 1-től önálló intézmény-
ként működik az iskola. Székhelye az Al-
kotmány köz 2. szám alatt maradt. Az Él-
tes Mátyás Iskola Rózsa úti telephelye, 
- ahol négy elsős kezdte a tanévet - és a 
Vándor Sándor Zeneiskola tagintézmény-
ként működik. Az  intézményhelyettesi 
teendőket Ivánka-Tóthné Dorogházi Ildi-
kó, Markovicsné Szabó Enikő és Tankó 
Lászlóné látja el. 

 ema

Tanévi menetrend 
Az első tanítási nap szeptember elseje, ami idén csütörtökre 
esett, így egy kétnapos „ráhangolódással” kezdődhetett a suli.
A 2016/2017-es tanév 182 napos lesz, az utolsó tanítási nap 
2017. június 15., csütörtök.
A tanév első féléve 2017. január 20-ig tart, és 27-én kapják 
meg a félévi értékeléseket a diákok, a szülők.
Az őszi szünet 2016. november 2-től 2016. november 4-ig 
tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. október 28. (pén-
tek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. november 7. (hét-
fő). Tehát ez egy teljes hetet jelent.
A téli szünet 2016. december 22-től 2017. január 2-ig tart. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. december 21. (szerda), 
a szünet utáni első tanítási nap 2017. január 3. (kedd).
A tavaszi szünet 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. április 12. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 2017. április 19. (szerda).

Vigyázó szemek
Rendőrök és polgárőrök vigyáznak a gyerekekre a gyalogátkelőhelyeken Az isko-
lák és óvodák környékén a reggeli órákban a tanórák előtt, és hazainduláskor dél-
után 4 óra körül segítik a közlekedést. Évek óta így van ez, hiszen a vakáció után 
az autósoknak is jobban oda kell figyelniük a megnövekedett gyalogos- és kerék-
párforgalomra. Ahogy a nebulóknak is meg kell tanulniuk szabályosan közlekedni 
- gyalogosan is.   

Szent István-i köszönet
Augusztus 31-én tartotta tanévnyitó szentmiséjét és ünnepségét a Tiszaújvárosi 
Szent István Katolikus Általános Iskola, a Magyarok Nagyasszonya Római Katoli-
kus Templomban. Negyven elsős tanulónak ajándékkal kedveskedett Tiszaújváros 
önkormányzata, melyet ezúton is nagyon szépen köszönünk!
                                                                                           Gál Benjáminné igazgató
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Huszonnyolc csoporttal indult a nevelési év. 

A Szivárvány udvarán még bőven van tennivaló.

Cseppet sem megszeppenve kezdte 
Bendegúz. 

Sok leckét kell megoldani 2017. június 15-ig. 



Kajak-Kenu

Sprinterek a Dísztavon
Ötödik alkalommal rendez-
te meg a Tiszaújváros Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület Sprint Aréna ver-
senyét a városi Dísztavon.

Az eseményre nyolc egyesület közel 210 
versenyzője nevezett, ezzel is jelezve, az 
50 méteres versenytáv ugyan nem meg-
szokott a sportágban, mindazonáltal a 
bensőséges hangulatú megmérettetés re-
mek felmérés a késő őszi versenyeket 
megelőzően. A házigazdák mintegy 80 
fős különítménye kimagaslóan teljesített, 
hiszen - csak az érmek számát nézve - 13 
első, 11 második és 6 harmadik helyezést 
ért el.  Az egyesület 332 ponttal nyerte a 
csapatversenyt.
A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület 1-1 
arany-, illetve bronzérem mellé három 
ezüstöt gyűjtött be, a csapatversenyben 

63 pontot szerezve a negyedik helyre la-
pátolt be.
A Dísztó nem marad sokáig „magára”, hi-
szen most hétvégén, szeptember 10-én, a 
sulisárkányok versenyeznek rajta.

Veteránok találkozója

Autóbuszos időutazás
Ikarus, Csepel, Rába, Tra-
bant, Škoda, Wartburg, War-
sawa. Régi idők veteránjai 
vonultak fel a hétvégén Pol-
gáron. Idén kilencedik alka-
lommal találkoztak a nagy 
öregek. 

Több mint 45 busz indult el az Archeo-
parkból a polgári Outlet centerhez.
Egy igazi múltidéző, felújított faros au-
tóbusz mellett áll Komlódi Ferenc. Kér-
déseinkre szívesen válaszol, bár nem ő a 
busz tulajdonosa, de gyakran vezeti.
- Ez egy 1971-ben gyártott Ikarus - mond-
ja. - Egy szőlészetnél volt őrbódé, onnan 
hoztuk el és újítottuk fel. Az elejétől kezd-
ve részt vettem az elszállításában, az épí-
tésben is. Mikor először beleültem, telje-
sen szét volt szedve, a teteje rá volt köt-
ve az alvázra. A főnökömnek az volt az 
álma, hogy életre keltsünk egy ilyen jár-
művet. Mindenki nagy örömére, hiszen 
amerre csak járok vele, mindenhol inte-
getéssel, dudálással üdvözölnek. 
Hamar megtelik a busz, sokan szeretnék 
kipróbálni.

- Mindenkinek nagy élmény egy ilyen 
buszon utazni. Az idősebb korosztályban 
felébreszti a régi emlékeket, felidézi gye-
rekkorát, fiatalságát, hiszen ilyennel jár-
tunk annak idején kirándulni, rokonokat 
meglátogatni - mondja Kocsis Pál, akinek 

szerencséje volt, még éppen jutott ülőhely 
a 45 éves buszon. - A gyerekeknek azért 
érdekes, mert ők már nem láthattak ilyet 
és ez egy jó alkalom, hogy közelebbről 
megnézzék és kipróbálhassák ezeket a ré-
gi közlekedési eszközöket. 
Látványos bemutatóval, „busz driftelés-
sel” (csúsztatás, sodródás) tette emléke-
zetessé a találkozót Béke Antal, a rendez-
vény főszervezője. 
- Ez a rendezvény először régi buszok be-
mutatásával kezdődött. Nagy örömünkre 
egyre több személyautó, az ’50-es évek-
ben gyártott katonai teherautók és motor-
kerékpárok is kapcsolódtak a rendezvé-
nyünkhöz - mondta lapunknak a főszer-
vező. - A legöregebb tűzoltókocsit 1957-
ben gyártották, a legrégebbi személyautó 
pedig több mint 60 éves, Romániából ér-
kezett a saját lábán, egy BMW Zetta. 
A találkozó tehát mára már nemzetközi-
vé nőtte ki magát, a hazai gyűjtők mellett 
Finnországból, Lengyelországból, Német-
országból, Csehországból is érkeztek 
vendégek.

ema

Paralimpia

Rióban van 
Váczi Anita

Már Rióban van a 43 fős magyar paralim-
piai csapat, így a TVSE versenyzője, Vá-
czi Anita is. Igaz néhány nappal az indu-
lás előtt még kicsit ráijesztett szurkolóira, 
hiszen egy közösségi oldalra olyan képet 
töltött fel, melyen mintha a kezét gipszel-
nék éppen. Szerencsére erről szó sincs. 
De azt megerősített, valóban sérüléssel 
küszködik.
 - Teniszkönyök és ínhüvelygyulladás. 
Ezek a tiszaújvárosi felkészülésből ho-
zott sérülések - írta meg kérdésünkre -, 
amik sajnos olyan előrehaladott állapot-
ban vannak már, hogy muszáj volt drasz-
tikusabb kezelést bevetni. Az induláso-
mat nem veszélyezteti, mert kínok közt is 
végigevezem a pályámat.

borza

Illem, protokoll

Gyermekkori 
ajándékozás

Az elmúlt alkalommal az ajándékozás általános szabályaival 
foglalkoztunk. Most azt gondoljuk végig, hogy egy család életé-
ben milyen ünnepek vannak, melyeken ajándékot adhatunk. Eb-
ben a részben a gyermekkor alkalmait taglaljuk.
Babaajándékozás. A születendő gyermek megajándékozásánál 
- mint minden ajándék megvásárlásánál - figyelembe kell ven-
ni, hogy milyen kapcsolatban állunk a szülőkkel és a kisdeddel. 
Vannak kisfiús, kislányos dolgok, melyek színében, formájában 
jelzik a gyermek nemét. Ám a semleges játékok, babaeszközök 
a legideálisabbak, mert nem minden szülő szereti hangsúlyozni 
a gyermek nemét. A legjobb, ha a szülőkkel megbeszéljük, mi-
re lenne szükségük.
A keresztelőre általában olyan ajándékokat adunk, melyek to-
vább tartanak, mint a gyermekkor. Ezüstből készült kanál, csé-
sze a gyermek monogramjával, igazán személyre szóló. A köze-
li rokonok már gondoskodhatnak a baba anyagi helyzetéről egy 
betétkönyvvel is.
Az újdonsült anyuka tiszteletére adott ajándékok. Kedves fér-
jek, akik szeretnék köszönetüket kifejezni feleségüknek, hogy 
gyermeküket megszülte, remek ajándék lehet például egy gyűrű, 
vagy más ékszer, melyet a baba csillagjegyének megfelelő drá-
gakő díszít. Persze egy csokor virág kíséretében átadva! 
Születésnapok. A születésnapok különösen fontosak a gyerme-
kek számára. A nagyon kicsi gyerekeknél általában a szülők se-
gítenek eldönteni, hogy mit kapjon a rokonoktól, barátoktól. Az 
óvodás korú gyermekek már tudják, hogy milyen játékra van 
szükségük. Persze, ekkor is nagy szerepe van a szülőnek, mert 
az értékbeli nagyságrendekkel még nincsenek tisztában a gyere-
kek. A kisiskolások születésnapi zsúrja talán a legizgalmasabb, 
mert az ajándékozás mellett már az élmény is jelentőséggel bír. 
A zsúr alatt csoportos játékokkal, versenyekkel színesíthető a 
közös élmény. Az idősebb gyerekeknek már nehezebb ajándé-
kokat venni, mert szűkül az érdeklődési körük, melyet nem biz-
tos, hogy az ajándékozó ismer. Nyugodtan kérdezzük meg a 
gyermeket, vagy a szülőket, hogy minek örülne a szülinapos.
Egyre elterjedtebb „élményt” ajándékozni: koncertjegy, sporte-
semény jegy, stb., de az utalványok is gyakran bekerülnek az 
ajándékok közé.
Ballagás(ok). Amikor a gyerek egy-egy típusú nevelési, oktatási 
intézményt elhagy - óvoda, általános iskola, középiskola, fiatal 
felnőttként a főiskola, egyetem - akkor nagyobb értékű, mara-
dandó ajándékkal lepi meg a környezete: ékszer, bőrtáska, vagy 
még ennél is értékesebb dolgokkal.
Vallási beavatási rítusok. (Konfirmálás, áldozás, bár-micvá, 
stb.) Ha meghívott vendégként részt veszünk ezeken a szertartá-
sokon, akkor a gyermeknek szokás ajándékot adni, ami legyen 
értékálló. Hagyományos ajándék a gyerek nevével vagy monog-
ramjával ellátott biblia, imakönyv, vallásos tárgyú medál lán-
con.
Szülők, nagyszülők kiváltságos helyzete, hogy a nagykorúvá 
cseperedett gyermeknek érzelmes utazást kínáljanak végig a 
gyermekkorukon. Egy szépen díszített emlékkönyv, vagy em-
lékdoboz, amelyben a legtöbb fontos gyermekkori tárgyak, fo-
tók, rajzok, alkotások helyet kapnak. Ezek igazán személyre 
szóló ajándékok.

                                                                             Medina
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Az idősebb gyerekeknek nehezebb ajándékot venni. 

Drasztikus kezelést vetettek be.

Kicsi a sprinter, de erős!

A születésnapok különösen fontos ünnepek a gyermekek 
számára. 

Nyolc egyesület több mint 200 versenyzője szállt vízre, hogy teljesítse az 50 mé-
teres távot. 

Egy igazi gyöngyszem, az Ikarus 620-as, pótkocsival. 

Autóbuszos driftelés. 



Barangolás a fideszes Voldemort földjén
Cikksorozatunk harmadik részé-
nek megjelenése után Polt Péter 
legfőbb ügyész indítványozta Men-
gyi Roland Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei fideszes országgyűlé-
si képviselő mentelmi jogának fel-
függesztését. 

A Legfőbb Ügyészség közleménye lényegé-
ben pontos kivonata cikksorozatunknak. Men-
gyi azonban, mintha mi sem történt volna, új 
kenyeret szel, beszédeket mond és bizakodik. 
Azt terjeszti, csupán régebbi párttársai irigyek 
rá, és most konspiratív módon próbálják meg-
buktatni, de nem fog nekik sikerülni. Pedig vár-
hatóan a Parlament első ülésén mentelmi jogá-
nak felfüggesztése mellett fognak szavazni a fi-
deszesek, és folyik a Miniszterelnökség által 
elrendelt belső vizsgálat a Voldemort-ügyben. 
Rajnai Attila írása
A főügyészség szerint a különösen nagy va-
gyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkö-
vetett költségvetési csalás bűntettének kísérle-
te és más bűncselekmények miatt folyamatban 
lévő nyomozás során megalapozott gyanú me-
rült fel Mengyi Rolanddal kapcsolatban. A po-
litikus barátja, K. Péter a képviselő révén tudo-
mást szerzett egy mintegy 800 millió forint ösz-
szegű, uniós forrásból származó, szociális szö-
vetkezetek támogatását célzó pályázat kiírásá-
nak a lehetőségéről. „Mengyi Roland a pályá-
zat kiírásáért, valamint azért, hogy a pályáza-
ti összeget az érintettek által koordinált szövet-
kezetek nyerhessék el, 5 millió forint úgyneve-
zett alkotmányos költséget kért a Mengyi Ro-
landdal kapcsolatban lévő döntéshozók részé-
re, illetve további 5 millió forintot akkor, ha 
a pályázatuk nyer” – áll a főügyészség közle-
ményében. A vádhatóság szerint az érintettek-
nek nem állt szándékukban a végül 500 mil-
lió forint értékben kiírt pályázat kiírási cél-
nak megfelelő felhasználása, az „a saját va-
gyongyarapodásukat szolgálta volna. (…) Azt, 
hogy az egyes elkövetőkhöz a támogatási ösz-
szegből mekkora rész jutott volna, Mengyi Ro-
land az egyeztetések során többször módosítot-
ta. A végleges megállapodás szerint a támoga-
tás mindössze 10 százaléka maradhatott volna 
a szövetkezeteknél.” A főügyészség közlemé-
nye hangsúlyozta: „Mengyi Roland tisztában 
volt azzal, hogy a benyújtott pályázatok valót-
lan tartalmúak. Tisztában volt azzal is, hogy az 
elkövetőknek nem céljuk a pályázatok megva-
lósítása, hanem fiktív számlákat kibocsátó cé-
gek bevonásával a támogatási összeg túlnyomó 
részét akarták jogtalanul megszerezni. Az ösz-
szeg elosztását döntően Mengyi Roland hatá-
rozta meg, amelyből ő maga is részesült vol-
na. Mengyi Roland országgyűlési képvise-
lő cselekménye vesztegetést állítva elkövetett 
befolyással üzérkedés bűntettének és bűnszö-
vetségben bűnsegédként elkövetett, különösen 
nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csa-
lás bűntette kísérletének megalapozott gyanúja 
megállapítására alkalmas. (…) A mentelmi jog 

felfüggesztése esetén nyílik lehetőség Mengyi 
Roland gyanúsítotti kihallgatására.”
A Legfőbb Ügyészség kabinetének közlemé-
nye lényegében pontos kivonata cikksoroza-
tunknak, a vádhatóság egyben igazolta azon ál-
lításunkat is – Mengyi Rolandnak, valamint jo-
gi képviselőjének közlésével szemben –, hogy 
az ügy szereplői nem éltek vissza a képvise-
lő nevével, épp ellenkezőleg: a képviselő ak-
tív szereplője, sőt koordinálója volt mindvégig 
a pályázati csalásnak. 
Mindezek ellenére Mengyi Roland az RTL 
Klub híradójának augusztus 19-én azt nyilat-
kozta, hogy félreértések és sorozatos csúszta-
tások jelentek meg vele kapcsolatban, ugyan-
is sem nem kért, sem nem kapott pénzt képvi-
selőként senkitől. Pedig a nyomozati jegyző-
könyvek szerint ő egyértelműsítette a kétkedő 
gyanúsítottak számára: „Most öt, ha lezárják, 
még öt, vagy így, vagy sehogy.” Mengyi a pénz 
fejében teljesítette az ígéretét, hiszen a NAV 
bűnügyi igazgatóságának jelzése, valamint a 
szakmai szervek tiltakozása ellenére az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma a Modellprogram 
a szociális szövetkezetek hálózatosodása érde-
kében című felhívást 2015 októberében kiírta.
Mengyi Voldemort, mintha mi sem történt vol-
na, a mentelmi jogának felfüggesztését indítvá-
nyozó bejelentést követő hétvégén igen aktív 
volt, részt vett a térség több településének al-
kotmány ünnepi rendezvényén. Megszentelt új 
kenyeret vágott fel és beszédeket mondott Tak-
taszadán, Hernádnémetiben, Bőcsön, Szikszón, 
Szerencsen és Tokajban, Tiszalúcon pedig Kos-
suth-szobrot avatott. A szocialisták a jelenléte 
miatt bojkottálták a megyei közgyűlés ülését. 
Közleményük szerint „Szent István ünnepének 
szelleméhez méltatlan és megalázza a becsüle-
tes ünnepelni vágyó embereket az, hogy Men-
gyi Roland ezen az eseményen megjelenik és 
még ünnepi beszédet kíván mondani”.
A Fidesz térségi alattvalói óvatosak. Nem nyi-
latkoznak névvel a súlyos korrupciós ügybe 
keveredett képviselőről, s bár meglepte őket, 
hogy Mengyit lehallgatták, mégsem hiszik, 
hogy a párt elengedheti a kezét. Jól emlékez-
nek rá, hogy a tekintélyes, rendszeresen legma-
gasabb politikai pártkapcsolataira hivatkozó, 
erőszakos stílusú képviselő az első pillanatban 
egyértelműsítette választókörzetében: aki nincs 
vele, az az ellensége.

Az idősebbek persze rákérdeztek a vele kap-
csolatos botrányra. Információink szerint Men-
gyi arról beszélt nekik, hogy Orbán Viktor to-
vábbra is bízik benne, tervei vannak vele, ma-
gas beosztást szán neki (a térségi jól értesültek 
szerint anno a honvédelmi tárca vezetésére sze-
melték ki). A képviselő úgy tartja: gyors fele-
melkedése miatt régebbi párttársai irigyek rá, 
és most konspiratív módon próbálják megbuk-
tatni, de nem fog nekik sikerülni.
Kétségtelen, hogy Mengyi nem kedvelt a 
B-A-Z megyei ősfideszesek körében, és nem 
elsősorban stílusa, hanem a saját klientúrát épí-
tő, önző karrierje miatt.
Amikor Borsodban szóba kerül Mengyi, ak-
kor vele együtt a párt régióigazgatóját, Bí-
ró Márk Nógrád megyei képviselőt emlegetik. 
Bíró arról híresült el, hogy 2010-ben, miután 
bekerült a parlamentbe, öt évig meg sem szó-
lalt. Az egykori pásztói autószerelő politikai 
sikerét annak köszönheti, hogy szervezésében 
2006 őszén megafonos autók járták a környé-
ket és bömböltették Gyurcsány Ferenc őszödi 
beszédének legszaftosabb részleteit. A Fidesz-
ben egyébként úgy tartják, hogy Bíró – aki ösz-
szejárt a környéken remeteként élő Rózsa-Flo-
res Eduardóval – juttatta el a bolíviai szárma-
zású férfi segítségével a pártközpontnak a fel-
vételt. Bíró az elvhűségéért és harcos elszánt-
ságáért bizalmat és mandátumot kapott Orbán 
Viktortól. Ő volt az, aki beajánlotta a hozzá ha-
sonlóan elszánt és céltudatos Mengyit, aki fel-
rázná a petyhüdt borsodi párttagokat és beven-
né végre az egyetlen bástyát, Tiszaújvárost, azt 
a települést, amellyel a rendszerváltás óta nem 
bír a jobboldal.
Mengyi 2010-es megjelenése olyan hirtelen 
történt, hogy a jelölését addig biztosra vevő 
Szabó Csaba már meg is hirdette bemutatkozó 
rendezvényét. Szabó régi motoros a Fideszben, 
az első Orbán-kormány idején a Tokaj Keres-
kedőház igazgatóságának elnöke volt, és eltűr-
te, hogy a cég jogtanácsosa, Szász István Atti-
la ügyvéd lehessen úgy, hogy egyben egy kon-
kurens hegyaljai piaci cégnek, a Szárhegy dű-
lő Sárazsadány-Tokajhegyalja Kft.-nek volt 
a résztulajdonosa – Orbán Viktor feleségével 
együtt. Az úgynevezett (nem) taggyűlési jegy-
zőkönyvbotrányban ki is derült, hogy Szász fo-
lyamatosan vitte ki a jogi, gazdasági híreket 
az állami cégtől saját vállalkozásának szakmai 
összejöveteleire.
Mengyi mandátumszerzése után nekiugrott Ti-
szaújvárosnak, amely a vegyi kombinát miat-
ti pénzügyi önállóságának, a gondos városve-
zetésnek és a nagypolitikától való távolságtar-
tásának köszönheti állandóságát. A politikus 
azonnal bejelentette, hogy vezényletével itt is 
megkezdődik a szocialisták elszámoltatása. 
Bráz György, Tiszaújváros szocialista polgár-
mestere azt mondja, Mengyi Roland ország-
gyűlési képviselővel semmilyen kapcsola-
tot nem sikerült kialakítania az elmúlt évek-
ben. Többek közt azért sem, mert Mengyi még 
2010-ben, első intézkedései egyikeként 14, 
minden alapot nélkülöző feljelentést tett a ren-
dőrségen Tiszaújváros önkormányzata és gaz-
dasági társaságai ellen.
– Az eljárások lefolytatását követően, miután 
kiderült, hogy a képviselő alaptalanul vádasko-
dott, még bocsánatkérésre sem méltatta az álta-
la meghurcolt szervezeteket – magyarázza la-
punknak Bráz. – Azért sem sikerült jó kapcso-
latot kialakítanunk, mert erőszakos, fenyegető, 
gyakran agresszív megnyilvánulásai ellentéte-
sek voltak az én emberi és szakmai hozzáállá-
sommal, habitusommal, amivel 2010-ig sike-
rült is nyugodt, kiegyensúlyozott politikai lég-
kört kialakítani. Számomra mindig elsődleges 
cél volt Tiszaújváros jó hírnevének megőrzé-
se és az itt élők érdekeinek képviselete, ezért 
rendkívül elszomorít, hogy városunk egy ilyen 
ügy kapcsán került a figyelem középpontjába.
Mengyi egyébként annyira komolyan vette Ti-
szaújváros megdöntését, hogy házat bérelt a 
városban, a Szent László* utcában. A bérbeadó 
pedig – hogy, hogy nem – a korrupciós ügy-
ben gyanúsított kapcsolattartó és családi barát 
K. Péter édesapja volt, aki mellesleg két trafik-
jogot nyert a településen. Az ő állandó lakhe-
lyén, Szent István* utcai házában esett meg az 
az ominózus találkozó, amelyen Mengyi Ro-
land egyértelműsítette a gyanúsítottak előtt, 

hogy mi a forgatókönyv a pályázat ügyében, és 
ez mennyibe fog nekik kerülni. Az egyik gya-
núsított vallomásában részletes leírást adott az 
ingatlanról, amely egybevág azon helybéliek 
elmondásával, akik már jártak idősebb K. Pé-
ter ezen házában.
Mengyi harcos kampányával annyit ért el, 
hogy 2010-ben egyetlen választókerületet sike-
rült megnyernie a Fidesznek, a többiben és a 
polgármesterségben veszítettek. 2014-ben pe-
dig már ezt az egy körzetüket is elvesztették a 
folyamatos és buzgó presszióknak köszönhe-
tően. Merthogy Mengyi a területi Klikben ra-
kott politikai fészket, innen népszerűsítette ma-
gát hűbéreseivel. Az előző ciklus derekán még 
a közgyűlés elé is került Mengyi húsvéti kam-
pánya: a tiszaújvárosi tankerület alkalmazot-
tai munkaidőben korteskedtek a szolgálati kis-
busszal, minden állami iskolában csokitojáso-
kat osztogattak, rajtuk a képviselő kívánt kelle-
mes ünnepeket.
„Milyen alapon utasította vagy akár csak kérte 
fel Mengyi Roland a tankerület vezetését erre a 
cselekedetre, hiszen nem fenntartója, nem mű-
ködtetője az intézménynek?” – intézett kérdést 

az ominózus ülésen Pap Zsolt szocialista kép-
viselő a polgármesterhez. Bozsikné Vig Mari-
anna tankerületi igazgató a felvetésre írásban 
válaszolt, eszerint az adományozás nemcsak 
nálunk, hanem az uniós országokban is nagy 
népszerűségnek örvend, így volt ez húsvét-
kor is, amikor Mengyi Roland hagyományőr-
zés céljából adakozott, miközben egyetlen po-
litikai pártra sem tett utalást. A tankerületi igaz-
gató emellett felhozta, hogy a tiszaújvárosi pol-
gármester meg virágot küldött nőnapra a városi 
iskolák pedagógusainak.
Mint említettük, Tiszaújváros a helyi adókból 
származó anyagi függetlensége miatt vitába 
tud szállni a térség országgyűlési képviselőivel 
– nem úgy a környékbeli kistelepülések. Ezek 
zöme még az önrészt sem tudja előteremteni 
egy fejlesztési forrás megpályázásához, ezért a 
független polgármestereknek be kell állniuk a 
nagypolitika által előírt sorba. Nem is akartak a 
168 Órának nyilatkozni egyetlen kormánypárti 
képviselőről sem, különösképpen Mengyi Ro-
landról. Helyette egy adathordozót juttattak el 
szerkesztőségünkbe.
A felvételen Oczella György, a mezőkereszte-
si Fidesz alapszervezetének trafikjoggal ellátott 
vezetője beszél arról, hogy számon kéri a füg-
getlen polgármesterek hovatartozását. Elmesé-
li: most hívta raportra Majoros Jánost, Mező-
keresztes polgármesterét, aki esküdözött neki, 
megígérte, hogy rendezvényeiken a Fidesz de-
legáltjain kívül senki sem fog hivatalos formá-
ban részt venni. Oczella mindezért megnyug-
tatta: ha beáll a sorba és úgy csinálja, ahogy 
diktálják neki, akkor ő lesz a polgármester to-
vábbra is, s a következő ciklusban szintén.
A Fidesz frakciójában – a pártfegyelemnek há-
la – információink szerint a parlament szep-
temberi első ülésén vita nélkül fogják megsza-
vazni Mengyi Roland mentelmi jogának fel-
függesztését.
(A 168 Óra cikkét a hetilap engedélyével kö-
zöljük.)
*A szerző tévedésből vagy elírás miatt össze-
cserélte a két utca nevét.

Pályázathullás
Cikkünk nyomán a Miniszterelnökség bel-
ső vizsgálatot rendelt el az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumában. Egyelőre nem tud-
ni, ki volt az a belső erős ember, akin keresz-
tül a szociális szövetkezetekre szabott, 2015. 
év végi fiktív pályázatot kiírta a tárca, és ez 
ugyanaz a személy lehetett-e, akivel a gya-
núsítottak körében Mengyi Roland egy Par-
lament közeli kávézóban találkozott előzetes 
egyeztetésre.
Az átfogó projektellenőrzések eredménye-
ként a napokban két, néhány hónapja kiírt pá-
lyázatot is visszavont a kormány. Az EFOP-
4.1.3-as, valamint az EFOP-4.1.4-es kódszá-
mú pályázatot az Emmi gondozta, mindkettő-
re a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
mint költségvetési szerv adhatott be pályáza-
tot, és mindkettő a testmozgást javító infra-
strukturális fejlesztéseket célozta meg. Au-
gusztus 20-án pedig egy friss kormányren-
delet (247/2016. VIII. 17.) is hatályba lépett, 
amely szerint minden uniós pályázatnál köte-
lező lesz a meghirdetés előtt tíznapos nyilvá-
nos konzultációt tartani a kormány hivatalos 
pályázati oldalán keresztül. Bár ezt a cikkso-
rozatunkban is említett fiktív pályázat meg-

jelenése előtt az Emmi megtette, a szakmai 
szervezetek tiltakoztak is a rövid lebonyolítá-
si idő miatt – hatása akkor nem volt, a felhí-
vást kiírták.
A vizsgálatot koordináló Csepreghy Nándor 
szerint a Mengyi-ügyben két olyan testvér-
cég érintett, amely 2007 óta vett részt az EU-s 
projektek végrehajtásában. Az egyik, a Pub-
lic Sector Consulting, amely 19 projekt eseté-
ben vállalt pályázatírói, projektmenedzsmenti 
vagy valamilyen szolgáltatói munkát, a másik 
pedig a Public Sector Tanácsadó Kft., amely 
2010 óta végzett hasonló típusú szolgáltatá-
sokat.
A Public Sector többségi tulajdonosa Holbok 
Sándor fővárosi ősfideszes, kampánytanács-
adó. Pályázatírójuk, B. Szilvia a korrupciós 
büntetőügy gyanúsítottja, jelenleg előzetes le-
tartóztatásban van.
– Látjuk azt, hogy melyik projektekben mű-
ködtek közre – mondta lapunknak Csepreghy 
Nándor –, és a vizsgálat második fázisában a 
miniszter úr arról rendelkezett, hogy újra át 
kell tekinteni ezeket az értékeléseket. Végkö-
vetkeztetést körülbelül másfél hónapon be-
lül lehet hozni, amikor megtörténik az összes, 
2007 óta általuk kezelt vagy részben általuk 
menedzselt pályázat áttekintése.
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Ötvenéveseket szeretek
Kicsit szégyenkezem, pirulok, hogy 77 
évesen 50 évest szeretek.
Nem is egyet, kettőt. Az egyik tavaly volt 
50, Ő az idősebbik. Sok éjszakát töltöt-
tünk együtt Nála, volt köztük csendes, 
de voltak hajtósak, vadak is. Volt, hogy 
együtt szilvesztereztünk, karácsonyoz-
tunk, ünnepeltünk. Életem jó részét Vele 
töltöttem. Rengeteg élmény, siker, kudarc 
(is) jutott nekünk. Szép volt! Mégis min-
dig „hazamentem” a másikhoz. Testvérek 
Ők. Egyik a másik nélkül nem létezne. Ne-
ki most van szülinapja, az 50-edik. Őt ün-
nepeljük most, ezért Róla majd bővebben. 
Az előzőre is úgyis vissza kell térni, együtt 
léteznek. Sajnos elvesztette „lánynevét”, 
mert egy MOL nevű herceg elvette.
Mindig hálával és jó szívvel emlékszem 
Rád! Jó szerető voltál, kedves Tiszai Ve-
gyi Kombinát. Sokat kaptam Tőled.
A másik ünnepelt, aki sokunknak otthont 
adott, hová mindig visszatérhettünk, meg-
pihenhettünk. Ahol meleg levest ehettünk, 
tiszta inget vehettünk, falat festtettünk, él-
tünk, szerettünk és felcseperedtek gyer-
mekeink. 
„A” VÁROS! Tiszaújváros. Az Építők út-
ja. 
52 éve élünk itt. A kisfiamat 64-ben már 
ide hoztam haza a kórházból. Csak a kisz-
szobát tudtuk fűteni a „PARÁZS” tűzhely-
lyel és gumicsizmában jártam tejért a Ri-
maszécsi boltba. Mégis szép volt! Fiata-
lok voltunk. Emlékszem, a most 50 éves 
gyönyörű asszony (város) kislány korá-
ra. Ahogy ásták a Dísztó medrét, hetekig 
hallottuk a cölöpverő dübörgését a hotel, 
vagy a toronyházak alapozásakor.
Óriáskompresszorok üzemeltek a gyár-
ban, itthon a lakásban mozgott az ajtó-
ban hagyott kulcscsomó és bólogatott a 
magasra nőtt virág.
Nyakamban vittem a lányomat oviba (volt 
4-es iskola) és a „hosszú hajú Júlia” volt 
az óvónő. Őskor. Istenem, de jó emlékez-
ni! Tiszaszederkényre is.
Aztán a kislány serdülni kezdett, növeke-
dett, szépült, épült. Nőttek ki a földből a 
házak, épült a „Derkó”, a sporttelep. Jöt-
tek az emberek a Dunántúlról, Karcagról, 
Rudabányáról. Olvasztó- tégely lett a vá-
roska, az alföldi juhász lányának bányász 
fiú lett a párja, a pesti vagánynak konok 
hajdú a szomszédja.
Pár év múlva mind büszkén vallotta, mi-
kor hazament, hogy (leninvárosi) tisza-
újvárosi vagyok. Kialakult egy kellemes, 
összetartó hangulat, büszkeség. Később 
nagyban segítette ezt a kiváló emberek 
szellemisége, mint Zabos Géza bácsi táj-
szeretete (Szerelmem, a Tisza), vagy Már-
kus Gábor életműve (Triatlonváros).
Sokan nagyon sokat tettek azért, hogy Ti-

szaújváros ilyen legyen. Ilyen, hogy ott-
honról haza lehessen jönni. Élhető, han-
gulatos, szép. Kis túlzással mindenki is-
mer mindenkit. Átintegetnek a túloldalról, 
megismernek az „Arany Sas-ban”, neve-
men szólítanak a kis ABC-ben. Minden-
hol régi kedves arcok, barátok, volt mun-
katársak. Nagyon jó!
A garázsnál mindig töltenek egy pohárká-
val a „Jóskák”, „Imrék”, „Lajosok”.
Alig várom a tavasz érkeztét, hogy „bo-
moljanak” a díszfák virágai (gyönyörűsé-
gek), nyíljanak a parkban a már elültetett 
tulipánok, később pompázzanak a rózsák.
Hát hogyne szeretnélek Tiszaújváros!
A parkok szépségét, a körforgalmak vi-
rágkompozícióit bármelyik nagyváros 
megirigyelheti. Akkor is szeretlek, amikor 
felrakod ékszereidet, kigyulladnak kará-
csonyi fényeid a főtéren és a Szent Istvá-
non.
Akkor is, amikor „harsány” vagy a főté-
ri koncerteken, nagy rendezvényeken, és 
persze a triatlonon. Öröm látni a sok fi-
atalt, tapsolni sikereiknek, remélve, hogy 
új Kőszegi Györgyök, Rakusz Évák és Se-
bestyén Júliák bontogatják szárnyaikat, 
hirdetve: tiszaújvárosiak vagyunk!
Csöpi néni is nevelgeti a szépségeket a 
Gimnasztrádában. Együtt biciklizik a 70 
éves nagyi a 3 éves unokával és együtt fut 
ezer különféle ember, csodálatos, feleme-
lő, HAJRÁ TISZAÚJVÁROS!
Itthon vagyok.
Jaj, de jó találkozni, szót váltani szom-
szédokkal, barátokkal, emberekkel. Gyö-
nyörködni abban, ami szép. A Der-
kó-program egyikében, vagy elmenni egy 
meccsre a Sportcentrumba, látni a sétáló 
nyugdíjasokat, büszke, domborodó pocijú 
kismamákat.
Rácsodálkozni (sokadszor) a Sugár hár-
mas ikrekre, ahogy szállnak ki a kocsi-

ból, mint kis katicabogarak. Meghallgat-
ni a harangjátékot, ha arra járok, várni a 
Krónikát csütörtökön.
Persze fegyelmezetten be kell venni a 
gyógyszereket, elmenni a laborba. A lép-
csőház előtti dumapartin illik szidni a 
korrupt politikusokat, ebéd után aludni 
egyet és élvezni ennek a kedves kisváros-
nak minden napját.
Élvezni mindenkinek! Akik suliba járnak, 
tanítanak, akik dolgoznak, szolgálnak és 
tesznek azért, hogy Tiszaújváros ilyen le-
gyen. Mindannyiunk kincse ez, ezért is 
szeretem, szeretjük.
A sétizgető bölcsiseké ugyanúgy, mint a 
Nikodémus öreg lakóié. Én sem kívánok 
már sokat, csak hogy naponta láthassa-
lak, „érinthesselek”, ha lehet. Hiszen is-
merlek. Tudom, hol nyílnak a magnóli-
ák a Kertvárosban, tudom, melyik fán ta-
nyázik a bagolycsapat és hogy hol van a 
Mamma Rosa.
A negyedikről kinézve látok minden fák-
lyát a gyárban, mindegyiket tudom kié 
(melyik gyáré).
Együtt telt felettünk az idő, én megöre-
gedtem, Ti szép ötvenesek vagytok.
Esteledik. A város aludni készül. A fáklyá-
kon most csak az őrlángok égnek. Mentő, 
rendőr, tűzoltó nem szirénázik, nyugodt 
éjjel ígérkezik.
A nyugdíjas keze ügyébe készíti a poharát 
meg a távkapcsolót, a fiatalember kedve-
se csípőjén babrál, a baba elmosolyodik 
álmában és megmozdul szájában a cumi.
A virágok „átölelik” egymást, a madár-
kák összebújnak.
Nyugalmas, jó éjt Tiszaújváros!
Ébredj még szebb reggelekre, napokra! 
„Boldog szülinapot”!

              K. Tóth Imre

kronika@tiszatv.hu

Barangolás őseink nyomában
A Kaffka Margit Pedagógus 
Nyugdíjas Klub augusztus 
25-én autóbuszos kirándulá-
son vett részt Parádon és kör-
nyékén.

A kora reggeli indulás után először Fel-
debrőre mentünk, ahol a templom törté-
netével ismerkedtünk meg. Megtudtuk, 
hogy a XI. században az Aba nemzetség 
tagjai alapították, az altemplomban feltár-
ták Aba Sámuel sírját.
A következő látnivalónk a kisnánai vár 
volt, mely az Aba nemzetségből szárma-
zó Kompolti család birtokán épült. A vár-
látogatást követően megnéztük a szlo-
vák tájházat is, majd folytattuk utunkat 
Recskre. Itt látogatást tettünk a Nemzeti 
Emlékhelyen.
A Parádon elfogyasztott finom ebéd után 
a helyi nevezetességeket néztük meg. 
(Kocsi múzeum, Palóc tájház és Asztalos 
Johák népi fafaragó művész kiállítása.)
Kirándulásunk utolsó állomása a bodonyi 
Kincses ház volt, ahol megcsodálhattunk 
egy olyan tájházat, melyben tulajdonosa 

ma is benne lakik. Az esti órákban sze-
rencsésen megérkeztünk Tiszaújvárosba. 
Még az időjárás is kedvezett nekünk.
Köszönjük Tiszaújváros önkormányza-

tának, hogy támogatásával lehetővé tette 
Mátraalja e szép vidékének bebarangolá-
sát.

Várkonyi Ilona klubvezető

Amint arról korábban röviden beszámoltunk a 
MOL Petrolkémia HDPE-1 üzeme 30.,  LDPE-2 
üzeme 25. születésnapját ünnepelte idén augusz-
tusban. Ezúttal a HDPE-1 üzem múltját idézzük 
fel.

Az Olefin-1 gyárban termelt etilén jelentős részét annak idején 
Kalusba – a Szovjetunióba –, illetve a BVK (ma BorsodChem) 
felé szállították csővezetéken keresztül. 1984-ben indult el az 
akkor még Lineáris Polietiléngyárnak nevezett üzem építése. 
Ugyanebben az időben Kalusban is épült egy olefingyár, aminek 
beüzemelését követően az addig oda szállított etilén Tiszaújvá-
rosban maradt és a TVK-ban megépült polietiléngyár dolgozta 
fel. Hogy a „Lineáris” kapacitását teljesen ki lehessen használ-
ni, a Kalust a TVK-val összekötő távvezetékben megváltozott 
a szállítási irány és a HDPE-1 kalusi etilént is felhasznált. Az 
amerikai  Phillips Petroleum Company licence alapján készült 
gyárat a Japan Steel Work építette fővállalkozóként.

140 ezertől 200 ezer tonnáig
Anno az üzemegységek (polimer, natúr granuláló, kiszerelő és 
kompaund) külön üzemirányítás alatt működtek egy közös gyár-
vezetés mellett. Az első gyárvezető Vigh László volt, a gyárve-
zető-helyettesi beosztást Busku Béla töltötte be. Az első üzem-
vezetők Domenik István (polimer) és Zsoldos Sándor (kikészítő) 
voltak. Évi 140 ezer tonna kapacitással indult a gyár, ezt emelték 
fel a ’90-es évek elején évi 190 ezer tonnára. 1999-ben az elöre-
gedett folyamatirányító rendszer cseréjével és az APC-rendszer 
beüzemelésével érték el a 200 ezer tonna/év névleges kapacitást. 
A HDPE-1 30 éves pályafutása alatt 4,866 millió tonna terméket 
gyártott összesen, a 30 év átlagában mintegy 88 százalékos ka-
pacitáskihasználtságot elérve.

Élettartam hosszabbítás
2007-ben ismét felvették a kapcsolatot a licencet adó Phillips, új 
nevén a Chevron Phillips Chemical céggel a megszűnt együtt-
működési keretszerződés ismételt megkötésére. Az ismételt kap-
csolatfelvétel oka az üzem kapacitásbővítéssel egybekötött fel-
újítás-tervezete volt. Az üzem versenyképességének megőrzése 
miatt szükség van a felújítással párhuzamosan tervezett termék-
paletta megújítására is, új termékek bevezetésével. A társaság 
hatékony működésének egyik alapfeltétele, hogy az olefingyá-
rak maximális kapacitás mellett üzemeljenek és az ott megter-
melt alapanyagnak (etilén, propilén) meg kell találni a legked-
vezőbb piacot. Mivel a keletkező etilén többlet társaságon be-
lüli felhasználójaként a HDPE-1 volt nevesítve, egyértelművé 
vált, hogy ennek az üzemnek a rekonstrukciójára van szükség. 
Erre építve a CPC-vel egy ötéves keretszerződés született, ami 
alapján már elkészültek az alap tervdokumentumok. A terveket 
azonban keresztezte a 2008-as, öt évig elhúzódó pénzügyi világ-
válság és az abból eredő piaci recesszió. 
Így az eredetileg a 2012-es rekonstrukcióhoz időzített felújítás 
első fázisát elnapolták. Az idei nagyjavítás során is végrehajta-
nak azonban olyan rekonstrukciós projekteket, melyek lehetővé 
teszik az üzem élettartamának meghosszabbítását és adott eset-
ben a kapacitásbővítéssel egybekötött felújítást. 

Megbízható, de öregszik
Annak ellenére, hogy 30 éves a PE-1/HDPE-1 üzem, nagyon jó 
a rendelkezésre állási mutatója, azaz ma is nagyon megbízható 
technológia üzemel. A kitűnő rendelkezésre állási mutatók el-
sősorban a kiforrott technológiának köszönhetők, de legalább 
olyan fontos a technológiát irányító, működtető tapasztalt kez-
előszemélyzet. Sikerült egy olyan összetartó, ütőképes és arány-
lag fiatal, elhivatott csapatot kialakítani, melyre joggal lehet-
nek büszkék. A kialakult jó munkahelyi légkört támasztja alá az 
üzemben tapasztalt alacsony fluktuáció is. 
Egy hasonló életkorú technológiához képest még mindig ala-
csony a műszaki meghibásodások száma. Az utóbbi években 
kezdtek szembesülni az öregedés jeleivel egy-egy berendezé-
sen, vezetékszakaszon, ezek cseréje/felújítása a rekonstrukció 
műszaki tartalmának része. Azzal, hogy a rekonstrukció első fá-
zisát az üzem 30. évében elvégezik, lehetőséget teremtenek arra, 
hogy a közép- és hosszú távú stratégiában továbbra is komoly 
szerep jusson a HDPE-1 üzemre a versenyképesség és jövedel-
mezőség fenntartásában. 

Gyártörténetek

Harmincas a HDPE-1
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Szép időben szép helyeken barangoltak. 

Nyugalmas, jó éjt Tiszaújváros!

Évi 140 ezer tonna kapacitással indult a gyár. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria: „Városképek” fotókiállítás. Helyszín: 
aula és félemelet. Látogatható szeptember 12-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szeptember 13. (kedd) 14.00 óra: „Mosolyogni tessék” - 
idén lenne 90 éves Janikovszky Éva. Az emlékkiállítást meg-
nyitja: Kovács Róbert színész, műsorvezető.
Program: Hányszor mondjam még?  Zenés, rosszalkodós 
műsor a Görbetükör Színi Társulat előadásában. Helyszín: a 
könyvtár aulája.
Szeptember 14. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - könyvtá-
ri foglalkozás kicsiknek és kicsikről. Beszédfejlődés kisgyer-
mekkorban. Vendégünk Tokaji Edit logopédus. Helyszín: a 
Gyermekkönyvtár.
Szeptember 14. (szerda) 14.00 óra: Úton a tudatosságban 
– a Pozitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Hely-
szín: a könyvtár előadóterme.
Szeptember 15. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZAI-
KOK - A Játékos élménymegosztás pályázat beszélgetéssel egy-
bekötött eredményhirdetése. A pályázók között értékes könyvju-
talmakat sorsolunk ki. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Szeptember 13. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi 
játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Szeptember 15. (csütörtök) 14.00 óra: Könyvtári délután 
.”Itt van az ősz, itt van újra...” - irodalmi délután. Helyszín: 
Tiszaszederkényi Idősek Klubja.

KÖZLEMÉNY
A Hamvas Béla Városi Könyvtár és a Tiszaszederkényi Fiók-
könyvtár  szeptember 1-jétől SZOMBATI NAPOKON ÚJRA 
NYITVATART.

A Tisza TV műsora
Szeptember 8., csütörtök

9:00 Héthatár: Becsengettek - Ovinyitány - Véget ért a strand-

szezon - Fakivágás - Hajdúk a szigeten - Sport

9:15 Hétről-hétre: Márkus Gergellyel beszélgettünk - Fél-

múlt (A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Szeptember 14., szerda

18:00 Héthatár: Lakossági fórumok - Hajdúk a szigeten - 

Emlékkiállítás - Kovács Anikó tárlata - Magyar Dal Napja 

- Sport

18:15 Hétről-hétre: Iskolai változások - Félmúlt

Hányszor, de hányszor hallom - és kapom meg ma-
gam is -, hogy ez a mai nemzedék már nem tudna 
meglenni számítógép nélkül. És bizony, amíg ezek a 
masinák nem voltak, sokkal jobb volt. Én 1987-ben 
ismerkedtem meg az akkori csúcsnak számító Com-
modore és Sinclair személyi számítógéppel. Ahogy 
emlékezem, a kortársaimat már akkor is izgatta a 
technika ezen ága, az idősebbek pedig nemigen ér-
tették, mire is jó ez a valami. A 35 évvel ezelőtti Bor-
sodi Vegyészt lapozgatva arra is tanúbizonyságot ta-
láltam, hogy az igazán előrelátó vállalatvezetés nem 
felesleges kacatot, hanem lehetőséget látott a mo-
dern kütyüben.
„A gyáron kívül található régi munkásszállóhoz még 
nem egykönnyen jut el az ismeretlen, de amint híre 
megy, hogy számítógép működik a felújított, kicsi-
nosított épületben, sokan jönnek ide, akár még láto-
gatóba is.” - írta B. Vadas Zsuzsa 1981. 36. hetének 
Borsodi Vegyészében.
Az újságírót Soós Lajos, a műszaki üzemeltető cso-
port vezetője kísérte végig.
„Első utunk a Videoplex adatelőkészítő helyiségbe 
vezet. Itt érzem legelőször, hogy korszerű technika 
között járok, itt ugyanis sorban tizenkét, kis képer-
nyős televízióhoz hasonló készülék várja az adatrög-
zítőket.”
Szóval közel sem a mai értelemben vett gépekre kell 
gondolni, már csak azért sem, mert a képernyő és a 

billentyűzet ugyan az említett helyiségben volt, a gép 
maga - egy R-22-es - egy külön szobát foglalt el.
És hogy mire használták? Műszaki adatbázist hoztak 
létre a festékgyárra vonatkozóan, a műanyaggyár-
ban pedig az anyaggazdálkodást segítették a modern 
technikával.
A jövő héten 1980. 37. hetéből szemlézgetünk.

                                    borza

Számítógép a TVK-ban
Hétről hétre évről évre

kronika@tiszatv.hu

Kancsal harcsa, zengő Énekszó
A Magyar Dal Napja tiszte-
letének szeptember második 
vasárnapján immár harma-
dik alkalommal kíván han-
got adni az Énekszó Baráti 
Kör, összefogva a gondolat-
ban vele egyetértő barátaival 
a Szent István szobor előtti 
téren.

Lélekben már erre hangolódva vonult kó-
rustáborba egy hétvégére az Énekszó Ba-
ráti Kör a címben említett látáshibás hal 
nevét viselő halászcsárdához tartozó pan-
zióba.
A helyszín ideális volt a Felső-Tisza part-
ján Tiszaháton (Tiszatelek része), a folyó 
gátja mellett. senkitől sem zavartatva és 
senkit sem zavarva külön csoportokban 
is volt lehetőségünk gyakorolni. Pihenés-
ként sétálhattunk a Tisza-gáton vagy az 
ártér évszázados fái alatt (természetvé-
delmi terület), vízkedvelő társaink pedig 
fürdőzhettek is egy keveset a pár száz mé-
terre lévő aranyparton. Külön örömünk-
re szolgált, hogy - bár öt társunk nem tu-
dott eljönni - az emlékezetünkkel befog-
ható távon legnagyobb létszámban - har-
minchárman - vettünk részt a táborozá-
son. Az utóbbi években hozzánk csatla-
kozókkal ugyanis tartósan bővült tagsá-
gunk, tehát sikerült vonzóvá tenni, amit 
csinálunk.

A Magyar Dal Napja szeptember 11-én 
lesz az idén. Műsorunk délután 5-kor kez-
dődik, a részleteket külön meghirdetjük. 
Tavaly városunk önkormányzata, a Ti-
sza TV, a Derkovits Kulturális Központ, 
a Városgazda Kft, a kedves közönségünk 
és még sokak hathatós segítsége igen 
hangulatos rendezvényt eredményezett a 
Szent István szobor előtti téren, ezért sze-

retnénk, ha minden évben ez lenne a ké-
sőbbiekben is e rendezvény helyszíne.
Az Énekszó Baráti Kör természetesen 
többször színre lép még ebben az évben - 
és már készül a jövő évi újévi koncertjére, 
de ezekről majd a maguk idején szólunk.
Viszontlátásra és viszonthallásra!

 Vörös Béla
az Énekszó Baráti Kör egyesületi elnöke

Versenyfelhívás
„HAJDÚK A SZIGETEN”

kulturális, gasztronómiai szabadtéri rendezvény keretében a hajdúk tiszteletére, bajuszviseleti hagyomá-
nyaik ápolására bajuszversenyre - Hajdú bajuszmustrára hívunk minden bajusztulajdonost.
Ideje: 2016. szeptember17. (szombat)
Helye: Tiszaújváros, Tisza-sziget
Versenykategóriák:
Leghosszabb bajusz
Kifent bajusz
Különleges bajusz
Nevezés és előzsűrizés a helyszínen
14:00 órától 15:00 óráig.
Nevezési díj nincs.
A bajuszverseny eredményhirdetése 18:00 órától.
Derkovits Kulturális Központ
3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.
49/542-005; szervezok@tujvaros.hu; www.dkk.tiszaujvaros.hu

7. oldal2016. szeptember 8. Oktatás/Kultúra

Harminchárman vettek részt a táborozáson. 



Árverési hirdetmény

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi la-
kást:

Önkormányzati
lakás értékesítése

Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról 
induló szabad licitálással.
A lakás műszaki állapota:
Panel, összközműves (távfűtéssel), állaga korának (kb.: 30 év) 
megfelelő, panelprogramos (kifizetve), részleges felújítást igé-
nyel.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- legalább egy alkalommal az ingatlan megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyes meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű kaució befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: telefonos időpontegyeztetés alapján: tel.: 06-49-
548-043.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2016. szeptember 19-én 12,00 óráig Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda)
Árverés ideje, helye:
2016. szeptember 20-án 09.00 óra a Polgármesteri Hivatalban 
(találkozás: 206. számú iroda).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés/Cím: Lakás, Tiszaújváros, Bolyai köz 11. 4/3.
Alapterület / szobaszám:63 nm / 2+1/2 
Helyrajzi szám: 659/8/A/30
Alapvételár: 8.200.000 Ft
Kaució összege: 400.000 Ft
Licit lépcső: 10.000 – 100.000 Ft

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Kiss Zoltán JóZsef
a 3. sz. választókerület 

képviselője
2016. szeptember 14-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

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

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

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

Bráz György, polgármester

Felhívás

Pénzbeli gyermekétkeztetési 
térítési díjkedvezmény

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

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

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

Bráz György
                                      polgármester

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. 

Zöld növényi
hulladék begyűjtése

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

stb.) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a következő 
héten, 2016. szeptember 14-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

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

Tudnivalók a népszavazásról
A köztársasági elnök a 233/2016. (VII. 
5.) KE határozatában országos népszava-
zást tűzött ki 2016. október 2. napjára. A 
népszavazáson a következő kérdésben le-
het szavazni: „Akarja-e, hogy az Európai 
Unió az Országgyűlés hozzájárulása nél-
kül is előírhassa nem magyar állampolgá-
rok Magyarországra történő kötelező be-
telepítését?”
Szavazóköri névjegyzék: Azt a választó-
polgárt, aki 2016. augusztus 5-ét követő-
en kerül a település szavazóköri névjegy-
zékébe, a helyi választási iroda értesítő 
átadásával, vagy megküldésével tájékoz-
tatja a névjegyzékbe történő felvételéről.
Az a választópolgár, aki nem kapja meg 
az értesítőt, azt elveszíti, vagy megsem-
misül, a helyi választási irodától új érte-
sítőt igényelhet.
Átjelentkezés: Ha a szavazás napján Ma-
gyarországon, azonban a lakóhelyétől el-
térő településen tartózkodik, átjelentke-
zéssel szavazhat. Az átjelentkezéssel kap-
csolatos kérelemnek legkésőbb 2016. 
szeptember 30-án 16.00 óráig kell meg-
érkeznie a magyarországi lakcíme szerin-
ti helyi választási irodához. 
A helyi választási iroda vezetője az átje-
lentkezéssel szavazó választópolgárt fel-
veszi az érintett település kijelölt szava-
zókörének névjegyzékébe, és törli a la-
kóhelye szerinti szavazókör névjegyzé-
kéből. Így a választópolgár kizárólag ab-
ban a szavazókörben adhatja le szavaza-
tát, ahova átjelentkezett. 
Mozgóurna igénylése: Az a választópol-
gár, aki a szavazóköri névjegyzékben sze-
repel, de egészségi állapota vagy fogya-
tékossága miatt nem tud elmenni a sza-
vazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet a 

lakcímére, átjelentkezés esetén a tartóz-
kodási helyére, vagy a lakóhelye, illetve 
tartózkodási helye szerinti szavazókör te-
rületén található egyéb címre.
A választópolgár mozgóurna iránti kérel-
mének legkésőbb 2016. szeptember 30-
án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a 
helyi választási irodához, amelynek sza-
vazóköri névjegyzékében szerepel vagy 
2016. október 2-án, legkésőbb 15.00 órá-
ig kell megérkeznie a szavazatszámláló 
bizottsághoz. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a sza-
vazóhelyiségben „hagyományos módon” 
nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. 
Külképviseleti szavazás: Az a magyar-
országi lakcímmel rendelkező választó-
polgár, aki a szavazás napján külföldön 
szeretne élni a választójogával, külkép-
viseleten (nagykövetségen, főkonzulátu-
son) adhatja le szavazatát. A külképvise-
letek címéről, valamint a szavazás idejé-
ről a Nemzeti Választási Iroda honlapján 
tájékozódhat.
A külképviseleten való szavazáshoz a vá-
lasztópolgárnak kérelmeznie kell a kül-
képviseleti névjegyzékbe történő felvéte-
lét legkésőbb 2016. szeptember 24-én 16 
óráig a magyarországi lakóhelye szerinti 
helyi választási irodától. 
A kérelem alapján a helyi választási iro-
da vezetője felveszi a választópolgárt a 
külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg 
törli a lakóhelye szerinti szavazók név-
jegyzékéből. Így a szavazás napján a vá-
lasztópolgár kizárólag a megjelölt kül-
képviseleten adhatja le szavazatát.
Az átjelentkezéssel, a mozgóurnával, il-
letve a külképviseleti szavazással kap-
csolatos kérelmet be lehet nyújtani sze-

mélyesen vagy levélben a magyarországi 
lakcím szerinti helyi választási irodához, 
illetve ügyfélkapun és a http://valasztas.
hu honlapon. A személyes ügyintézéshez 
szükséges nyomtatványok letölthetők a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlap-
ról, illetve beszerezhetők a Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatalban is. 
A választási iroda a szavazóköri névjegy-
zékkel kapcsolatos döntéseiről értesíti a 
kérelmezőt. Amennyiben a választási iro-
da a kérelmet elutasítja, úgy az - az indo-
kolásban megjelölt ok kijavítását követő-
en - ismételten benyújtható. 
A népszavazással kapcsolatos részle-
tes tájékoztatásért kérjük, hogy látogassa 
meg a www.valasztas.hu weboldalt!
Választási információs szolgálat: A vá-
lasztási eljárásról szóló 2013. évi XXX-
VI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a választási irodák gondoskodnak 
a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő 
szervezetek tájékoztatásáról, ennek érde-
kében választási információs szolgálatot 
működtetnek. 
A Tiszaújvárosi Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Iroda Válasz-
tási Információs Szolgálatának elérhető-
ségei:
Címe: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
tal, 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
Vezető neve: dr. Juhos Szabolcs OEVI 
vezető, jegyző
Telefonszám: (49) 548-014
e-mail: valasztas@tujvaros.hu
Az OEVI Választási Információs Szolgá-
lata folyamatosan a választópolgárok ren-
delkezésére áll a Polgármesteri Hivatal 
nyitvatartási ideje alatt.  

8. oldal 2016. szeptember 8.Önkormányzat/Közlemények



Toborzó 
a művészeti csoportokba

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

9. oldal2016. szeptember 8. Közlemények/Rendezvények
Jubileumi 

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

Polgármesteri Hivatal

IGÉNYLŐLAP
a város jubileumi évfordulójához kapcsolódó 

emléklap átadásához

1. Személyi adatok
1.1. Az igénylő személyére vonatkozó adatok
1.1.1. Neve:.............................................................................................................................................  
1.1.2. Születési neve:...............................................................................................................................  
1.1.3. Anyja neve: ................................................................................................................................... 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................. 
2. Lakcím adatok
2.1. Lakóhelye: Tiszaújváros, .................................................................................................................. 
2.2. A települési lakcímre történő bejelentkezés időpontja: .....................................................................  
2.3. Telefonszáma (nem kötelező megadni):............................................................................................ 
3. Nyilatkozatok
3.1. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a településen lévő lakcímem folyamatossága legalább 50 éve 
fennáll.
3.2. A közölt adatoknak a nyilvántartás, valamint az emléklap kiállítása céljából történő felhasználásához, adatkezeléséhez hoz-
zájárulok.
Tiszaújváros, 2016.  ........................ hó ......... nap
  ……………………………
  igénylő



Tiszaszederkényben 
a Bajcsy-Zs. utcában 

eladó 
3 szobás szuterénes 

lakás, 
nagy telekkel.

Érd.: 06-30/532-9883

Évadzáró horgászverseny
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2016. szeptember 17-én (szombaton) évadzáró horgászversenyt szervez a sajószögedi Er-
dészeti tavon.
Program:
Gyülekezés: 7.00-tól
Sorsolás: 7.30-tól
Verseny: 8.00-11.00-ig 
Mérlegelés, eredményhirdetés, tombola: 11.00-től
Nevezési díj: 800,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Mindenkit szeretettel várunk!

Makó Zoltán versenyfelelős

A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő műve-
lődésszervező munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikö-
téssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: művelődésszervezői feladatok ellátá-
sa, identitás létrehozásában való közreműködés, a művészeti 
csoportok tevékenységének koordinálása, a díszítőművésze-
ti szakkör vezetése.
Pályázati feltételek: 
- középfokú képesítés                                                
 - büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- népi játék és kismesterségek oktatója szakképesítés
- népi kézműves szakképesítés
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (office progra-
mok)

- művészetek terén szerzett jártasság
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai szakképzettséget igazoló okirat másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.
Az állás 2016. október 3. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004-es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:
Derkovits Kulturális Központ 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megnevezését feltüntetni.

              Mátyás Zoltán igazgató

Művelődésszervező állás

A Tiszaújvárosi Krónikában is 
megjelenik lakossági apróhir-

detése,  amennyiben azt a Tisza 
TV Képújságában legalább  5 

napra (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig fel-

adja.

A Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. évfordulója 
tiszteletére megjelent

 kétkötetes díszdobozos kiadvány megvásárolható a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

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

Ára: 5.000,- Ft
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A hétvége sporteseményei
Sportcentrum

Szeptember 10. (szombat)
Jabil családi nap

Szeptember 12. (hétfő)
Labdarúgás
17.00 Bozsik torna U11 és U13 korosztály   
	 	 Műfüves	edzőpálya	és	Füves	edzőpálya

Szeptember 14. (szerda)
Labdarúgás
16.00	TFCT	U19	-	Balmazújváros	FC	 	
	 	 Füves	edzőpálya
16.00	TFCT	U17	-	Balmazújváros	FC	 	 	
	 	 Füves	edzőpálya

Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
Szeptember 10. (szombat)

Sárkányhajó
09.00-14.00		Sulisárkányok	 	 	 	
  Dísztó

Borsodi RC Modell Fórum
Szeptember 10. (szombat)

Modellezés
Borsodi	FPV	Racing	bajnokság	3.	forduló		 	 	
	 	 Robinson	tanya	mellett

Atlétika

Kristály duplázott  

Kristály	Csanád,	a	Tiszaújvárosi	SC	atlétája	kiemelkedő	ered-
ménnyel	zárta	a	2016-os	idényt.	A	17	éves	sprinter	megnyerte	
az	Atlétikai	Ifjúsági	Magyar	Liga	versenysorozatát	100	és	200	
méteres	síkfutásban.	A	sorozat	hat	állomásból	állt,	a	négy	leg-
jobb	eredményből	alakult	ki	a	végső	sorrend.	Csanád	a	100	mé-
teres	versenyben	29	ponttal	nyert,	melyet	egy	első,	két	második	
és	egy	harmadik	hely	megszerzésével	gyűjtött	össze.	200	mé-
teren	31	pontot	szerzett	két	első,	egy	második	és	egy	harmadik	
helyezéssel.	
A	versenyek	utolsó	állomása	augusztus	19-én	Budapest	nyílt	ju-
nior	 és	 ifjúsági	 bajnoksága	 volt,	 ahol	 100	méteren	 harmadik-
ként,	200	méteren	győztesként	ért	célba.

Kosárlabda

Ezüst a Dobó-kupán
Négy	csapat	részvételével	rendezték	meg	szeptember	3-4-én	a	
Dobó-kupa	 férfi	 felkészülési	 tornát	 Egerben.	 	A	 Tiszaújváro-
si-Termálfürdő	Phoenix	KK	két	győzelemmel	és	egy	vereség-
gel	a	második	helyen	zárt.	Az	ezüst	mellett	még	egy	elismerés	
érte	a	csapatot,	a	torna	legjobb	játékosa	a	friss	igazolású	Madár 
András lett.
Eredmények:
Eger	-	Tiszaújváros	58-77	
Tiszaújváros	-	Békés	72-47	
MEAFC	-	Tiszaújváros	84-76

Labdarúgás

Ötből négy, az élre mégy
Kétgólos győzelmet aratott 
hazai pályán egy remek mér-
kőzésen a Tiszaújváros az 
ötödik fordulóban.

TFCT - Hajdúböszörményi TE 
2-0 (1-0) 

Tiszaújváros,	 300	 néző	 V.:	 Sándor	 (Ta-
kács,	Kulcsár)
TFCT:	 Tóth	 -	 Fodor,	 Dajka	 (Horváth),	
Bodó,	 Viscsák	 (Somogyi),	 Molnár	 L.,	
Bussy,	Hussein	(Kerekes),	Molnár	F.,	Fa-
bu,	Kristófi.
Hajdúböszörményi TE:	Somogyi	 -	Nagy	
P.,	Kovács,	Tóth	(Andorkó),	Tatár,	Szat-
hmári,	 Jeremiás,	 Brazsó	 (Rőth),	Molnár	
(Kis),	Lukács,	Nagy	M.	
36. perc: Labdaszerzés	után	Bussy	ugrat-
ta	ki	jó	ütemben	Kristófit,	aki	rávezette	a	
kapusra	a	labdát,	majd	higgadtan	gurított	
mellette	a	bal	alsó	sarokba.	(1-0)
88. perc: Szabadrúgás-kombinációt	 kö-
vetően	Molnár	László	ívelt	középre,	ahol	
a	remekül	helyezkedő	Bussy	 fejelt	a	há-
lóba. (2-0)
Az	első	félidőben	parádésan	játszott	a	Ti-
szaújváros.	A	hazai	csapat	helyzetet	hely-
zetre	 alakított	 ki,	 míg	 a	 vendégek	 szin-
te	egyáltalán	nem	jutottak	el	a	kapuig.	A	
nagy	nyomás	ellenére	a	befejezésbe	min-
dig	belecsúszott	valami	hiba,	így	bár	reá-
lis	esély	lett	volna	több	gólos	előnyt	is	ki-
alakítani	csak	a	35	percben	sikerült	beta-
lálni. 
A	második	félidő	már	jóval	kiegyenlítet-
tebb	 erők	 csatáját	 hozta.	 Összességében	
elmondható,	hogy	egy	remek	iramú	mér-
kőzésen	megérdemelten	nyert	 a	Tiszaúj-
város,	melynek	eredményeként	öt	fordu-
ló	után	12	ponttal	újra	a	tabella	élén	áll.
Gerliczki Máté, vezetőedző:	Nagyon	bol-
dogok	vagyunk,	mert	egy	csodálatos	győ-
zelmet	 arattunk	 egy	 képzett,	 nagyon	 jó	

csapat	ellen,	teljesen	megérdemelten.	Az	
első	 félidőben	 mutatott	 játékunk	 volt	 a	
szezon	eddigi	legjobbja.	
Elek Norbert, vezetőedző:	 Gratulálok	 a	
Tiszaújvárosnak,	 megérdemelten	 nyer-
tek.	Adtunk	nekik	egy	félidőnyi	előnyt.	A	
második	 félidőben	 megpróbáltunk	 min-
dent	megtenni	az	egyenlítésért,	de	az	saj-
nos	nem	sikerült.	
További eredmények
Rákosmente	-	Hatvan	2-2	
Salgótarján	-	Tállya	1-1
Monor	-	Nyírbátor	2-0
Putnok	-	ESMTK	1-2
DVTK	II.	-	KBSC	4-1
Újpest	II.	-	MTK	II.	1-7
BKV	Előre	-	REAC	1-2
Jászberény	-	DVSC-DEAC	II.	3-2
Következik a 6. forduló
2016.09.10.,	szombat,	16.30
Tállya	-	BKV	Előre		 	 	
Nyírbátor	-	Rákosmente		 	 	

Hatvan	-	KBSC		 	 	
2016.09.10.,	szombat,	18.00
REAC		 -	Monor		 	
2016.09.11., vasárnap, 16.30
DVSC-DEAC II. - TFC Tiszaújváros 
Putnok	-	DVTK	II.		 	 	
Hajdúböszörmény	-	Újpest	II.		 	
MTK	II.	-		Salgótarján			 	 	
ESMTK	-	Jászberény			 	 	

Termálos találkozó 
a kupában

Az	MLSZ-ben	kisorsolták	a	Magyar	Ku-
pa	 6.	 fordulójának	 párosításait.	 Csapa-
tunk	a	szintén	NB	III-as	Várfürdő	-	Gyu-
lai	Termál	FC	 ellen	 idegenben	 lép	majd	
pályára	 szeptember	 21-én,	 szerdán	 dél-
után.	
A	gyulaiak	jelenleg	a	Közép	csoport	12.	
helyét	foglalják	el,	mérlegük	2	győzelem	
és	3	vereség.	Legutóbb	hazai	pályán	szen-
vedtek	vereséget	a	Budafoktól.

Három győzelem
Utánpótlás	 csapataink	 közül	 az	 U19-es,	
az	U15-ös	és	U14-es	csapatunk	is	három	
pontot	szerzett	a	bajnokság	második	for-
dulójában.
Eredmények:
U19	Tállya	KSE	-	TFCT	0-5
U17	Tállya	KSE	-	TFCT	4-3
U15	TFCT	-	KBSC	FC	6-4
U14	TFCT	-	KBSC	FC	2-0

Toborzó
	A	Termálfürdő	FC	Tiszaújváros	toborzót	
hirdet	2010.	és	2011-ben	született,	labda-
rúgás	 iránt	 érdeklődő	 fiúk	 és	 lányok	 ré-
szére.	A	 játékos	 foglalkozásokat	heti	két	
alkalommal	1-1	óra	 időtartamban	 tartják	
a	Sportcentrum	füves	labdarúgó	pályáin.	
További	információ	Demblovszky	Gábor	
utánpótlás	edzőnél	(20-344-5654)

Az NB III. Keleti csoportjának állása
1. Termálfürdő FC Tiszaújváros  5  4  0  1  8-4  12 
2.	MTK	Budapest	II.		 5		 3		 1		 1		 14-4		 10	
3.	Monori	SE		 5		 3		 1		 1		 9-5		 10	
4.	KBSC	FC		 5		 3		 0		 2		 8-7		 9	
5.	Rákosmente	KSK		 5		 2		 2		 1		 15-9		 8	
6.	Jászberényi	FC		 5		 2		 2		 1		 9-4		 8	
7.	STC	Salgótarján	 5		 2		 2		 1		 9-4		 8	
8.	PUTNOK	FC		 5		 2		 2		 1		 9-6		 8	
9.	DVTK	II.		 5		 2		 2		 1		 9-8		 8	
10.	Nyírbátori	FC			 5		 2		 1		 2		 9-6		 7		 	
	 11.	REAC		 5		 2		 1		 2		 8-8		 7	
12.	ESMTK		 5		 2		 1		 2		 3-5		 7	
13.	Hajdúböszörményi	TE		 5		 2		 1		 2		 4-7		 7	
14.	Tállya	KSE		 5		 1		 2		 2		 10-12		 5	
15.	FC	Hatvan		 	5		 1		 2		 2		 9-12		 5	
16.	BKV	Előre		 	5		 1		 0		 4		 7-16		 3	
17.	DVSC-DEAC	II.		 5		 0		 2		 3		 7-10		 	2	
18.	ÚJPEST	FC	II.		 5		 0		 0		 5		 6-26		 0	

Triatlon

Hatból öt érem Ózdról
A Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub sportolóinak fölényét 
hozta a szeptember 4-én meg-
rendezett VI. Ózd Triatlon. 
Az abszolút értékelésben ki-
osztott hat érem közül ötöt a 
Tisza-partiak vihettek haza.

A	különböző	korosztályokban	hozzávető-
leg	kétszáz	sportoló	indult	a	VI.	Ózdi	Tri-
atlon	 versenyen.	A	 legnagyobb	 érdeklő-
déssel	várt	 felnőtt	 erőpróbára	népes	me-
zőny,	 majd’	 ötven	 versenyző	 gyűlt	 ösz-
sze.	Az	elit	kategóriában	700	méter	úszás,	
25	km	kerékpározás	és	6	km	futás	várt	a	
résztvevőkre.	Az	első	és	a	második	szám	
utáni	abszolút	értékelésben	még	a	tiszaúj-
városi	Szabolcsi	Fruzsina	állt	az	élen,	de	
a	 futásban	 klubtársa,	 Varró	 Bálint	 meg-
előzte	őt,	és	végül	1	óra	20	percen	belüli	
idővel	megnyerte	az	erőpróbát.	
-	Az	úszás	a	leggyengébb	számom,	ezút-
tal	is	ez	volt	a	kritikus	-	mondta	Varró Bá-
lint.	-	A	kerékpározás	és	a	futás	már	sok-

kal	 jobban	 ment.	 Nagyon	 jó	 hangulatú	
szezonzárón	 vehettem	 részt,	 ahol	 kiváló	
volt	az	idő,	gyönyörű	a	környezet,	és	szá-
momra	 minden	 jól	 alakult.	A	 győzelem	
mellett	örülök	annak	is,	hogy	magamhoz	
képest	sikerült	előrelépnem,	hiszen	8	per-
cet	javítottam	a	tavalyi	időmön.	
Eredmények
Férfi abszolút:	 1.	 Varró	 Bálint	 (Tisza-
újvárosi	 Triatlon	 Klub)	 1:19:44	 óra,	 2.	
Németh	 Sándor	 (Tiszaújvárosi	 Triatlon	
Klub),	 1:23:42,	 3.	 Tulipán	 Attila	 (Ózdi	
KE)	1:24:47
Női abszolút: 1.	 Szabolcsi	 Fruzsina	 (Ti-
szaújvárosi	Triatlon	Klub)	1:22:06,	2.	Sá-
volyi	 Sára	 (Tiszaújvárosi	Triatlon	Klub)	
1:23:42,	 3.	 Vizi	 Viktória	 (Tiszaújvárosi	
Triatlon	Klub)	1:33:44.
Leányok:	2.	kcs.:	2.	Bán	Lilla.	5.	kcs.:	1.	
Molnár	Sára
Fiúk:	3	kcs.:	1.	Szabolcsi	Bálint
Férfiak:	7.	kcs.:	7.	Bán	Csaba	

Tenisz

Vereség a nyitányon
Megkezdte	szereplését	a	Tiszaújvárosi	Tenisz	Club	férfi	felnőtt	
csapata	az	OB	III-as	bajnokságban.	A	nyitány	nem	sikerült	túl	
jól,	hazai	környezetben	7-2-es	vereséget	szenvedtek	a	Fővárosi	
Vízművek	csapatától.	
A győzelmeket szerezték: Gyuris	 Norbert	 és	 a	 Gyuris	 Nor-
bert-Mikula	Anatoly	páros.	A	javításra	most	hétvégén	ismét	ha-
zai	környezetben	van	remény,	szeptember	11-én	itthon	fogadják	
a	Nyíregyháza	csapatát.
Emellett	 felhívják	 a	 sportág	 iránt	 érdeklődő,	 iskolások	figyel-
mét,	hogy	szeptember	15-én	ismét	beindul	a	Teniszsuli.	Érdek-
lődni	a	06-70/391-5656-os,	valamint	a	06-30/858-9895-ös	tele-
fonszámokon	lehet.

11. oldal2016. szeptember 8. Sport

Varró Bálint bizonyult a legjobbnak az 
ózdi szezonzárón. 

A ligagyőztes Kristály Csanád (középen), elől Jakab István 
edző az eredményhirdetés után.

Fabu lövése elakadt a védőkben. 



12. oldal 2016. szeptember 8.Rendezvények
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