
Vizes sikerek,
elismerések

Virágosítás
városszerte

/3. oldal 

Lendületben
a Sodrás

/4. oldal/4. oldal

Javítanak, burkolnak

Karbantartás a gyógyfürdőben

Idén is jó szezont zárt a Tisza-
újvárosi Gyógy- és Strand-
fürdő. Pedig az időjárás nem 
mindig kedvezett a strando-
lóknak. 

Néhány hete még zsúfolásig megteltek a 
medencék a fürödni, pihenni vágyókkal. 
Szeptember harmadik hétvégéje volt az 
utolsó alkalom, hogy a kalandmedencét is 
használhatták a vendégek. Tyukodi Lász-
lóné Edelényből érkezett.
 - Szeretjük ezt a fürdőt, évente több al-
kalommal is ellátogatunk ide. Úgy dön-
töttünk, hogy kihasználjuk az utolsó őszi 
napsütést – mondta. 
Szeptember 26-án leengedték a termálvi-
zes medencékből is a vizet, megkezdőd-
tek a szokásos, egy hétig tartó karbantar-
tási munkálatok.
- Üzemeltetési tapasztalataink alapján 
évente kétszer, tavasszal és ősszel végez-
zük el azokat a karbantartási, műszaki ál-
lagmegóvási munkálatokat, melyek szük-
ségesek ahhoz, hogy biztonságosan üze-
meljünk - nyilatkozta lapunknak Széné-
gető István, a Tiszaújvárosi Gyógy-és 
Strandfürdő üzemvezetője. - Az idei őszi 
munkálatokat három csoportba lehet so-
rolni. Az első részben elvégezzük a ter-

málrendszer karbantartását. Ide sorolhat-
juk a csővezetékek, szivattyúk, termálvíz-
tározók, hőcserélők ellenőrzését, javítá-
sát. A második csoportba tartoznak a ter-
málfürdő épületében az épületgépészeti 
javítások. A légkezelő berendezéseket, a 
fűtésrendszereket és a hozzájuk kapcsoló-
dó műszaki berendezéseket vizsgáljuk át, 

illetve javítjuk, ha szükséges. A harmadik 
nagyon fontos rész a termálmedencék sé-
rült burkolatainak cseréje. A gyógyfürdő 
épületében tisztasági festéssel folytatjuk 
a munkálatokat, melyeket egy nagytaka-
rítással fejezünk be.
A fürdő október 3-án 9 órától várja újra a 
vendégeket.  

Partneri összefogás

Támogatás
turisztikai táborra

Dr. Fülöp György alpolgármester vezetésével hi-
vatalos delegáció járt Beregszász testvérvárosunk-
ban és részt vett a Hazaváró Fesztivál program-
jain. 

A látogatás során lezajlott egyeztetéseken elhangzott, hogy Ti-
szaújváros önkormányzata a képviselő-testület 2016. szeptem-
ber 29-ei ülésén tárgyalja azt a javaslatot, melyben Tiszaújvá-
ros Beregszász önkormányzata számára 15 millió forint támo-
gatást biztosít a Beregszász-Végardai Perényi Zsigmond Rekre-
ációs és Turisztikai Tábor kialakításához. 
Információink szerint Beregszász partnervárosai közül Ferenc-
város, Hajdúböszörmény és Tiszaújváros önkormányzata támo-
gatásával, a kúria udvarára 2 db kétszintes faházat szeretnének 
elhelyezni, melyeket a táborozók szállásként használhatnának. 
A tábor turnusonként 50 főt tudna fogadni, így egy nyár alatt 
nagyságrendileg 500 gyerek táborozhatna. A táborozási lehető-
ségen túl az épület és az udvar multifunkcionális kialakítása ré-
vén más programok (kisebb koncertek, futóversenyek, képzé-
sek, konferenciák) megtartására is alkalmassá válna.

Decemberi hajrá

Rendezvények
az év végén

Már javában zajlanak a hagyományos év végi ren-
dezvények előkészületei. A legtöbb esetében az idő-
pontok is tisztázódtak.

A Mikulástól karácsonyig rendezvénysorozat idén november 
27-től december 18-ig tart. A Szederkényi gyertyagyújtást de-
cember 12-én, az Adventi hangversenyt 13-án rendezik.
A közalkalmazottak és köztisztviselők munkaértekezlete - te-
kintettel a közeli ünnepre - ezúttal nem az utolsó tanítási napon, 
hanem december 16-án lesz. Ezt 17-én a Sportbaráti találkozó, 
19-én a Szépkorúak karácsonyi ünnepsége, 20-án a gazdasági 
társaságok munkaértekezlete követi. Ugyancsak ezen a napon, 
december 20-án lesz a Tisza-parti csillagszórás is. 
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A hét elején elkezdődtek az épületgépészeti felújítások, javítások. 

A Hazaváró Fesztivál felvonulással kezdődött. 

A hétvégén még szép számban használták ki az indián nyár - és a termálvíz - melegét. 
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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 temp-
lomunkban.
Októberben a hétköznapi szentmisék előtt fél órával el-
imádkozzuk a Rózsafüzért.
Október 1-jén (szombat) az Egri Bazilikában, minist-
ránstalálkozó lesz, melyen egyházközségünk ministránsai is 
részt vesznek. 
Egyházközségünk búcsú ünnepe október 9-én 11 órakor 
lesz. Az ünnepi szentmise a templomlépcső átadásával 
és megáldásával kezdődik a templomtéren Bráz György 
polgármester és Dr. Mata István plébános közreműködésével. 
Az ünnepi szentmisét Ficzek László, az Egri Főegyházmegye 
általános helynöke mutatja be.
Meghívott vendégünk Hágen Orsolya operaénekes (Bécsi 
Zeneakadémia).

Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:00 esti istentisztelet. Szom-
baton, okt. 1-jén az Istenszülő Szűz Mária oltalmának ünne-
pét tartjuk: 8:00 utrenye, 9:00 Szent Liturgia. 17:30 vecsernye. 
Vasárnap 8:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. 
Kedden 8:00 Szent Liturgia.
Október 8-án Eperjesre és Bártfára kirándulunk. Indulás a gö-
rög templom elől reggel 6 órakor (személyi igazolványát vagy 
útlevelét mindenki hozza magával!).

Református
Csütörtökön 17.00 órától bibliaóra lesz a városban. 
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet. A városban a délelőtti istentisz-
telet ideje alatt az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk.

 „Ne jöjj le sírva síromig, nem fekszem itt, nem alszom itt,
ezer fúvó szélben lakom, gyémánt vagyok fénylő havon,
érő kalászon nyári napfény, szelíd esőcske őszi estén,
síromnál sírva meg ne állj, nem vagyok ott, nincs is halál.”

Elmondhatatlan fájdalommal tudatjuk, 
hogy a drága gyermek, testvér, édesapa,

Brugós Ottó
hihetetlen erővel viselt betegség után, életének 51. évében 

egy hosszú útra indult.
Végső nyugalomba helyezése 

2016. szeptember 30-án (péntek) 14.30 órakor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család

Emléktábla-avatás
Tisztelt Nyugdíjas Társaim!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete az Idősek hete kere-
tében 2016. október 3-án (hétfő) 14.00 órai kezdettel a Nyug-
díjas parkban koszorúzást és emléktábla-avatást, ezt követő-
en 15.00 órától a Derkovits Kulturális Központ színházter-
mében emléknapot szervez. A rendezvényekre szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt.

                  Sóvágó Gábor
           elnök

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

                                   Sóvágó Gábor elnök

Flashmob Kassán

Fesztiválozott a Gimnasztráda
Szeptember 17-én a Tiszaúj-
városi Gimnasztráda csapa-
ta a Szlovák Torna Szövetség 
meghívására részt vett a Kas-
sán megrendezett Gymnas-
tics and Dance fesztiválon.

 A tiszaújvárosi csapat négy koreográfi-
ával nevezett. A gyermek, serdülő, ifi és 
felnőtt csapat tagjai nagy lelkesedéssel 
készültek a bemutatóra. A látványos és 
magas színvonalú akrobatikus showtánc 
koreográfiáikkal nagy sikert arattak, vas-
tapssal ünnepelték a lányokat. A szerve-
zők kitettek magukért, kiemelkedő volt 
a rendezés, rendkívül jó volt a hangulat. 
A lányok kiválóan teljesítettek, a többi 
csapathoz képest is kiemelkedőt nyújtot-
tak. A fesztiválon a több mint 250 részt-
vevő együtt előadott egy flashmob tán-
cot, mellyel csatlakoztak az Európai Tor-
na Szövetség által megrendezett Europe-
an Week of Sport nevű eseménysorozat-
hoz, melynek célja Európa megmozgatá-
sa és a torna népszerűsítése volt. A szer-
vezők felkérték a csatlakozni kívánó szer-
vezeteket, hogy szeptember 17-én adják 

elő az általuk közreadott „1000 cities flas-
hmob”nevű koreográfiát. Céljuk az volt, 
hogy ezen a napon Európa ezer városá-
ban hódoljanak a tornasportnak. A lányok 
a fesztivált megelőzően megtanulták a 
lépéseket, és a többi csapatnak is meg-
tanították a fesztivál napján, így a tisza-

újvárosiak vezetésével az összes fellépő 
együtt mutatta be a táncot, mely óriási él-
mény volt.  Minden sportolók egy póló-
val és egy emlékéremmel a nyakában tér-
hetett haza, mely örökké emlékezteti őket 
erre a fantasztikus fesztiválra. 
                                           Haisz Vanda

Lezárt ügy

 Hibás gép 
szakította le a karját
Vádemelési javaslattal élt a rendőrség két tiszaújvárosi lakossal 
szemben, mivel tésztakészítő üzemükben dolgozó alkalmazott-
juk karját leszakította egy gép.
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság R. Tamásné 54 éves és R. Ta-
más 56 éves helyi lakosokkal szemben. A gyanúsítottak, az álta-
luk Tiszaújvárosban üzemeltetett, és a szakértők által megállapí-
tottan hibásan működő tésztakészítő gép 2015. augusztus 13-án 
leszakította egyik alkalmazottjuk alkarját. A baleset maradandó 
fogyatékosságot okozott a nőnek.
Az ügyben indított nyomozást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitány-
ság szeptember 26-án lezárta és az iratokat vádemelési javaslat-
tal megküldte az ügyészségnek. 

                                            (Forrás: police.hu)

Finomság
Ezzel a rejtvénnyel véget ér szeptem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket ok-

tóber 4-ig egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. oldal 2016. szeptember 29.Sokféle

A Krónika 
elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755,

+ 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tisztv.hu

Egyenkékben a gimnasztrádások. 

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot október 2-ig (vasárnapig) a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd ok-
tóber 3-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 
9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
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



kronika@tiszatv.hu
Gondolatok, felvetések 

a zöldprogramhoz 

Városunk zöldterület-fejlesztési programjának 
terveit több oldalról, és több fórumon megvilá-
gítva is megismerhettük, amelyeket nekem is volt 
módomban végigkísérni. Mint ma is érdekelt vá-
roslakó, és korábban, mint a zöldfelületek fenntar-
tásáért is felelős VGV-s műszaki vezető, több olyan 
kérdéskört kívánok megemlíteni, melyekről eddig 
nem nagyon esett szó, vagy  legalábbis  nem kellő 
módon és mértékben.

 Annak idején - mint ahogyan arról Bráz György polgármester 
úr is szót ejtett - elsődleges szempont volt a gyorsaság, és en-
nek érdekében történtek olyan faültetések, amelyekkel mostaná-
ra komoly gondok adódnak amiatt, hogy a gyorsan növő fafajták 
hamar el is öregednek.  Nagyobb mértékben ez jellemző például 
az Ifjúsági park faállományára. Magam ezen kívül egy másik té-
nyezőt is megemlítek. Ez abban fogalmazható meg, hogy egyes 
helyeken a fák oly mértékben körbe vannak véve kemény - asz-
faltozott, betonozott, vagy kövezett - burkolatokkal, hogy egy-
részt a szerencsétlen növények nagy hőhatástól, másrészt pedig 
kevés csapadékellátástól szenvednek. Amikor aztán elérnek egy 
felnőttebb, igényesebb életkort, egyszerűen életképtelenné vál-
nak, és előbb, vagy utóbb elsorvadnak, elhalnak. Ilyen terület 
például az Árpád út 9-19. épület előtti nagy aszfaltos parkoló, 
ahol az egyes részek közötti zöldsáv oly keskeny, hogy azokban 
- mint ahogyan azt a sajnálatos tények mutatják - egyre több  na-
gyobb fa pusztult már el. E fáknak pedig egyrészt nagy szere-
pe lenne az ott parkoló gépkocsik hűvösben tartásában, másrészt 
magának a lakóterületnek a klimatizálásában. Úgy vélem, hogy 
ki lehetne, és ki kellene bővíteni az itteni zöldsávokat. Ilyen ne-
gatív tendenciájú, veszélyes területnek látom a Szent István út 
üzletekkel beépített oldalán lévő fásításokat is, ahol szintén ke-
vésnek gondolom a ma még fiatal fák fejlődésére biztosított 1-2 
négyzetméternyi szabad földterületeket, ami miatt később itt is 
bekövetkezhetnek a fentebb említett bajok.
A második témakör, amellyel nem találkoztam, de mindenképp 
fontosnak tartom, az a zöldfelületek egészségre történő eset-
leges káros, nevezetesen allergén hatásai. A telepítések idején 
minden valószínűség szerint erre nemigen gondoltak, és ezzel 
nem nagyon foglalkoztak. Minden bizonnyal a minél szélesebb 
spektrumú, és díszesebb cserje- és  faállomány elérése volt e te-
kintetben is a cél, nem pedig a megszokott, őshonos növényi ál-
lomány telepítésének a prioritása. Nem tudom, hogy ilyen irá-
nyú vizsgálatok voltak-e, és tervek vannak-e egyáltalán, s va-
jon közegészségügyi szempontból milyennek tekinthető váro-
sunk légterének a pollen-terheltsége. Szerencsés volna, ha szük-
ség szerint ez a témakör is bekerülne a vizsgálandó körbe. 
Harmadik kérdésként, illetve problémakörként a kevésbé látvá-
nyos, de mégis fontos füves, pázsitos közterületi részeket jelö-
löm meg. Őszintén szólva, az évtizedekkel ezelőtt történt tele-
pítéseknek, füvesítéseknek alig vannak ma már az eredeti érté-
keket mutató nyomai. Pontosabban fogalmazva; sok helyen ki-
pusztultak, más helyeken pedig elgazosodtak, jobb esetben me-
zei jellegű növényekkel, virágokkal keveredtek. A valamikor 
gyakorta végzett tavaszi-nyári gépi fűnyírások ezen okok mi-
att mára szinte elmaradnak, melynek további okaként talán az 
utóbbi évek szélsőséges, melegedő időjárása is felelősként je-
lölhető meg.  Ugyanakkor a sok helyen elterjedt, nyári hólepel-
ként mutatkozó kisvirágú százszorszépek új színfoltot jelente-
nek a közterületeken. Természetesen jól tudom, hogy a füvesítés 
és pázsitgondozás-fenntartás nem egyszerű, és főként nem olcsó 
dolog, de ha már van, ezekkel is törődni szükséges. 
Felvetéseimet elsősorban nem kritikaként, hanem figyelemfelhí-
vás céljából fogalmaztam meg, amelyek az egyébként igen kö-
rültekintő, sokoldalú tervezést, és megvalósítási elképzeléseket 
kiegészítheti.

                                                     Fekete Béla 
építészmérnök

Virágosítás ősszel is

Jótékonysági túra Ukrajnáért

Kertészeti munkák városszerte

Kerékpárral az unióba

Közfoglalkoztatottak is segí-
tik a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. őszi kerté-
szeti munkáit. A talajelőké-
szítés és a tápanyag-utánpót-
lás után elkezdték a virágo-
sítást. Most kétnyáriak, egy 
hónap múlva hagymás növé-
nyek kerülnek az ágyásokba. 

Közel 47 ezer tő virágot ültetnek városz-
szerte egy év alatt. Folyamatosan cse-
rélődnek a fajták, a színek és változnak a 
formák is az ágyásokban. Mértani pontos-
sággal megtervezett műveletet ültetnek át 
a szabadba. Tamics Adrienn, a Tiszaújvá-
rosi Városgazda Kft. kertészeti részlegve-
zetője irányítja a helyszínen a munkát, s 
közben mutatja azt a tervdokumentációt, 
amely szerint végzik az ültetést. 
- Ide, a Polgármesteri Hivatal mögött 650 
árvácskát ültetünk, ezek a kétnyári virá-
gok színesítik majd az ágyásokat. Ezu-
tán megyünk a Kazinczy Közösségi Ház-

hoz, a református templom melletti kör-
forgalomhoz és a Városi Kiállítóterem-

hez, ahová szintén kétnyáriakat ültetünk. 
Árvácskák, százszorszépek és nefelej-
csek, október elején pedig a hagymás nö-
vények kerülnek be a kétnyáriak közé - 
sorolja az aktuális kertészeti feladatokat 
Tamics Adrienn. 
A kétnyári virágok ültetési ideje van 
most, de ilyenkor szokták elkezdeni a 
klasszikus őszi munkákat is, melyek kö-
zül néhányat még késleltethet az enyhe 
őszi időjárás. 
- A kellemes idő kedvez az ültetéshez, a 
kétnyári virágok még hetekig díszítik a 
közterületeket. Ellenben a hantos ásást 
és a lombgyűjtést nem kezdtük el, hisz 
szinte még nincs mit szedni, a fák is csak 
most kezdik hullajtani lombjukat, így ez 
a munkafázis is várat még magára, majd 
ha jön a hidegebb időszak, akkor kerítünk 
ezekre sort - mondja a részlegvezető.

berta

Jótékonysági kerékpártúra 
indult egy időben Budapest-
ről és Kijevből, hogy szeptem-
ber 23-án a két csapat együtt 
érkezzen meg Beregszászra, a 
Mindenkit Hazaváró rendez-
vényre. A Budapestről indu-
ló ötfős csapatot Hidvégi-Üs-
tös Pál ultrasportoló, a Tisza 
nagykövete vezette. 

A sportolók célja az volt, hogy felhívják a 
figyelmet Ukrajna uniós csatlakozásának 
fontosságára és arra, hogy ebben fontos 
szerepet játszik Magyarország és a kár-
pátaljai Beregszász városa is. 
- Beregszász kért fel bennünket - mond-
ta Hidvégi-Üstös Pál -, hogy vigyük jó hí-
rüket, és adjuk át ajándékaikat, felkeresve 
Beregszász testvértelepüléseit, Gödöllőt, 
Hatvant, Kiskörét, Nyíregyházát, Vásá-
rosnaményt és Tiszaújvárost is, hogy át-
adjuk Beregszász meghívóját a Minden-
kit Hazaváró rendezvényre. Szívesen áll-
tunk emellé az ügy mellé, hiszen mint a 

Tisza nagykövete, én is úgy gondolom, 

hogy Ukrajnának az Európai Unióban 

van a helye. Általában mindenhol lelkes 

kis csapat vár bennünket, nagyon örülünk 
annak, hogy ide, Tiszaújvárosba a triat-
lonosok kíséretében érkezhettünk meg - 
mondta az ultrasportoló. 
A csapatot a Városháztéren dr. Fülöp 
György alpolgármester fogadta. 
- Maximális elismerésem az övék - mond-
ta az alpolgármester -, különösen fontos 
az a küldetés, amit teljesítenek, hiszen ők 
azt szeretnék, hogy Ukrajna, ami Európa 
része, az Európai Unió része is lehessen. 
Embert próbáló teljesítményt vállaltak 
ezért, úgyhogy megtisztelő volt, hogy én 
fogadhattam őket, különösen azért, mert 
Beregszász Tiszaújváros testvérvárosa - 
tette hozzá dr. Fülöp György. 
Kijevből is öten indultak el, s szeptember 
23-án Beregszászban találkoztak. A prog-
ram nem csak arról szólt, hogy felhívják 
a figyelmet az uniós csatlakozás fontossá-
gára, támogatóik jóvoltából egy 6 millió 
forint értékű röntgengépet is adományoz-
tak a beregszászi kórháznak. 

Fodor Petra
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Az Árpád úti nagy parkolóban keskeny a zöldsáv. 

Árvácskák ágyása a Lévay úti körforgalomban. 

A csapat a tiszaújvárosi triatlonistákkal érkezett a térre.

Nem leányálom a virágültetés. 

Takár Károly kárpátaljai ultrafutó és Hidvégi-Üstös Pál, a Tisza nagykövete ad-
ták át Beregszász ajándékait dr. Fülöp György alpolgármesternek. 



Gondolatok életről, barátságról

Társulatok szem előtt

Nincs már újabb húsz évünk

Az élmény, az összbenyomás a lényeg

Régen láttuk egymást. Van annak már 
húsz éve is. Miért? A távolság miatt? 
Az eltérő életpályák miatt? A mindenna-
pi feladatok okozta időhiány okán? Ne-
tán azért, mert az élet külön utakra sodort 
bennünket? Egy kicsit mindegyik igaz, 
de együttesen sem adják ki a teljes igaz-
ságot. Fontos, vagy csak annak ítélt időt 
rabló feladatok, nagyszerű, vagy életün-
ket éppen csak megérintő emberekkel va-
ló halaszthatatlan, vagy annak vélt talál-
kozások és együttlétek színesítették kü-
lön-külön is életünket, de mindeközben 
mégis valami mindnyájunknak hiányzott. 
A velünk kapcsolatba került események 
és az azokat mozgató emberek vagy se-
gítik, vagy akadályozzák céljaink eléré-
sét. Azt, hogy mikor, melyik történik, leg-
feljebb csak utólag látjuk. Akkor, abban a 
pillanatban legtöbbször minden az érde-
kek küzdelméről szól. Mit akarhat a má-
sik? Egy a célunk, vagy csak látszólag 
haladunk azonos irányba? Rokonszenves 
vagyok neki, vagy csak úgy tesz, mintha 
az volnék? Számíthatok arra, hogy ha ér-
dekei úgy kívánják, akár hazugság árán 
is hátba támad, vagy nem? Őszinte, vagy 
alakoskodik? Miért csipkelődik, miért 
gúnyolódik, miközben alig ismer, nincs 
is közös dolgunk, csupán csak összefu-
tottunk néhányszor? Kell-e egyáltalán 
mindezekre figyelnem, vagy elég, ha hű 
maradok önmagamhoz és értékrendem-
hez? Mégis mit jelent az, hogy hű mara-
dok magamhoz? Mit kell érteni az ember 
értékrendjén? Megmondhatom-e ha vala-
mi nem tetszik, vagy valamivel nem értek 
egyet anélkül, hogy hátrányom származ-
na belőle? Biztos, hogy amit hátránynak 
gondolok, az valóban az, és nem inkább a 
javamra válik? 
Sokunknak ismerős dilemmák ezek. Írá-
somnak nem célja, hogy mélyebben el-
merüljek az okok és lehetséges megol-
dások fejtegetésében. Csupán arra akar-
tam utalni, hogy kevés olyan ember van 
az ember életében, akire feltétel nélkül 

számíthat. Nekem szerencsém van, mert 
ilyen a feleségem, ilyenek a gyermeke-
im és az ő családjaik is, de legalább ilyen 
kincs az is, hogy van néhány jó barátom. 
Jó ismerős, haver lehet több is az életünk-
ben, igazi barátja az embernek csak ke-
vés van. 
Érdekes, vagy talán természetes, hogy az 
érdek nélküli kapcsolatok rendszerint az 
ifjúkorban, a diákévek alatt kötődnek. El-
telhet akár húsz év is anélkül, hogy talál-
koznánk, mégis mindent onnan tudunk 
folytatni, ahol legutóbb abbahagytuk. Két 
évtized után jöttünk újra össze Marikával 
és Lacival néhány nappal ezelőtt. Kapcso-
latunk az egyetemi évek alatt bontakozott 
ki és mélyült el még a hetvenes évek első 
felében. Borozgatás közben nem csak a 
régi emlékek, hanem az elmúlt évek során 
velünk történt, egymás számára kevésbé 
ismert események is terítékre kerültek a 
hétvégén. Olyanok, amilyeneknek tevő-
leges részesei és nem szemlélői vagy el-
szenvedői voltunk, amelyekben felismer-
hetők azok a személyiségjegyeink, és fő-
ként azok hatása, melyeket évtizedek-
kel ezelőtt megismertünk és elfogadtunk 
egymásban. Mindezek függetlenek attól, 

hogy körülöttünk hányszor, merre és mi-
ért fordult meg a világ kereke. Barátsá-
gunkra mindennek nem volt hatása, mert 
nincs köze hozzá, mert egy másik dimen-
zióban köttetett. Mik a jellemzői? Íme né-
hány jelző: „…türelmes, jóságos, nem 
féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. 
Nem tapintatlan, nem keresi a maga ja-
vát, nem gerjed haragra, a rosszat nem ró-
ja fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét 
az igazság győzelmében leli. Mindent el-
tűr, mindent elhisz, mindent remél, min-
dent elvisel.”  Ismerős sorok? Igen, ez Pál 
apostol szeretethimnusza, mely az emberi 
kapcsolatoknak alap-, a barátságnak mi-
nimumkövetelménye.
Csaknem két teljes napot töltöttünk együtt 
beszélgetéssel, városnézéssel, kirándu-
lással. Régen telt már ilyen jól a hétvé-
génk. A Szalajka völgyében, a lenyug-
vó, megtört, őszi napfény sugarainál vál-
tunk el egymástól. A mielőbbi viszontlá-
tásra is ösztönöztek, de a felettünk elszállt 
évek realitását is jelezték Marika búcsúzó 
szavai: nincs már újabb húsz évünk arra, 
hogy ismét találkozzunk! 

                            Szrogh Károly

Nyolc társulat, kilenc pro-
dukció. Harmadik alkalom-
mal adott otthont a Derkovits 
Kulturális Központ a Manézs 
Színházi Szemlének. 

 A Manézs Miskolc legendás hírű amatőr 
társulata volt. Innen kapta nevét a szemle, 
melyet a ’70-es években rendeztek meg 
először Kazincbarcikán, ahol kétévente 
szervezték meg a találkozót. 
- Ez egy 40 éves hagyománnyal bíró ren-
dezvény, de már Kazincbarcika nem tudta 
tovább vállalni, így Tiszaújvárosban kap-
tunk lehetőséget, itt hoztuk létre a ren-
dezvény társát - mondta Püspöki Péter, 
a találkozó szervezője, a Montázs Drá-
mapedagógiai Egyesület vezetője. - Nem 
csak bemutatkoznak a színházi csopor-
tok, hanem minősítést is kapnak. A Ma-
gyar Színjáték Szövetség támogatását él-
vezi a fesztivál. A színházi szövetség fel-
kér két színházi-, illetve egy helyi illető-
ségű szakembert, akik zsűriként értékelik 
a produkciókat. Az a csapat vagy produk-
ció, amely a Magyar Színházi Szövetség 
minősítését viselheti, rangot ad az előa-
dásnak. Azok, akik országos minősítést 
nyertek, a következő évben szinte mindig 
részesülnek a pályázati forrásokból. 
Sokszínű a paletta. Különböző korcso-
portok, különböző helyzetek. Nehéz a 
döntés. 
- A legfontosabb szempont, hogy meny-
nyire élvezzük az előadást - nyilatkozta 
lapunknak a szakmai zsűri elnöke, Honti 
György, Jászai Mari-díjas színész, rende-
ző, drámapedagógus. - A szakmai kritéri-
umok - a tempó, a ritmus, a darabválasz-
tás, ennek megfelelő szereposztás - csak 
ezután következik. Az élmény, az össz-
benyomás a lényeg. Nagyon nehéz egy 
ilyen helyzetben az előadások mögé látni, 

mert mi csak egyszer látjuk a darabokat 
és ez alapján kell véleményt alkotnunk. 
Ez nem egy klasszikus értékelés, inkább 
egy szakmai beszélgetés, ahol adunk né-
hány jó tanácsot. 
A fesztivál az évek alatt kinőtt a megyé-
ből, a térségen kívülről, sőt határon túlról 
is érkeztek fellépők. 
- Erdélyből, Szilágykrasznáról érkeztünk. 
Gyermekszínjátszó csoport vagyunk, har-
madik alkalommal veszünk részt ezen a 
fesztiválon - mondta Osvát Ilona, a Tini-
komédiások vezetője. - A gyerekeknek is, 
nekem is minden fellépés egy élmény és 
egy továbbképzési lehetőség. Minden al-
kalommal tapasztalunk és mások előadá-
saiból is tanulunk. Egy ilyen fesztivál jó 
alkalom tapasztalatszerzéshez. 
A Tinikomédiások Tűvétevők című előa-
dása ezüst fokozatú minősítést kapott. 
 A szemlén két tiszaújvárosi csapat is 
színpadra állt. 
- Mi teljesen amatőrök vagyunk, nem ta-
nultunk drámapedagógiát. A magunk el-

képzeléseit próbáljuk megvalósítani - 
mondta Mátyás Edina, a Kulissza Játék-
szín vezetője. 
A zsűri véleménye alapján a Kulissza Já-
tékszín a színházi pillanatok kereséséért 
kapott elismerő oklevelet. A másik városi 
csapat, a Sodrás Amatőr Színtársulat ve-
zetőjével, Jézsó Évával, a zsűri rövid ér-
tékelése után beszélgettünk.
- Pozitív értékelést kaptunk a szakmai 
zsűritől - nyilatkozta. - Amit kritikaként 
megjegyeztek, azt mi is észrevettük a 
színpadon. Javítani fogunk rajta, megfo-
gadjuk a tanácsokat. 
A Sodrás Mágnás Miska című előadá-
sát ezüst fokozatra minősítették. A  Mis-
kát alakító Vágási Zoltánt pedig kimagas-
ló színészi teljesítményéért elismerő ok-
levélben részesítették.
A hétvégén egy arany fokozatú minősítést 
adott a zsűri, amit a debreceni Rozé Tár-
sulat kapott. 

ema

Kajak-Kenu

Bravó Giada!

Köszönetnyilvánítás

A szocialista országok saját utánpótlás „világbajnokságának” in-
dult, mára azonban valóban a világot felölelő verseny az Olim-
piai Reménységek Versenye (ORV).
Idén szeptember 23-25 között Szeged adott otthont a megmé-
rettetésnek, melyen a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányha-
jó Egyesület versenyzői kiválóan szerepeltek. Ha az egyesület 
önálló „országként” indult volna, akkor a nyolcadik helyen vég-
zett volna. Többek között Bragato Giadának köszönhetően, aki 
az ifi világbajnoki cím elnyerés után rögtön Szegedre utazott és 
4 alkalommal állt a dobogó legfelső fokára. Ezzel minden idők 
legeredményesebb ORV-s versenyzője lett, mert az elmúlt évben 
elért sikereivel együtt összesen 7 aranyérmet tudhat magáénak.
De nem csak neki örülhettünk. 2016-ban - maradjunk ennél a 
szófordulatnál - minden idők legjobb ORV szereplését nyújtotta 
a TKKSE-is, hiszen öt versenyző (Bragato Giada, Gábor Netta, 
Kovács Mirtill, Kőszegi Milán és Erős Patrik) volt tagja a ma-
gyar nemzeti válogatottnak, továbbá két edző (Krucsay József 
és Velenszki Tamás) a válogatott egy-egy szakágának felkészí-
tését kapta feladatául. 
Eredmények: K-1 női U15 200 m: 6. Kovács Mirtill, K-2 férfi 
U17 200 m: 2. Erős Patrik- Lazúr Barnabás (Győr), K-4 férfi 
U17 200 m: 5. Erős Patrik - Óbert Ákos (Győr) - Molnár Lajos 
(Szeged) - Lazúr Barnabás, K-2 női U17 200 m: 1. Gábor Netta 
- Szabó Cintia (Dunakeszi), K-4 női U17 200 m: 5. Gábor Net-
ta - Szabó Cintia - Orosz Adrienn (DKSC)- Lazúr Margaréta 
(Győr), K-1 férfi U17 500 m: 4. Erős Patrik, K-2 férfi U17 500 
m: 5. Erős Patrik - Lazúr Barnabás, C-1 női U17 200 m: 2. Bra-
gato Giada, C-2 női U17 200 m: 4. Bragato Giada – Szigethy Vi-
rág (Pécs): C- 1 férfi U15 200 m: 6. Kőszegi Milán, C-1 női U17 
500 m: 1. Bragato Giada, C-2 női U17 500 m: 1. Bragato Giada 
– Szigethy Virág, C-1 férfi U15 500 m: 5. Kőszegi Milán, C-1 
női U17 1000 m: 1. Bragato Giada, C-2 női U17 1000 m: 1. Bra-
gato Giada – Szigethy Virág.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. április 28-i ülésén született döntése alapján 482.000 fo-
rint felhalmozási célú támogatást biztosított a Tiszaújvárosi Ka-
jak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület részére. Egyesületünk a tá-
mogatást egy speciálisan a maratoni versenyekre gyártott C1 ke-
nu beszerzésére fordította, amely Bragato Giada ifjúsági váloga-
tott versenyző személyes felkészülését, eredményes versenyzé-
sét szolgálja. 
Támogatás ettől hasznosabban ritkán éri el célját, hiszen a né-
metországi Brandenburgban megrendezett kajak-kenu mara-
ton világbajnokságon az ifjúsági korosztályban női kenu 14.400 
méteres versenyszámában az új hajóban Giada világbajnoki cí-
met szerzett!
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület verseny-
zői, edzői és Tiszaújváros sportszerető lakossága nevében ez-
úton is köszönöm Bráz György polgármester úrnak, Dr. Fülöp 
György alpolgármester úrnak, Tiszaújváros Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének, valamint a bizottságok tagjainak 
támogatását, hiszen enélkül nem lett volna lehetőségünk ezt a 
hajót megvásárolni és talán Giada sem érte volna el ezt a kima-
gasló eredményt.
Ezúton is köszönöm az elmúlt években egyesületünk számára 
nyújtott támogatásokat, melyek hatékony felhasználásával az or-
szág mintegy 160 kajak-kenu egyesülete közül 2016-ra a TKK-
SE az ország kilencedik legeredményesebb egyesületévé vált.  
Bízom további sikeres együttműködésünkben, amely által a ti-
szaújvárosi kajak-kenu sport több mint 50 éves hagyományához 
híven még sok-sok örömet, elismerést tudunk szerezni Tiszaúj-
város sportszerető lakosságának.
Sportbaráti üdvözlettel:

Béke László elnök
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület

Elismert teljesítmény
A paralimpián elért kiemelkedő teljesítményének elismerése-
ként miniszteri elismerő oklevelet kapott Váczi Anita a Tisza-
újvárosi Vízi Sportegyesület versenyzője, aki a riói világjátéko-
kon a pontszerző hatodik helyen végzett a 12-es sérültségi szin-
tű kajakosok 200 méteres versenyszámában. 
Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Magyar Bronz Ér-
demkereszt polgári tagozat kitüntetést vehették át a parakenu 
válogatott edzői, köztük Jancsár László is.
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Bráz György polgármester, dr. Fülöp György alpolgármes-
ter, Bragato Giada világ-, és Európa-bajnok kenus, Krucsai 
József kenus edző, Béke László. És persze a kenu.

A Sodrás ezüst minősítést, Vágási Zoltán (állva) elismerő oklevelet kapott. 

A Szalajka-völgy ősszel.



Hirdetmény

Lomtalanítás lesz
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy  2016. októ-
ber 5-én (szerdán) 6.00-22.00 óra közötti időszakban  történik a 
háztartásokban keletkezett, lomtalanítás körébe tartozó hulladé-
kok begyűjtése. 
A lomtalanítás során az átadási helyre nem helyezhető ki és nem 
adható át építési-, bontási törmelék, járműroncs, biohulladék, 
veszélyes hulladék. 
A lomhulladékot az ingatlantulajdonos legkorábban a szállítást 
megelőző nap 18 óra után helyezheti ki az ingatlana előtti köz-
területre.
Figyelem!
A következő lomtalanítás 2017 áprilisában lesz. A két gyűjtési 
akció közötti időszakban keletkező lomhulladékok a Perényi úti 
hulladékudvarban adhatók le.

Polgármesteri Hivatal

Lakossági lomtalanítási tájékoztató
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
alábbi lomtalanítási szabályok betartásá-
val helyezzék ki az elszállítani kívánt lo-
mokat:
• A lomtalanítás az adott településen, tele-
pülésrészen a lakosság részére a meghir-
detett napon reggel 6-órától kezdődik, és 
a napi útvonaltervben szereplő települé-
sek, utcák szedésének befejezéséig tart. A 
kikészített lomokat a szolgáltató a jelzett 
időpontban szállítja el, egy helyről csak 
egy alkalommal. Felhívjuk figyelmüket, 
hogy a szállítójármű az útvonalon csak 
egyszer halad el, ezért később, az adott 
terület lomtalanítása után kirakott lom-
hulladékot a szolgáltató nem szállítja el. 
A lakossági lomtalanítás nem terjed ki a 
gazdálkodó szervezetekre! 
• A háztartásban az életvitelből keletke-
zett mennyiségű lomot az ingatlan előtti 
közút mellé, a forgalmat nem akadályozó 
módon kell kihelyezni a lomtalanítás reg-
gelén, hogy azt a dolgozók és a célgépek 
könnyen meg tudják közelíteni, és a ra-

kodás biztonságosan és balesetmentesen, 
kézi erővel végezhető legyen. Az egyéb 
módon kihelyezett hulladékot nem szál-
lítjuk el.
• A lomtalanítás során az apróbb méretű 
lomokat kérjük zsákban, vagy dobozban 
kihelyezni a szétszóródás megelőzése ér-
dekében. A nagy darabos, azaz a közszol-
gáltatás keretében rendszeresített gyűjtő-
edény méreteit meghaladó lom- hulladé-
kot is elszállítjuk, de a nagyméretű lomo-
kat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarni-
túra) szétszedett állapotban kell kihelyez-
ni, azért, hogy az kézi erővel könnyen 
mozgatható legyen.
• A szolgáltató a lomtalanítás során a ki-
helyezett hulladékot nem szelektálja, nem 
minősíti annak használhatóságát. 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a lomtalanítás során közterületre he-
lyezett hulladék a közszolgáltató tulajdo-
nát képezi, így annak a közszolgáltatón, 
vagy megbízottján kívül bárki más által 

történő elszállítása jogtalan eltulajdoní-
tásnak minősül!
A lom továbbra sem tartalmazhat 
• háztartási hulladékot, 
• veszélyes anyagot tartalmazó fémhulla-
dékokat, faforgácsot, oldószereket, szer-
ves oldószereket, savakat, lúgokat, ne-
hézfém tartalmú hulladékot, olajos ron-
gyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fer-
tőző hulladékokat (állati tetem, trágya), 
gyógyszereket, permetszereket és azok 
dobozait,
• azbesztet tartalmazó hulladékokat, 
• éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, 
fecskendők, vágó-szúróeszközök), 
• építési törmeléket, épületbontásból szár-
mazó hulladékot, 
• gumiköpenyt, autóbontásból származó 
hulladékot, autóroncsokat, 
• elektronikai hulladékot
• zöldhulladékot.
Környezetünk megóvása érdekében kö-
szönjük a lomtalanításban való segítő 
közreműködésüket! 

Hirdetmény

Veszélyes hulladék 
begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunk-
ban az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok 
begyűjtését. A gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszé-
lyes hulladékféleségek adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és 
ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hul-
ladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, cso-
magolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi.
A hulladékok átvételének időpontja: 2016. október 3. és októ-
ber 6. között.
Helyszínek: 1.nap – október 3. (hétfő) 
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont – a Sajó út és a Lévay 
út csomópontjában
2.nap – október 4. (kedd) 
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3.nap – október 5. (szerda) 
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont 
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap – október 6. (csütörtök) 
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont 
– Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától 18.00 óráig a lakosság 
és az önkormányzat által működtetett intézmények a fentiekben 
felsorolt hulladékokat térítésmentesen adhatják át az akció ke-
retében.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket!

Polgármesteri Hivatal

OKTÓBER Helye Ideje Kinek a részére

03. hétfő  Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

04. kedd  Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

05. szerda  Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

10. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Széchenyi iskolás gyerek és alkal-
mazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott 
befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bóbita, Tündérkert és Szivárvány 
Óvoda gyerek és alkalmazott befi-
zetés

11. kedd Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Hunyadi  iskolás gyerek és alkal-
mazott befizetés

Katica Óvoda 12.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

12. szerda Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Széchenyi iskolás gyerek és alkal-
mazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 Esély Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30-12.00 Szociális étkezők

13. csütörtök Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Hunyadi  iskolás gyerek és alkal-
mazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

17. hétfő Tisza-parti Szabadidő Ház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

18. kedd Tiszaszederkény Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

19. szerda Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

20. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

24. hétfő Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 
megrendelése

Hunyadi Iskola 7.30- 11.00 Széchenyi iskola pótbefizetés és al-
kalmazott étkezés megrendelés

25. kedd Gondozóház 10.00 11.00 Szociális étkezők

Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Hunyadi  iskola pótbefizetés és al-
kalmazott étkezés megrendelés

26. szerda Központi Étterem 12.00. 13.00 Alkalmazott befizetés

30. péntek Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 9.00 és 14.00  - 16.30 Bóbita, Tündérkert és Szivárvány 
Óvoda gyerek és alkalmazott pót-
befizetés

27. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

28. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2016. október

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

Pályázat

Parkgondozó 
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betölté-
sére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, há-
rom hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott időre szóló 
alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség.
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 05.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illet-
ve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző: 49/540-636.

5. oldal2016. szeptember 29. Önkormányzat/Közlemények



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

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

Előzetes rendezvényterv

Zenés, verses születésnap
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a városunk 50. születésnapja alkalmából megrendezendő Zenés verses születésnap 
című rendezvényre.
A műsor helyszíne: Derkovits Kulturális Központ színházterme. 
A műsor időpontja: 2016. október 11-e (kedd) 18 óra.
A műsorban fellépnek városunkból elszármazott színművészek, előadók és szerzők: 
Bakonyi Csilla, a Jászai Mari Színház tagja, Réti Adrienn, a Vígszínház tagja, Gulyás Sándor, a Dunaújvárosi Színház tagja, Vi-
zi Dávid a Színművészeti Egyetem hallgatója, Stefán János színművész, Kolosai Ferenc énekes-szerző, Síró Flórián zeneszerző.
Jegyek térítésmentesen vehetők át a Derkovits Kulturális Központban. 
Minden érdeklődőt sok szeretettel vár az est házigazdája:
                                                                                   a Club ’96 Fiatalok Egyesülete

6. oldal 2016. szeptember 29.Kultúra



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem: „Ízek, színek, formák.” Kovács Anikó 
festményei.
Látogatható október 4-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Október 3. (hétfő) – október 9. (vasárnap)
Országos Könyvtári Napok
Október 5. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus 
Nyugdíjas Klub összejövetele.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Október 5. (szerda) 14.00 óra: Úton a tudatosságban – a Po-
zitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a 
könyvtár kiállítóterme.
„Mosolyogni tessék” - Idén lenne 90 éves Janikovszky Éva - 
emlékkiállítás
A kiállítás október 8-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatar-
tási idejében. 
Filmvetítéssel egybekötött tárlatvezetés kérhető a Gyermek-
könyvtárban, iskolai és óvodai csoportok jelentkezését vár-
juk.
A kiállításhoz kapcsolódó feladatlapot helyesen kitöltők kö-
zött október 9-én, a Könyves Vasárnapon Janikovszky Éva 
könyveket sorsolunk ki.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Október 4. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.

A Tisza TV műsora

Szeptember 29., csütörtök 
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Héthatár: Népszavazás előtt - Fürdőkarbantartás - Őszi mun-
kák - Sport
Hétről-hétre: magazinműsor: Színházi találkozó - Atlétika - 
Kézilabda - Félmúlt
Fogadóóra Bráz György polgármesterrel
Utána: a képviselő-testületi ülés ismétlése

 Október 3., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújváros - Jászberény NB III-as lab-
darúgó mérkőzés közvetítése felvételről

 Október 5., szerda
18:00 Héthatár: Népszavazás után - Ülésezett az önkormány-
zat - Ősz a szigeten - Focitorna - Sport
18:15 Hétről-hétre: Idősek hete - Őszi Könyvtári Napok - 
Koncertek a Zene világnapján
Utána: Egy hajóban - vallási magazinműsor

Október 6., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése  

Ez az összeg még a mai napig is nagyon sok, de 
1978-ban hatványozottan igaz volt ez. Ez az át-
lagember számára felfoghatatlan összeg volt az, 
amibe az egykori polipropilén gyár került.
„Szeptember 21. csütörtök. Délelőtt tizenegy 
óra. A Lurgi-cég üzembe helyezést végző szak-
emberei elhatározták, hogy megkezdődik a katali-
zátorgyártás. Izgalmas napok következnek. Ami-
kor sikerül folyamatosan és egyenletesen katalizá-
tort gyártani, akkor el lehet mondani: az új gyár 
készen áll a saját készítésű polipropilén-por elő-
állítására.”
Erről tanúskodott a Borsodi Vegyész 1978. szep-
tember 8-i cikkében a világszínvonalúnak aposzt-
rofált vezénylőterem is.
„Ide fut be minden jelzés, a műszerfalak itt valla-
nak a szakembereknek az üzemek működéséről, 
a berendezések állapotáról. Nem csupán a hozzá-
értő, de az oda látogató is könnyedén megállapít-
hatja, hogy a gyárban már csaknem minden tech-
nológiai egység működik.”
És ezt sugározta az akkor új egység egésze is.
„Öröm szétnézni a gyár útjain. Mindenütt rend, 
tisztaság. Helyükre kerültek a tűz- és robbanásve-
szélyt jelző, vagy a figyelemfelkeltő táblák is. Na-
gyon éles szem kell ahhoz, hogy valamilyen hiá-

nyosságot felfedezzünk.”
A jövő héten 1977. 40. hetéből szemlézgetünk.

                   borza

4,2 milliárd forint
Hétről hétre évről évre

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

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

Könyvbemutató

kronika@tiszatv.hu

Nyelvvizsgázók a Kazinczyban
Még alig kezdődött el a 
2016/2017-es tanév, a Kazin-
czy Ferenc Református Álta-
lános Iskola tanulói máris be-
bizonyították, hogy érdemes 
a két tanítási nyelvű tagozat-
ra járni.

 Megérkeztek ugyanis a nyári nyelvvizs-
gák eredményei. Iskolánkban az elmúlt 
években minden tanévben volt olyan diák, 
aki felsőfokú nyelvvizsgát tett, ebben az 
évben sincs ez másképp. Iskolánk angol 
nyelvet tanító tanítói, tanárai és az anya-
nyelvi lektorunk áldozatos munkája meg-
hozta gyümölcsét. C1 (azaz felsőfokú) an-
gol szóbeli nyelvvizsgával büszkélkedhet 
Soltész Blanka Gemma 8.a osztályos ta-
nuló. B2 (azaz középfokú) szinten angol 
komplex nyelvvizsgát szerzett Kovács 
Balázs, Soltész Blanka Gemma és Hohol 
Réka. Szóbeli nyelvvizsgát Szűcs Hanna 
és Fekete Kiara, írásbeli nyelvvizsgát Fó-
nagy-Árva Nóra szerzett. Valamennyien a 
végzős két tanítási nyelvű osztály diákjai. 

Júniusban elballagott nyolcadikosaink-
ra is méltán lehetünk büszkék. A tel-
jes nyelvvizsgás névsor: Gergely Vanda 
Zsófia, Németh Miklós Ákos, Szabó Esz-

ter, Porubjánszki Zsanett, György Lili, 
Bujdos Betti, Szilágyi Renáta, Szabó Lili.

Dorony Attiláné 
 igazgató

Toborzó 
a művészeti csoportokba

A Derkovits Kulturális Központ művészeti csoportjai várják az 
új tagok jelentkezését! 
Az ifjúsági majorette csoportba 10 éves kortól, a gyermek cso-
portba 7-9 éves kortól, a mini majorettekhez 3 éves kortól vár-
ja Bognár Imre majoretteoktató a tánc és botforgatás iránt ér-
deklődő lányokat! 
A Kisbocskor és a Pántlika Néptáncegyüttes a mozogni, játsza-
ni, énekelni és táncolni szerető fiúkat, lányokat várja 6-12 éves 
kortól. A vidám hangulatú csapatban az intenzív mozgást, a ha-
gyományok elsajátítását Losonczi Benjamin garantálja. 
A Derkovits Fúvószenekar zenei előképzettséggel rendelkező 
gyermekek és fiatalok jelentkezését várja 10 -11 éves kortól. 
Ha a közös muzsikálás élményére vágysz, itt a helyed. Zene-
karvezető: Arnóczky Zoltán karnagy. 
A 10-14 éves korú, kézművesség iránt érdeklődő fiatalokat a 
Százszorszép Kézműves Szakkör várja. A természetes anya-
gok ismeretén túl a felhasználásuk fortélyaival és a tárgyalko-
tás örömeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők Füredi Zsu-
zsanna népi kismesterség oktató irányításával. 
A Bokréta Citerazenekar zenei előképzettséggel rendelkező fi-

atalok 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.

7. oldal2016. szeptember 29. Kultúra/Oktatás

A kiválóan nyelvvizsgázó csapat. 

A Kisbocskorba és a Pántlikába 6 éves kortól várják a 
gyerekeket.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
PaP Zsolt

a 6. sz. választókerület 
képviselője

2016. október 5-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Juhos Szabolcs jegyző

2016. október 5-én (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 

Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, negyedórás 

beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület 

képviselője
2016. október 03-án (hétfő)

16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2016. október 04-én (kedd) 
16.00 órától a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, 
Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.

              Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes Képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján a gyermek lakó-
helye, vagy ha a gyermek életvitelszerű-
en a bejelentett tartózkodási helyén la-
kik, a tartózkodási helye szerinti telepü-
lési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi 
rendelete alapján a déli meleg főétkezést 
ingyenesen biztosítja továbbá azon álta-
lános vagy középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kisko-
rú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen 
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szü-
netben valamennyi, azaz 3 munkanapon 
(2016. november 2., 3., 4.), a téli szü-
netben valamennyi, azaz 7 munkanapon 

(2016. december 22., 23., 27., 28., 29., 
30., 2017. január 2.), a tavaszi szünetben 
valamennyi, azaz 3 munkanapon (2017. 
április 13., 14., 18.) keresztül a Közpon-
ti Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.), valamint a Tiszaszederkény város-
részben élők esetében az „Esély” Napkö-
zi Otthonban ( Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 
2.) helyben fogyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő el-
fogyasztását a gyermek betegsége akadá-
lyozza, lehetőség van a szülője, más tör-
vényes képviselője vagy a szülő, más tör-
vényes képviselő által megbízott személy 
számára a gyermek részére biztosított étel 
ételhordóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek 
betegsége esetén az étel ételhordóban tör-
ténő elvitele orvosi igazolás benyújtása, 
illetve a szülő, más törvényes képviselő 
által megbízott személy számára az elvi-
tel írásbeli meghatalmazás alapján lehet-
séges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető, melynek be-
nyújtási határideje az őszi szünetre vonat-

kozóan 2016. október 28., a téli szünetre 
vonatkozóan 2016. december 21., a tava-
szi szünetre vonatkozóan 2017. április 12.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Ti-
szaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csü-
törtökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán (I. em. 114. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-
lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szüksé-

ges intézkedéseket. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-
gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

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

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

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

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

Rágcsálómentesítés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2016. szeptember 
21-én a közterületi zárt csapadékvíz-elvezető csatornaszakaszo-
kon, az ÉRV Zrt. 2016. szeptember 22-én a szennyvízelvezető 
csatornahálózaton összehangoltan megkezdte az őszi rágcsáló-
mentesítés végrehajtását.
Felhívjuk a lakóközösségek közös képviselőinek és a családi há-
zas övezetek ingatlantulajdonosainak figyelmét, hogy az ered-
ményesség érdekében a használatukban levő ingatlanokon is vé-
gezzék el szabadforgalmú irtószerek kihelyezésével az épüle-
ten belüli rágcsálómentesítést, mert az őszi időszak beköszönté-
vel fokozottan számolni kell a rágcsálók megjelenésével. A rág-
csálók lakóépületekbe történő betelepedésének megelőzése ér-
dekében kérjük gondoskodjanak a pinceablakok és a bejárati aj-
tók zárva tartásáról!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Felhívás

Gyermekes családok év végi támogatása

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros 
Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
delet 27. §-a alapján eseti jelleggel a ka-
rácsonyi ünnepeket megelőzően egysze-
ri támogatásban részesíthetők azok a kis-
korú gyermeket nevelő családok, ahol az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 250%-át (71.250 Ft-
ot), és a kérelem benyújtását megelőzően 
legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi 

lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-
rűen jelenleg is lakóhelyükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2016. október 1. - 2016. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási hatá-
ridő pontos betartására!
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támo-
gatás csak egy jogcímen állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint),

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9,00-13,00 óráig)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (111. iroda), valamint 
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György 
polgármester

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 szóló 
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
26. §-a alapján eseti jelleggel a karácso-
nyi ünnepeket megelőzően egyszeri év 
végi támogatásban részesülhetnek azok 
a szociálisan rászorult személyek, akik 
a kérelem benyújtását megelőzően lega-
lább egy év folyamatos tiszaújvárosi la-
kóhellyel rendelkeznek és életvitelszerű-
en jelenleg is lakóhelyükön élnek, vala-
mint
- 62. életévüket tárgyév október 31. nap-
jáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy

- szolgálati járandóságban részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a sze-
mélyek, akik munkaviszonyból származó 
jövedelemmel rendelkeznek.
Egyszeri év végi támogatás annak a sze-
mélynek állapítható meg, akinek a csa-
ládjában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének a 
450%-át (128.250 Ft), egyedül élők vagy 
egyedülállók esetén az 550%-át (156.750 
Ft).
Házastársak és élettársak esetén az ellátás 
csak egy formanyomtatványon kérelmez-
hető. Ugyanazon kérelmezőnek év végi 
támogatás csak egy jogcímen állapítha-
tó meg.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2016. október 1. - 2016. október 31.

A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9,00-13,00 óráig),
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási hatá-
ridő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iro-
da), valamint postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

 Bráz György 
polgármester 

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 

menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Ti-

szaszederkény, Tisza-part) a szelektíven gyűjtött hulladékok 

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

sét a közszolgáltató a következő héten, 

2016. október 5-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2016. szeptember 29.Önkormányzat/Közlemények



A népszavazással kapcsolatos tudnivalók

A 2016. október 2-ai népszavazás szavazókörei
Tiszaújváros

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

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

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

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

Szavazókör A szavazókörhöz tartozó utcák
1.                                                       

Művelődési Ház 
(Bocskai utca 33.)

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

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

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

3.                                                                                                  
Tisza-parti  Szabadidő Ház  

(Neumann J. utca 1.)

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

4.                                                               
Középiskolai kollégium                    

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

5.                                                    
Kazinczy Református Ált. Iskola                         

 (Munkácsy Mihály út 18.)

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

6.                                                         
Brassai középiskola  

(Rózsa út 10.)

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

7.                                                                  
Szent István Katolikus Ált. Iskola 

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

8.                                                    
Derkovits Kulturális Központ                      

(Széchenyi út 2.)

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

9.                                                        
Városi könyvtár                                 

(Széchenyi út 37.)

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

10.                                               
Tündérkert Óvoda                                  

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

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

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

12.                                                       
Hunyadi Iskola

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

13.                                             
Tiszavirág Idősek Klubja                       

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

14.                                              
Széchenyi Iskola          

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

15. 
Széchenyi Iskola  

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

16.                                                 
Szivárvány Óvoda                             

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

17.  
Mozgáskorlátozottak Egyesülete                                       

(Erzsébet tér 28.)

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

9. oldal2016. szeptember 29. Önkormányzat



Tiszaszederkényben 
a Bajcsy-Zs. utcában eladó 

3 szobás szuterénes lakás, nagy 
telekkel. 

Érd.: 06-30/532-9883

A Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. évfordulója tiszteletére megjelent
 kétkötetes díszdobozos kiadvány megvásárolható a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

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

Ára: 5.000,- Ft

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik 
lakossági apróhirdetése,  amennyiben azt 

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

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

10. oldal 2016. szeptember 29.Hirdetés/Rendezvények



A Sportcentrum eseményei
Szeptember 29. (csütörtök)

Labdarúgás
11.00 Dr. Alaitner István labdarúgó emléktorna  
	 	 	 Műfüves	pálya

Október 1. (szombat)
Labdarúgás
10.00	Bozsik	torna	U7,	U9		 Füves	pálya
15.00	TFCT	-	Jászberényi	FC	bajnoki	labdarúgó	mérkőzés	
	 	 	 	 Centerpálya
Kézilabda
16.00	TSC-	Diósgyőri	KSE	bajnoki	mérkőzés	 	
    Játékcsarnok

Labdarúgás

A pontok Putnokon maradtak
A bajnokság 8. fordulójában 
egy gólos vereséget szenve-
dett csapatunk a Putnok ott-
honában.

Putnok FC - TFC Tiszaújváros 
1-0 (0-0)

Putnok:	 300	 néző,	 V.:	 Mencsik	 (Fodor,	
Sándor).
Putnok FC:	Botló	-	Czégel,	Nagy,	Fehér,	
Illés,	Madarász,	Tóth,	Zimányi,	Csirszki	
(Dávid	67′),	Sápi	(Czető	81′),	Marcinas-
kó	(Kovács	B.	67′)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth	-	Fo-
dor,	 Dajka,	 Viscsák	 (Papp	 87′),	 Molnár	
L.,	Bussy,	Kerekes,	Hussein,	Molnár	 F.,	
Fabu,	Somogyi	(Kovács	69′)
85. perc: Kovács	egyéni	megmozdulását	
követően	 tálalt	Dávid elé, aki 14 méter-
ről	úgy	lőtt	a	rövid	oldalra,	hogy	Tóthnak	
esélye	sem	volt	a	hárításra.	(1-0)
Talán	 még	 a	 hétközi	 hosszabbítással	 és	
bűntető	 párbajjal	 terhelt	 kupamérkőzés	
volt	a	csapatunk	lábában,	de	az	elmúlt	hé-
ten	 látott	 gólszüret	 után	most	 nem	 sike-
rült	bevenni	a	Putnok	kapuját.	A	házigaz-
dáknak	 a	 végjátékban	 azonban	 sikerült	
mattolniuk	a	védelmünket	és	ezzel	három	
ponttal	gazdagodtak.
Az	első	10	percet	követően	labdatartásá-
ban	 jeleskedett	 csapatunk,	 de	 a	 felpasz-
szaink	súlytalanok	voltak.	A	Putnok	ezzel	
szemben	 gyors	 felívelésekkel	 próbálko-
zott,	 de	összességében	az	első	 félidőben	
taktikus	játék	mellett	a	kapuk	nem	forog-
tak	veszélyben.
A	második	félidő	sokkal	nyitottabb	 játé-
kot	hozott,	mindkét	 csapat	nyerni	 szere-
tett	volna.	Relatív	jól	játszott	a	csapat	ám	
most	ez	csak	ennyire	volt	elég.
A	 vereség	miatt	 ismét	 a	második	 helyre	
csúszott vissza a tabellán a TFCT.
Koszta Péter, vezetőedző: Végig	a	mi	aka-
ratunk	érvényesült,	de	csak	az	utolsó	10	
percben	tudtuk	feltörni	a	jól	záró	újváro-
si védelmet.
Gerliczki Máté, vezetőedző:	 Sajnálom	 a	
játékosaimat,	mert	 rengeteget	 tettek	a	 jó	
eredmény	elérése	érdekében.	Mezőnyben	
tervszerűbben	játszottunk	ellenfelünknél,	
viszont	a	kapura	veszélytelenek	voltunk.
További eredmények
Tállya	-	Rákosmente	2-1				
Hajdúböszörmény	-	BKV	ELŐRE	2-3	
Nyírbátor	-	Hatvan	1-1			
REAC	-	KBSC	2-1	
MTK	II.	-	Monor	0-1		 	 	

ESMTK	-	Újpest	II.	2-0	 	 	
DVSC-DEAC	II.	-	Salgótarján	2-0	
Jászberény	-	DVTK	II.	3-1		
Következik a 9. forduló
2016.10.01., szombat, 15.00
Tiszaújváros - Jászberény 
Monor	-	Hajdúböszörmény	 	
Salgótarján	-	ESMTK		 	 	
Hatvan	-	REAC		 	 	
KBSC	-	Tállya	
2016.10.02.,	vasárnap,	11.00
DVTK	II.	-	Nyírbátor		
Újpest	II.	-	Putnok	 	
2016.10.02.,	vasárnap,	15.00
BKV	Előre	-	DVSC-DEAC	II.
Rákosmente	-	MTK	II.		

Gyula, kupavégállomás
A	Magyar	Kupa	 6.	 fordulójában	 a	 szin-
tén	harmadik	ligás	Várfürdő	Gyulai	TFC	
együttese	 ellen	 lépett	 pályára	 csapatunk	
és	 hosszabbítás	 utáni	 tizenegyesekkel	
maradtunk alul.
Több	mint	10	éve,	2003-ban	az	utolsó	NB	
II-es	szezonban	játszott	utoljára	Gyulán	a	
Tiszaújváros,	 így	nem	sok	 támpontja	 le-
hetett	a	szakvezetésnek	a	két	gárda	erővi-
szonyáról.	Az	első	félidőben	nem	is	volt	
olajozott	a	gépezet,	több	taktikai	és	tech-
nikai	hibát	is	vétettünk,	de	a	helyzetek	ki-
maradtak mindkét oldalon.
A	második	félidőben	feljavult	a	játékunk	
és	Somogyi	góljával	a	vezetést	is	megsze-
reztük.	A	 kontratámadásaink	 újra	 veszé-
lyesek	 lehettek	 volna,	 de	 nem	 koncent-

ráltunk	eléggé.	Egy	szabadrúgást	viszont	
gólra	 váltott	 a	Gyula	 a	 82.	 percben,	 így	
következett	a	hosszabbítás,	mely	a	hétvé-
gi	mérkőzés	miatt	semmiképpen	sem	hi-
ányzott	 a	 csapatnak.	 Ráadásul	 az	 utolsó	
10	percet	emberhátrányban	 is	 játszottuk,	
ám	ennek	ellenére	sem	sikerült	egyik	csa-
patnak	 sem	 döntésre	 vinni	 a	 dolgot.	 Jö-
hettek	a	tizenegyesek,	ahol	a	hatodik	so-
rozatban	hibáztunk,	 így	 nem	 jutottunk a 
következő	fordulóba.

Felemás hétvége
Az	utánpótlás	bajnokság	5.	fordulója	fel-
emásra sikeredett, U15-ös és U17-es csa-
patunk	 begyűjtötte	 a	 három	 pontot,	 az	
U14	és	U19	nem	szerzett	pontot.
Eredmények:
U19	TFCT	-	DEAC	2-3
U17	TFCT	-	DASE	6-3
U15	TFCT	-	Balmazújváros	4-2
U14	TFCT	-	Balmazújváros	2-4

Alaitner emléktorna
Szeptember	29-én	csütörtökön	immár	he-
tedik alkalommal rendezik meg a dr. Ala-
itner	István	emlékére	kiírt	kispályás	lab-
darúgó	 tornát.	 Ezúttal	 a	 Tiszaújvárosi	
tankerület	 általános	 iskolái	 és	 az	 egyhá-
zi	 fenntartásban	működő	 iskolák	 1-4.	 és	
5-8.	évfolyamos	tanulóiból	álló	csapatok	
vehették	 birtokba	 a	Sportcentrum	műfü-
ves	labdarúgó	pályáját.	
A	mérkőzések	11:30	óra	és	14:45	óra	kö-
zött lesznek.

Asztalitenisz

Győzelem és döntetlen 
a megyeiben

Mindkét	 megyei	 asztalitenisz	 csapatunk	 játszott	 a	 bajnokság	
második	 fordulójában.	A	megyei	 bajnokság	 „A”	 csoportjában	
felemás	eredmény	született.
Tiszaújvárosi Sport Club II.- Pataki Asztalitenisz SC II. 12-6
A győzelmeket szerezték:	Kavicsánszki	4,	Fóti	3,	Mag	2,	Dubéczi	
1	és	a	Kavicsánszki-Mag	páros.

Brassai DSE Tiszaújváros - Sajókeresztúri SE 9-9
A győzelmeket szerezték:	Koncsik	4,	Tóth	3,	Jakab	2.
Az	NB	III-as	csapatunk	andornaktályai	bajnokiját	a	fogadó	fél	
kérésére,	későbbi	időpontra	helyezték	át.

Kajak-kenu

Szezonvégi versenyek
A	 közelmúltban	 több	 versenyt	 is	 szerveztek	 kajak-kenus	 ber-
kekben,	melyeken	városunk	két	sportegyesülete	számos	kiváló	
eredménnyel	gazdagodott.
Az	 utánpótláskorú	 versenyzők	 a	 már	 szokásosnak	 mondható	
„dupla	versennyel”	búcsúztak	el	a	Csorba-tavi	pályától.	Délelőtt	
a	2000	méteres,	illetve	500	méteres	távokon	a	Miskolc	Városi	
Bajnokság,	míg	délután	az	egyéni	üldözéses	(30	másodpercen-
kénti	indítás)	szlalom	formában	a	Diósgyőr-Kupa	keretén	belül	
zajlottak	a	versenyek.
Előbbin	a	Tiszaújvárosi	Kajak-Kenu	és	Sárkányhajó	Egyesület	
versenyzői	16	arany,	15	ezüst	és	7	bronzérmet,	a	Tiszaújváro-
si	Vízi	Sportegyesület	versenyzői	pedig	1	arany	és	4	bronzér-
met szereztek. 
Az	Újbudán	megrendezett	Lágymányos-Újbuda	Kupán	a	Tisza-
újvárosi	Vízi	Sportegyesület	Mertinkó	Marcell,	 illetve	Bodnár	
Bence	révén	egy	4.	és	egy	5.	helyezést	ért	el.

Tenisz

Vereség a végére
Szoros	mérkőzésen	5-4	arányban	szenvedett	vereséget	a	bajnok-
ság	zárásaként	a	Tiszaújvárosi	Tenisz	Club	az	OB	III-as	bajnok-
ságban. 
Golden Ace - Tiszaújváros 5 - 4
A győzelmeket szerezték: Gyuris	Norbert	és	Kiss	László,	vala-
mint	a	Gyuris	Norbert	-	Nemes	Nándor	és	a	Fehér	Péter	-	Pró-
kai	Pál	páros.
Bár	hivatalos	végeredményt	még	nem	közöltek	a	csapatokkal,	
várhatóan	a	H	csoport	hatodik	helyén	zárták	a	bajnokságot	a	te-
niszezők.

Az NB III. Keleti csoportjának állása
1.	Monori	SE		 	 8		 6		 1		 1		 14-7	 19	
2. Termálfürdő FC Tiszaújváros   8  5  1  2  15-7  16 
3.	KBSC	FC		 	 8		 5		 0		 3		 15-11		 15	
4.	Jászberényi	FC		 	 8		 4		 3		 1		 15-7		 15	
5.	Rákosmente	KSK		 	 8		 4		 2		 2		 23-12	 14	
6.	Putnok	FC		 	 8		 4		 2		 2		 12-8		 14	
7.	STC	Salgótarján		 		 8		 3		 3		 2		 15-8		 12	
8.	MTK	Budapest	II.		 	 8		 3		 2		 3		 16-14		 11	
9.	Tállya	KSE		 	 8		 3		 2		 3		 18-17		 11	
10.	ESMTK		 	 8		 3		 2		 3		 8-13		 11	
11.	REAC		 	 8		 3		 1		 4		 11-16	 10	
12.	Hajdúböszörményi	TE		 	 8		 3		 1		 4		 10-17		 10	
13.	BKV	Előre		 	 8		 3		 0		 5		 19-23		 		9	
14.	DVSC-DEAC	II.		 	 8		 2		 3		 3		 13-13		 		9		
15.	DVTK	II.		 	 8		 2		 3		 3		 11-13	 		9		
16.	Nyírbátori	FC		 	 8		 2		 2		 4		 11-12		 		8		
17.	FC	Hatvan		 	 8		 1		 4		 3		 12-16		 		7		
18.	Újpest	FC	II.		 	 8		 0		 0		 8		 11-35		 		0

Kosárlabda

Győzelem a megyei rangadón
Nehezen, de megszerezte el-
ső győzelmét a bajnokság-
ban a Phoenix. Bár az első fé-
lidő után úgy tűnt, magabiz-
tos győzelemnek örülhetnek 
majd kosarasaink, a végjáték 
nem kevés izgalmat hozott. 

Tiszaújvárosi Phoenix KK - Miskolci 
EAFC 64-62 (19-9, 23-13, 11-15, 11-25)
Tiszaújváros,	500	néző.	V.:	Pozsonyi,	Ba-
logh,	Bács.
Tiszaújvárosi Phoenix KK:	 Madár	 (23/
12),	 Szabó	 N.	 (4),	 Debreceni	 (10),	 Ko-
vács	Z.	(2),	Osnach	(15).
Csere:	Magyar	 L.	 (3/3),	 Kilyén	 (-),	 Be-
nőcs	D.	(-),	Pöstényi	(4),	Szilasi	(3/3).
Vezetőedző:	Brunyánszky	István.
Miskolci EAFC: Drahos	(2),	Takács	(5/3),	
Máté	(5/3),	Szojka	(6),	Endrész	(8).
Csere:	 Szögi	 (16/6),	 Galló	 (6),	 Szepesi	
(6/6),	Tóth	G.	(3/3),	Orosz	(-),	Lippai	(5).	
Vezetőedző:	Bene	Szilárd.
Bár	az	első	pontokat	a	vendégek	szerez-
ték,	utána	kosárínséges	húsz	percet	éltek	
át,	hiszen	a	félidőig	mindössze	huszonkét	
pontot	 hoztak	 össze	 a	 hazaiak	 negyven-
kettőjével	 szemben.	 A	 térfélcsere	 azon-
ban	a	játék	képén	is	változtatott.	A	harma-
dik	negyedben	egy	hullámvölgyből	még	
sikeresen	 kilábalt	 a	 Phoenix,	 így	 „csak”	
négy	pontot	vesztett	előnyéből,	az	utolsó	
játékrészben	azonban	a	hullámvölgy	ala-
posan	 elmélyült,	 a	 magabiztos	 vezetés-

ből	kis	híján	vereség	lett.	Szerencse	a	ha-
zaiak	szempontjából,	hogy	a	magukat	fa-
natizáló vendégeknek nem volt elég ide-
jük,	hogy	megfordítsák	a	mérkőzést,	 így	
ha	nem	is	könnyen,	de	megszerezte	első	
győzelmét	a	bajnokságban	a	Phoenix.
Brunyánszky István, vezetőedző:	-	Az	első	
félidei	kemény	csapatmunkának	köszön-
hetően	sikerült	 a	magunk	 javára	 fordíta-
ni	 a	mérkőzést,	bár	 a	végére	a	 támadás-
ban	 egymást	 követő	 egyéni	 hibák	 miatt	
felzárkózott	a	MEAFC.
Bene Szilárd, vezetőedző: - Borzalmasan 

kezdtük	 a	 meccset,	 nehezen	 tudtunk	 az	
ellenfél	gyűrűjébe	találni.	Sajnos	35	per-
cen	keresztül	hagytuk,	hogy	a	hazaiak	kü-
lönbséget	 építsenek.	 Viszont	 elismeré-
sem	azért,	hogy	az	utolsó	5	percben	nagy	
győzni	akarást	mutattak	a	fiúk.

*
Az	U20-as	legénységnek,	már	nem	jött	ki	
ilyen	jól	a	lépés,	hiszen	a	„nagyok”	talál-
kozója	előtt	játszott	találkozójukon	vere-
séget szenvedtek.

Tiszaújvárosi Phoenix KK - Miskolci 
EAFC 61 - 72

Kézilabda

Nyert az egyetem 

Elkezdődött	 a	 megyei	 bajnokság	 a	 kézilabdás	 hölgyeknél.	 A	
tavalyi	második	Tiszaújváros	 idén	 bajnoki	 reményekkel	 és	 új	
szakmai	stábbal	állt	neki	a	felkészülésnek.	Sajnos	a	rajt	nem	si-
került	 igazán	jól,	mert	a	szintén	bajnokaspiráns	MEAFC	ellen	
hazai	pályán	szoros	mérkőzésen	egygólos	vereséget	szenvedtek.
Tiszaújvárosi SC - MEAFC 18 -19
Javítani	-	újra	hazai	pályán	-	vasárnap	a	Diósgyőr	ellen	tud	majd	
csapatunk.	
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Az első két negyed nem ígért szoros eredményt, mégis az lett. 
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