
Bár megélhetési okokból egyre többen kényszerülnek arra,
hogy külföldön vállaljanak munkát, s ma már senki nem lepő-
dik meg azon az állításon, hogy „Amerikából jöttem”, az azon-
ban keveseknek adatik meg, hogy a munkavállalás után kör-
beutazhassák Amerikát. Hevesi Anikónak sikerült. /12. oldal

A argentínai Mendozában ren-
dezték meg az IJSO Nemzet-
közi Junior Természettudomá-
nyi Diákolimpiát, ahol a tiszaúj-
városi Sajgó Mátyás a dobogó
második fokán végzett.

/9. oldal

Naptárgyőztes
magyar lány Ülésezett az önkormányzat
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Csaknem kéttucatnyi napirendi pontot tárgyalt 2014. évi utolsó, december 18-án
tartott ülésén Tiszaújváros képviselő-testülete. A grémium módosította a pénzügyi
tervet, rendeletet alkotott a kamerás térfigyelő rendszerről, a települési szilárd hul-
ladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. A képviselők módosították a közterületek
rendjéről, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló rendeleteket. /3. oldal

Csoportkép a díjazottakról és a döntéshozókról.

Mentők, rendőrök, tűzoltók

Nyugalmas évzárás, évkezdet
Nyugalmasan teltek az óév u-
tolsó, az új év első napjai a rend-
őrségen, a tűzoltóságon és a men-
tőknél is.

A karácsony és szilveszter közötti időszakban
a szokásos betegforgalommal dolgoztak a men-
tősök. - Rendkívüli esemény nem történt az ün-
nepek alatt - tudtuk meg Lovas Attilától a
Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetőjétől. - Na-
ponta 4-7 riasztást kaptunk, ami a hétköznap-
okon is a megszokott napi átlag. Szerencsére
nagyobb baleset nem történt, volt viszont több
haláleset, egy fiatalember is hirtelen szívhalál
miatt vesztette életét az ünnepek alatt. Érdekes
módon az ónos eső miatt sem kellet törések-
hez, zúzódásokhoz, balesetekhez vonulnunk,
valószínűleg mindenki megfogadta a meteoro-
lógusok tanácsát és nem ment ki a veszélyes,
csúszós utakra. Történt viszont egy kis káreset,
szilveszterkor az egyik beteg szállítás közben
megrongálta az egyik mentőautó belső, plexi
tárolóját.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon is nyu-
galmasan teltek az ünnepek. Karácsony előtt
megerősített szolgálattal vonultak ki a rend őrei
az utakra, közterületekre, a szokásos év végi

rendőri feladatok ellátására.
- A lakosság biztonságérzetét nagyban befo-
lyásoló cselekmény nem történt, három ittas
vezetőt kiszűrtünk a forgalomból, ellenük bün-
tetőeljárás indult - mondta Gabura Ákos, a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányság megbízott ren-
dészeti osztályvezetője. - A megváltozott útvi-
szonyok miatt hét anyagi káros közlekedési
baleset történt, illetve volt egy-két családon be-
lüli konfliktus is, ezekben az esetekben a jog-
szabály szerinti ideiglenes megelőző távoltar-
tásra került sor.
Egész decemberben folyamatosan ellenőrizték
a pirotechnikai elárusítóhelyeket a Tiszaújvá-
rosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munka-
társai. Elmondásuk szerint mindhárom helyen
rendben találtak mindent. Kiemelkedő tűzeset,
illetve káresemény sem történt decemberben,
a vasútállomáson viszont üzemanyag-szivárgás
volt, ahová a helyi egységek és a MÁV vegyi
mentesítő egysége is kivonult.
- Egy tehervonat egyik vagonjából túltöltés
miatt minimális mennyiségű ipari benzin szi-
várgott, a kárt rövid időn belül elhárítottuk, kü-
lönösebb óvintézkedést nem kellett tenni -
nyilatkozta lapunknak Németh Viktor tűzoltó-

parancsnok. - A viharos időjárás miatt meg-
bomlott a szigetelés az Örösi és a József Attila
út sarkán lévő háztömb épülethomlokzatán,
más említésre méltó esemény nem történt az
ünnepek alatt.

Szombati munkanapok, hosszú hétvégék

Munkanap
áthelyezések

A 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
szóló rendelet szerint 2015-ben három munkanap-áthe-
lyezés lesz.

Két pénteki nap, január 2-a és augusztus 21-e, valamint december 24-e,
csütörtök pihenőnap lesz idén. Ezeket szombatonként, január 10-én, au-
gusztus 8-án és december 12-én kell majd ledolgozni.
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános
munkarendben foglalkoztatottakra. Az általánostól eltérő munkaidő-
beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje ettől eltérően
is meghatározható - rögzíti a rendelet.
Négynapos hosszú hétvégével kezdődött az év, hiszen január 1-4 között
nem kellett dolgozni. Másodikát, a pénteki szabadnapot január 10-én,
azaz most szombaton pótoljuk.
A húsvét hétfő és a pünkösd hétfő, illetve a péntekre eső május elseje is
hoz egy-egy háromnapos hétvégét. Augusztus 20-a és 23-a között négy-
napos hétvégénk lesz, a pénteket, 21-ét kell majd előre, augusztus 8-án,
szombaton ledolgozni.
Október 23. szintén péntekre esik, így háromnaposra nyúlik ez a hét-
vége is. December 24-ét szabadnapnak nyilvánította a rendelet, így a
karácsonyi pihenés csütörtöktől vasárnapig tart majd. A csütörtököt, 24-
ét is előre, december 12-én, szombaton kell majd ledolgozni. Egyéb-
ként is piros betűs nemzeti ünnepünk, március 15. vasárnapra esik,
csakúgy, mint november 1-je, Mindenszentek is. 2016 is hosszú hétvé-
gével indul, mivel január 1-je péntekre esik majd.

Mecénás támogatás

Ösztöndíj a tehetséges fiataloknak

A Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítvány tanulmányi ösztöndí-
jait december 20-án osztották ki.

A támogatás kritériumai nem változtak az
előző évekhez képest, 4,2-es átlag felett lehe-
tett pályázni az ösztöndíjra.
Idén 74 pályamunka érkezett az egyetemi, fő-
iskolai hallgatóktól, melyből 72 bizonyult tá-
mogathatónak. A fennmaradó két kérelem kül-
földi tanulmányok, és az ebből adódó, nem
tisztázott jogi körülmények miatt esett ki. A tá-
mogatási összeg tanulmányi átlagtól függően
34 ezer és 50 ezer forint közötti összeg. A meg-
ítélt ösztöndíjak teljes összege 3.090.000 fo-
rint.

Az önkormányzat részéről az ünnepségen jelen
volt Bráz György polgármester, aki beszédében
méltatta a fiatalok által elért eredményeket. Dr.
Fülöp György alpolgármester pedig arról szólt,
hogy a város, ameddig tudja, támogatja a fia-
talságot.
Az ösztöndíjak átadása mellett egy változásról
is beszámoltak az ünnepségen. 2015. január el-
sejétől módosult a kuratórium tagsága. Az ed-
digi elnök, Kiss Zoltán és dr. Fülöp György
kuratóriumi tag megnövekedett feladataira való
tekintettel lemondott posztjáról. Az új kurató-
rium tagjainak megválasztása három hónap
múlva várható, az átmeneti időszakban egy 6
fős grémium végzi az alapítványi munkát.

Az elnöki posztot a képviselő-testület döntése
alapján Kulcsár Albert tölti be, aki korábban
már volt az alapítvány elnöke.
- A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány ja-

nuártól - az adminisztratív teendők mellett - el-
sősorban azzal foglalkozik majd, hogy átadjuk
az általános- és középiskolás tanulók ösztöndí-
jait – nyilatkozta Kulcsár Albert. - Bizonyára
köztudomású ugyanis, hogy Tiszaújváros ön-
kormányzata a tantestület javaslata és kurató-
riumunk döntése alapján az iskolák negyedik
évfolyamától minden osztály egy-egy tanuló-
jának ösztöndíjat ad.
(Az ösztöndíjas egyetemi- és főiskolai hallga-
tók névsorát a 6. oldalon közöljük.)

Hetvennyolc családot támogattak

Három szervezet
segített

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, a Securi-
master Kft. és a Jabil Circuit Kft. vett részt abban a ka-
ritatív akcióban, amelyben összesen 78 szociálisan
rászoruló családot támogattak az ünnepek előtt váro-
sunkban.

A központi étteremben megszervezett rendezvényen tartós élelmiszert
tartalmazó csomagokat kaptak a családok. Ebben több mint hatezer fo-
rint értékben tészta, liszt, cukor, olaj és szaloncukor is volt.
A családonkénti 22 kilogrammnyi felajánlást a két kft. összesen félmil-
lió forintos támogatásával sikerült beszerezni. A humánszolgáltató köz-
pont az érintettek kiválasztásban és az átadásban segédkezett.
A kiválasztásnál két szempontot vizsgáltak. Elsődlegesen azon csalá-
dokra esett a választás, akik a támogató cégek állományából váltak mun-
kanélkülivé, és ezáltal kerültek nehéz anyagi helyzetbe. A másik
szempont az volt, hogy a kiválasztott családban halmozottan hátrányos
helyzet - árvaság, egészségügyi probléma, stb. - álljon fenn.
A Jabil Circuit Kft. másodszor, míg a Securimaster Kft. első ízben vett
részt a karitatív akcióban.

Fogad a hivatal
Az újévi munkanap áthelyezés következtében január 10-e, szombat
munkanap lesz. Ennek megfelelően Tiszaújváros Polgármesteri Hi-
vatalában a pénteki munkarend szerint, 8-tól 12 óráig fogadják az
ügyfeleket.

Az ónos eső gondot okozott, de súlyos sé-
rülést nem.
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Egyházi hírek
Római katolikus

A hétköznapi szentmisék keddtől-péntekig a téli kápolnában lesznek a
plébánián 17:30-tól, szombaton 17:30-kor, vasárnap 11:00 órakor lesz
szentmise a templomban.

Görög katolikus

Csütörtökön, pénteken és szombaton 8:00 Szent Liturgia. Szombaton
17:00 vecsernye. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia. Hétfőn 9:30 Szent Li-
turgia az Ezüsthíd Gondozóházban.
„A liturgia számunkra eljegyzés. Amiképpen a vőlegény gyűrűjét vi-
selni a házasságra való ígéretet jelent, éppúgy jelenti a liturgia azt,
hogy csatlakozom Krisztushoz, aki ígéretet tesz, hogy ha hűséges ma-
radok, mindenképpen a mennyek országába emel engem.” (Emiliánosz
archimandrita)

Református

Csütörtökön 17:00 órától Tiszaújvárosban lesz bibliaóra. Pénteken
18:00 órától Tiszaszederkényben istentisztelet. Vasárnap 10:00 órakor
Tiszaszederkényben, 11:00 órától Tiszaújvárosban lesz istentisztelet.
11:00 órától a városban az istentisztelet ideje alatt az imaházban gyer-
mek istentiszteletet tartunk. 16:00 órától a városban istentisztelet, utána
az imaházban konfirmációi oktatás lesz.

Siker
Ezzel a rejtvénnyel indul januári soroza-

tunk. A megfejtéseket a hónap végén várjuk

e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy

postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre.

A Krónika
elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, +36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tiszatv.hu

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
TÓTH BÉLA

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyá-
szunkban osztoztak.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

MATA GÁBOR
2015. január 4-én 83 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2015. január 9-én, pénteken 12.30
órakor lesz Tiszaújvárosban a római katolikus templom altemplo-

mában református szertartás szerint.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
PULAI SÁNDORNÉ

SZ.: TOMORSZKI ILDIKÓ
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,

gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága feleségem, édesanyánk,
PÓCSI ISTVÁNNÉ

SZ.: BUSI KATALIN ETELKA
82 éves korában elhunyt.

Búcsúztatása 2015. január 9-én, pénteken 14.30 órakor lesz a
sajószögedi ravatalozóban, majd ezt követően a sajóörösi temető-

ben helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot január 11-ig a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi út 11.,
tel.: 49/341-050), majd január 12-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár
(Örösi út 1/A., tel.: 540-318) 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 8-20 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma

hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve
pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104.

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk nyugdíjas társainkat, hogy

2015. január 13-ig a Tiszaújvárosi Nyugdí-

jasok Egyesületénél az ügyfélfogadás szü-

netel.

Az egyesület elnöksége

Dermesztő hidegben, a szokott módon, petárdák
hangos durranásaival és tűzijátékok szikrázó
fényjátékával köszöntöttük az új esztendőt. Kény-
szeredett vagy valós jókedvvel, bántó vagy
jószándékú ugratásokkal, viccelődve vagy komo-
lyan, de többnyire szerető szívvel ünnepeltünk.
Mitől különleges ez a pillanat? Sokadik szilvesz-
terem volt ez, de a kérdésre nem tudok egyértel-
műen válaszolni. Nincs olyan kitüntetett esemény,
ami indokolná, hogy miért pont január elseje lett
az évkezdet. A naptárunkat az elmúlt két és fél
ezer év alatt addig próbálták igazítani a Föld
Nap körüli keringéséhez, hogy ez a nap végül
nem köthető egyetlen kitüntetett és ismétlődő csil-
lagászati eseményhez sem. Bolygónk már több
mint egy hete áthaladt pályájának a téli
napfurdulót jelentő pontján. A pezsgős poharak
koccanásakor ilyen összefüggések keresése
amúgy sem jut eszünkbe. Talán örülünk annak,
hogy sikeres év áll mögöttünk, vagy ha nehéz év
volt is, terheit már levetettük, és ha mégsem, bí-
zunk abban, hogy az új esztendőben megoldód-
nak a gondjaink. Sokan tesznek fogadalmakat,
ugyanúgy, mint előző szilveszterek alkalmával, és
reménykednek, hogy az idén végre meg is tudják
azokat valósítani. Sok boldogságot, örömet, si-
kert és jó egészséget kívánunk egymásnak, őszinte
szívvel, a megvalósulás reményében. Még tart a
karácsonyi időszak megbocsátó szeretete, a segí-
teni akarás az elesetteken, hogy aztán a minden-
napok megoldandó feladatai lassan ismét saját
problémáinkra irányítsák figyelmünket.
Nem tudjuk mi vár ránk 2015-ben, de tudjuk,
hogy bármi történik, hogyan fogunk viszonyulni
hozzá. Úgy, ahogy szüleinktől, nevelőinktől, tár-
sainktól ellestük, ahogy az élet megtanított rá,
lehetőleg elkerülve a súlyosabb konfliktusokat.
Ha így lesz, egy év múlva megállapíthatjuk,
hogy bár környezetünkben sok minden történt,
mi nem változtunk. Talán büszkén vallani is fog-
juk, hogy mi már csak ilyenek vagyunk. Gon-
doljuk meg, minél többen leszünk így, annál
biztosabban nem fog változni a világ. Na és?-
kérdezhetnénk. Mi baj van a világgal?

A Magyar Református Egyház karácsonyi kör-
levelében többek közt ezt olvashatjuk:
„Vajon Isten megfelejtkezett rólunk? Mivel
újra beborult egünk sötétsége állandósulni lát-
szik, úgy tűnik, hogy a gyógyító sugarú nap
igazságot hozó fényében való hit is csak áb-
ránd, amely arra való, hogy valahogyan kibír-
juk az éjszakát.”
A római pápa újévi üzenete a modernkori rab-
szolgaságra hìvja fel a figyelmet. Megemlékezik a
szabadságuktól megfosztott és munkáltatójuk által
megzsarolt bevándorlókról, a szexrabszolgákról,
a gyermekkatonákról, a terrorizmus foglyairól és
a korrupció áldozatairól. A pápa úgy fogalmaz,
hogy „Ezek a jelenségek akkor fordulnak elő, ami-
kor a gazdasági rendszer középpontjában a pénz-
isten áll, nem pedig az emberi személy”.
A köztársasági elnök újévi köszöntője Krúdy
szavaival - a tennivalókat felsorolva - az or-
voslásra váró bajokra is felhívja a figyelmet:
"...könnyet letörölni, gyermekkacajt élvezni, el-
esett embert talpra segíteni. Szegénységet eny-
híteni, magányosan sírdogálókat gyengéden
felkeresni. Rongyos gyermeket átölelni, a hom-

lok mély redőit elsimogatni.” Majd így foly-
tatja: „Az elmúlt negyedszázad tanulsága,
hogy ne mindig csak azt nézzük, ki menne balra
vagy ki menne jobbra közülünk, hanem hogy
merre van előre.”
A református egyház karácsonyi körlevele
végül arra biztat, hogy beborult egünk sötétje
nem tarthat örökké:
„Kedves Testvéreink, amikor az éjszaka a leg-
sötétebb, akkor van legközelebb a hajnal! Bíz-
zunk töretlenül abban, hogy Isten hű marad
ígéreteihez, így 2014 karácsonyán is felragyog
az ő igazsága életünkben.”
Keressük mi is az igazságot! Az igazságot, ami
abszolút és föltétlen. Nem függ senkitől és sem-
mitől. Csak az abszolút igazságra igaz a mon-
dás, hogy járt utat a járatlanért el ne hagyj.
Minden más esetben akarjunk változtatni. Nem
mást, magunkat. Ha mi megváltozunk, meg-
változik a világ is. Megváltozik, igaz, csak a mi
szemünkben, mert mi másképpen tekintünk
majd rá. Elnézőbben, megbocsátóbban, több
szeretettel. Ily módon lesz, ily módon lehet bol-
dogabb új évünk. Kívánom, hogy így legyen.

Szrogh Károly

Gondolatok az új év első napján

Merre van előre?
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Ülésezett az önkormányzat

Pénz, ingatlan, kamerák, hulladék
Csaknem kéttucatnyi napirendi pon-
tot tárgyalt 2014. évi utolsó, december
18-án tartott ülésén Tiszaújváros kép-
viselő-testülete. A grémium módosí-
totta a pénzügyi tervet, rendeletet al-
kotott a kamerás térfigyelő rendszer-
ről, a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról. A kép-
viselők módosították a közterületek
rendjéről, valamint a temetőkről és a
temetkezésről szóló rendeleteket.

Új helyijárat
A képviselő-testület a helyi autóbusz-közlekedés já-
ratbővítésére vonatkozó javaslattal kezdte munkáját.
Ennek értelmében - a Jabil Circuit Magyarország Kft.
kérelmére - 2015. január elsejétől egy új járat közle-
kedik az autóbusz-pályaudvar és a Jabil között, é-
rintve az üzletsori megállóhelyet is. A járatot
értelemszerűen nem csak a Jabil dolgozói vehetik
igénybe. Tekintettel arra, hogy az új járat kifejezet-
ten a Jabil kérésére jött létre, az önkormányzat meg-
állapodást köt a céggel az üzemeltetéssel járó
többletköltségek megtérítéséről.

Pénz, vagyon
A képviselő-testület - mintegy 2,6 milliárd forinttal
megemelve a főösszeget - módosította 2014. évi pénz-
ügyi tervét. A bevételi előirányzat így meghaladja a
13,3 milliárd forintot, ez a szám azonban félrevezető,
mivel halmozottan tartalmazza az átmenetileg szabad
pénzeszközök betétben történő elhelyezését. (Ezek a
tételek kiadási oldalon is szerepelnek.)
Valódi növekményt jelent viszont az iparűzési adó-
ból származó 322 millió forintos többletbevétel.
Kiadási oldalon a működési kiadások „látják hasz-
nát” a növekménynek, de a felhalmozási kiadásokra
is több jut. Előbbi előirányzat 252 millióval, utóbbi
146 millió forinttal nőtt, ugyanakkor a tartalékok 35,6
millió forinttal csökkentek.

A testület - csakúgy, mint egy éve - rendeletet alko-
tott az úgynevezett átmeneti gazdálkodásról. Ez azt a
célt szolgálja, hogy az önkormányzat és költségve-
tési szervei az új költségvetési rendelet elfogadásáig
bevételeiket folyamatosan beszedhessék, kiadásaikat
teljesíthessék.
Az önkormányzati vagyonról tárgyalva a testület úgy
határozott, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonpro-
fit Kft. ingyenes használatába adja a Tisza út 2/A. szám
alatt lévő ingatlant. Az épület földszinti jobb oldali ré-
szén „Civil ház” létesül a pártok, civil szervezetek szá-
mára, egy közös hasznosítású tárgyalóteremmel.
Ezt megelőzően azonban a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hiva-
tala használhatja a földszinti irodákat, az Okmány-
iroda ideiglenes működtetése érdekében. (A jelenlegi
Okmányirodát ugyanis a Kormányablak kialakítása
miatt átépítik az év során.)
Az ingatlan emeleti irodáiban a Városgazda Kft. ve-
zetése kap helyet.

Térfelügyeleti rendszer
A képviselő-testület a költségvetés elfogadásakor biz-
tosított forrást a kamerás térfelügyeleti rendszer há-
lózatának bővítéséhez, korszerűsítéséhez.
A bővítés első üteme befejeződött, a korábbi 15 kame-
rát korszerűbbre cserélték, továbbá Tiszaszederkény
városrészben 4, Tisza-part városrészben 2 új kamerát
helyeztek ki. 2015 januárjától megkezdődhet a rend-
szer terv szerinti üzemeltetése. A megfigyelőközpont a
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban van.
A kamerarendszer üzemeltetésével összefüggésben
több feladatot is végre kell hajtani. Elsőként rende-
letben kell szabályozni többek között a rendszer cél-

ját, működésének mikéntjét, az adatfajták kezelését.
Mostani ülésén e feladatának tett eleget a testület ren-
deletet alkotva a közterületi térfigyelő rendszerről.
Következő lépésként adatkezelési szabályzatot kell
alkotni. További feladat, hogy az önkormányzat meg-
állapodást kössön a rendőrkapitánysággal és a pol-

gárőrséggel a megfigyelőállomáson történő megfi-
gyelés időtartama, személyi kérdései tekintetében. Ez
utóbbira a polgármester kapott felhatalmazást.

Hulladékkezelés, közterületek
A jogszabályi változások miatt a testület új rendele-
tet alkotott a szilárd hulladékkal kapcsolatos köz-
szolgáltatás ellátásáról.

Új elemként jelenik meg a rendeletben az elkülöní-
tetten gyűjtött hulladékok házhoz menő gyűjtésének
szabályozása, amely idén valósul meg a Kertváros-
ban, illetve Tiszaszederkény és Tisza-part városrész-
ben. E gyűjtési rendszer kiépítése a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás feladata.
A tömblakásos övezetben továbbra is a gyűjtőszige-
tes szelektív hulladékgyűjtés marad fenn.
A társasházak közös képviselőinek kezdeményezé-
sére a korábbi gyakorlattól eltérően a közszolgáltató
a szolgáltatás díját minden egyes albetétes ingatlan-
használónak külön számlázza ki. Ez, illetve a házhoz
menő szelektív gyűjtésre vonatkozó rendelkezés
2015. április 1-jén lép hatályba. A külön számlázás-
sal összefüggésben módosult a szociális rendelet is, a
társasházakban élő személyek részére megállapított
hulladékszállítási díjtámogatás kiutalása negyed-
évente, utólag történik majd. Ez egységesen 1.820 fo-
rint.
A rendelet már nem tartalmazza a közterületekre vo-
natkozó előírásokat, ezek ugyanis a közterületek
használatáról szóló rendeletben szerepelnek majd.
A testület módosította a közterületek rendjéről szóló
szabályozást is. Ennek értelmében hatósági jelzéssel
nem rendelkező gépjárművel tilos közterületen par-
kolni.

Temetőrendelet,
közterületi táblák

A képviselő-testület módosította a temetők rendjéről
és a temetkezésről szóló rendeletét. A díjak az elmúlt
években nem változtak, még az infláció mértékével
sem növekedtek, de a testület egy díjtételnél indo-
koltnak találta a csekély, 3 %-os emelést. A sírhely-
nyitási és visszahantolási díjakról van szó. Ennek
értelmében felnőtt sírhelynél 22.000 helyett 22.600,
gyermek sírhelynél 8.000 helyett 8.240, urnasírhely-
nél 4.000 helyett 4.120 forint a díj, melyet 27 %-os

általános forgalmi adó is terhel. A díjemelés 2015.
február 1-jétől lép hatályba.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy egységesíti
a közterületi táblákat és a közterületi utcabútorokat.
Tiszaújváros középtávú fejlesztési tervében már meg-
fogalmazta a városi arculatformálást, ennek részeként
valósulna meg a közterületi táblák és a padok, kézi
szemetesek, kandeláberek, hirdetőtáblák, térelválasztó
oszlopok, kerékpártárolók cseréje, egységesítése. A
határozat értelmében a 2015. évi költségvetésben már
tervezni kell a feladat végrehajtását.

Ferenczi László

A pártok, szervezetek képviselői lehetőséget kaptak, hogy az ülés végén köszöntsék a város lakóit.

A köztéri térfigyelő rendszer kameráinak helyszínei
1. sz. kamera: a TiszaSzolg 2004 Kft. parkolójában elhelyezett oszlopon.
2. sz. kamera: a Szederkényi úton a Nádas Csárdával szemben elhelyezett oszlopon
3. sz. kamera: a Tisza út és a Munkácsy út sarkán a Víztorony oldalában elhelyezett oszlopon
4. sz. kamera: a Teleki Blanka út és a Munkácsy út sarkán a Víztorony oldalában elhelyezett oszlopon
5. sz. kamera: a Teleki Blanka út és a Munkácsy út sarkán a HBH söröző oldalában elhelyezett oszlopon
6. sz. kamera: a Teleki Blanka út Hotel Termál előtti parkolóban elhelyezett oszlopon
7. sz. kamera: a Szederkényi út Gyógy- és Strandfürdő szemközti oldalán elhelyezett oszlopon
8. sz. kamera: a Béke út és a Rózsa út sarkán a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Iskolával szemközti
oldalon elhelyezett oszlopon
9. sz. kamera: a Szederkényi út Tisza Apartman sarkán elhelyezett oszlopon
10. sz. kamera: a Tisza út Március 15-e park szemközti oldalán elhelyezett oszlopon
11. sz. kamera: a Polgármesteri Hivatal épületével szemben, a Városháztér dél-nyugati oldalán, a Dísztó
déli oldalán elhelyezett oszlopon
12. sz. kamera: a Szent István út nyomvonalában, a bekötő út mellé a Dísztó északi oldalán lévő szökő-
kút mellett lévő oszlopon
13. sz. kamera: a Lévay úton az 56-os emlékműnél elhelyezett oszlopon
14. sz. kamera: a Bethlen Gábor úton, a Városi Rendelőintézet sarkánál lévő közvilágítási oszlopon
15. sz. kamera: Kazinczy F. út 3. sz. alatti épülettel szembeni sarok, az Árkádsor Kazinczy út felőli végén
lévő Városi Könyvtár északkeleti sarkánál elhelyezett oszlopon
16. sz. kamera: Tisza-part városrészben a sporttelepnél
17. sz. kamera: a Tiszavirág és a Bláthy utca kereszteződésében
18-19. sz. kamera: Bocskai és a Dózsa György út kereszteződésében
20-21. sz. kamera: Bocskai és az Ady út kereszteződésében

Szelektív hulladékgyűjtő
szigetek

1. Árpád út 13. sz. előtt a buszmegálló mögött
közterületen
2. Munkácsy M. úti parkolóban közterületen
3. Barcsay J. téren, közterületen
4. Tiszaszederkény városrészben a COOP áruház
mögött (magánterületen)
5. Templom úton a Református templom mögött
parkolóban közterületen
6. Munkácsy M. út és a Széchenyi út sarkán köz-
területen
7. Kazinczy út és a Bethlen Gábor út közötti par-
kolóban közterületen
8. Hajdú tér 23. mögötti parkoló mellett közterü-
leten
9. Bolyai J. köz 3-5. szám előtt a parkoló mellett
közterületen
10. a Tisza-part városrészben az autóbuszmegál-
lóban közterületen
11. Mátyás király úton a Piramis áruház előtt köz-
területen
12. Kertvárosban az Egressy Béni út 12. sz. mel-
lett közterületen
13. Tiszaszederkény városrészben – Gát utca –
közterületen
14. Szt. László út – Margit sétány kereszteződé-
sében közterületen
15. Erzsébet téren közterületen
16. TESCO áruház parkolójában
17. Pajtás köz régi Spar áruház mögött közterüle-
ten
18. Lévay út – Sajó út kereszteződésében az új
Spar áruháznál
19. Örösi út – Krisztina utca kereszteződése köz-
területen
20. Tiszaszederkény – Kossuth L. utca – Bajcsy-
Zsilinszky utca buszforduló közterületen

Somogyi Richárd a Jabil termelési igazgatója és Simon László a Borsod Volán területi igazgatója.
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Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja

a Tisztelt Lakosságot, hogy a
06-80/ 200-839-es

telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelenté-
sére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órá-
jában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri

Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.

Közterületi
SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események

bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet.
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

MOLNÁR ISTVÁN
a 8. sz. választókerület képviselője

2015. január 15-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. január

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát is elfogadunk!

Pályázati felhívás

Jegyzői munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Pol-

gármestere pályázatot hirdet a Tiszaújváros
Város Önkormányzata jegyzői munkakörének
betöltésére, határozatlan időre szóló kineve-
zéssel, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Ellátandó feladatok: A 2011. évi CLXXXIX.
tv. 81.§-ban meghatározottak szerint.
Pályázati feltételek:
- állam- és jogtudományi doktori képesítés,
vagy igazgatásszervezői képesítés, vagy okle-
veles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a
Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által
a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minő-
sített tudományos fokozat alapján adott men-
tesítés,
- legalább 5 év közigazgatási vezetői gyakorlat,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, illetve nem áll foglalkozta-
tástól eltiltás hatálya alatt,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
- jó szervező- és kommunikációs készség.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Tiszaúj-
város Város Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatalának Közszolgálati Szabályzata, a 9/2014.
(III.28.) helyi rendelet rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági er-

kölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv.
42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait,
- a jegyzői feladatok ellátására vonatkozó el-
képzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. ja-
nuár 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. ja-
nuár 31.
Az állás 2015. február 01-től tölthető be.
A pályázati eljárás és a pályázat elbírálásának
módja:
A 2011. évi CLXXXIX. tv. 82.§ (1) bekezdé-
sében foglaltaknak megfelelően.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani Tisza-
újváros polgármesterénél lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Telefon: 49-548-010; Fax: 49-548-011

január Helye Ideje Kinek a részére

8. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

13. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

Tiszaszederkényi Művelődési Ház 11.00 - 12.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

14. szerda "Őszirózsa" Idősek Klubja 07.30 - 08.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére

,,Őszirózsa" Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

15. csütörtök Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

19. hétfő Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott

20. kedd Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

21. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

22. csütörtök Központi étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

26. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

27. kedd Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

29. csütörtök Központi étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazott étkezés megrendelése (hivatal, könyvtár, rendelő)

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

30. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2015. január 12-én (hétfőn)

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal
I. emeleti önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,

negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs mb. jegyző

2015. január 14-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkor-

mányzati 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
2015. január 12-én (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben, (Tiszaszederkényi

Szolgáltató Ház - volt tsz iroda)
2015. január 13-án (kedd) 16.00 órától

Tisza-part városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)

fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Álláshirdetés

Jogi munkatárs munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának meg-
bízott jegyzője pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatalban jogi munkatárs munka-
kör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel,
határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: jogi előkészítési-, köz-
beszerzési-, törvényességi-, a képviselő- testü-
let és a bizottságok munkájával kapcsolatos
feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- jogász szakképzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.A közigazgatási gyakorlat
előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági er-
kölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv.
42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. ja-
nuár 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. ja-
nuár 31.
Az állás 2015. február 1-től tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros megbízott jegy-
zőjéhez címezve lehet benyújtani.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szak-
referensnél lehet.
Telefon: 49-548-085.

Felhívás!

Reklámtáblák
engedélyezése

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a közterületen elhelyezett
reklámtáblák tulajdonosait, hogy a közterülethasználati megállapodás-
ban rögzítettek szerint az engedély érvényessége 2014. december 31-én
lejárt.
Amennyiben a tábla tulajdonosa a közterülethasználatra vonatkozó igé-
nyét a továbbiakban is fenntartja, a kérelmet haladéktalanul be kell be-
nyújtania.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a kérelem benyúj-
tásának a szerződésben megadott határidőig nem tesz eleget, köteles a
közterület eredeti állapotát helyreállítani, melynek elmulasztása esetén
a Polgármesteri Hivatal az engedélyes költségére a helyreállítást előze-
tes értesítés nélkül elvégezteti.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2015. évi fordulójának keretében nyújtott támogatások összesített adatairól
Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a
Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatok benyújtási határideje 2014. novem-
ber 7. napja volt.
A fenti határidő leteltéig 71-en regisztráltak a
rendszerben és töltötték fel a pályázatukat. A
fenti létszámból 65 fő nyújtotta be pályázatát
nyomtatott formában (papír alapon) az önkor-
mányzathoz, ebből „A” típusú ösztöndíjra (fel-
sőoktatási intézményben nappali tagozatos
képzésben részt vevő pályázók) 59 fő, „B” tí-
pusú ösztöndíjra (a 2014/2015. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve

felsőfokú diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett pályázók) 6 fő pályázott.
„A” típusú pályázók száma összesen: 59 fő
- ebből jogosult: 47 fő
- elutasításra javasolt: 11 fő
- érvénytelen pályázat: 1 fő
A pályázatból kizárt pályázó (papír alapon

nem érkezett pályázat): 6 fő.
„B” típusú pályázók száma összesen: 6 fő
- ebből jogosult: 4 fő
- elutasításra javasolt: 2 fő
- érvénytelen: 0 fő

A pályázatból kizárt pályázó (papír alapon nem
érkezett pályázat): 0 fő.
Az „A” típusú pályázók költségigénye egy ta-
nulmányi évre (2 tanulmányi félév, illetve 10
hónap): 1.795.000 Ft, „B” típusú pályázók ese-
tében 3 tanulmányi évre (6 tanulmányi félév,
illetve 3x10 hónap): 465.000 Ft.
Az „A” típusú pályázatok esetén a támogatás
átlagos mértéke: 3.819 Ft, míg a „B” típusú pá-
lyázatok esetén: 3.875 Ft.

Bráz György
polgármester
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Első lakáshoz jutók
támogatása

Tiszaújváros önkormányzata képviselő-testületének a lakásépítés és -
vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszeréről szóló 19/2006. (III.29.)
rendelete alapján az 5. bírálati időszakban (2014. október 1. - 2014. no-
vember 30.) az alábbi kérelmezők részesülnek első lakáshoz jutók pénz-
ügyi támogatásában*

Szám Név

A visszatérí-
tendő támo-

gatás
összege E Ft

Vásárolt ingatlan címe

1. Pöstényi Zoltán 700 Verebély L. utca 11/A. 1/1.

2. Zámbori Adrienn 700 Árkád sor 5. 1/2.

3. Bachmerné Rácz Fruzsina 650 Kossuth L. utca 29/A.

A kérelmezőknek megállapított
összeg 2 050

Az előző négy bírálati időszak-
ban felhasznált összeg 9 600

Maradvány összesen 2 350
*1 fő nem járult hozzá nevének, a részére megállapított támogatás ösz-
szegének, valamint a vásárolt ingatlan címének nyilvánosságra hozata-
lához.

Bráz György
polgármester

Nyílt nap a NAV-nál
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a NAV Észak-magyarországi Re-
gionális Adó Főigazgatósága és Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
2015. január 9-én nyílt napot tart.
Helyszín: Miskolc, Kazinczy utca 19., I. emeleti tanácsterem.
Előadások:
10:00 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
(EKÁER) áttekintő bemutatása
11:00 Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszert
(EKÁER) érintő ellenőrzés szabályai

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
sajtóreferens, főosztályvezető

Változott a NAV
telefonszáma

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a NAV Észak-magyarországi Regio-
nális Adó Főigazgatóságán 2015. január 1-jétől a 46/514-200 és 46/515-
400 telefonszámokon ügyintéző kapcsolására nem lesz lehetőség.
Amennyiben munkatársunkkal kíván beszélni, hívja az adott ügyiraton
található ügyintéző telefonszámát, vagy a NAV Call Center „Általános
tájékoztatást” a 06/40/42-42-42-es számon.
Abban az esetben, ha rendelkezik az ügyintézéshez szükséges egyedi
ügyfélazonosító számmal, a 06/40/20-21-22-es telefonszámon intézheti
adóügyeit.

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
sajtóreferens, főosztályvezető

Tájékoztató a Zabos Géza Horgász Egyesület
jelölőbizottságának tevékenységéről

Lezárult a Zabos Géza Horgász Egyesület vá-
lasztói közgyűlésének jelöltállítási időszaka.
A jelölőbizottság az egyesület választási sza-
bályzatának megfelelően elvégezte az egyesü-
let elnöke, vezetősége, a felügyelőbizottság
elnöke, tagjai, az etikai bizottság elnöke, tagjai
személyére vonatkozó ajánló aláírások össze-
gyűjtését. Az egyesület vezetőségének 2014.
december 29-i ülésén a jelölőbizottság veze-
tője az összesített jelölőíveket átadta. Megálla-
pítást nyert, hogy a jelöltállítás érvényes volt,
tekintettel arra, hogy valamennyi funkcióra
legalább az alapszabályban rögzített létszám-
nak megfelelő számú jelölés érkezett. Jelenleg
zajlik az elfogadó nyilatkozatok összegyűjtése.
Az elnöki, etikai-, felügyelőbizottság elnöki
funkcióra az alábbi egyesületi tagok kapták
meg a jelöléshez szükséges legalább 30 támo-
gató aláírást:
Egyesületi elnök: Kiss Béla

(Jelölést kapott továbbá: Balázs Tibor. Ér-
vénytelen jelölés)
Felügyelőbizottsági elnök: Gersei Norbert, Ko-
vács Tibor
(Jelölést kapott továbbá: Brehovszki László,
Brieger Sándor, Tóth János. Érvénytelen jelö-
lés)
Etikai bizottsági elnök: Dr. Váli Zoltán
Az egyesület vezetőségi-, felügyelő bizottsági
és etikai bizottsági tagi funkcióra az alábbi
egyesületi tagok kapták meg a jelöléshez szük-
séges legalább 20 támogató aláírást:
Egyesület vezetősége: Balázs Tibor, Bikki
Imre, Csehovics Zoltán, Csenge Gyula, Hat-
vani József, Horváth Sándor, István András, Ju-
hász Gyula, Kákóczki János, Kányási Viktória,
Kovács Györgyné, Lády József, Makó Zoltán.
(Jelölést kapott továbbá: Brehovszki László,
Brieger Sándor, Derbák István, ifj. Horváth
Sándor, Kovács Zoltán, Rimszki Béla, Tóth

János. Érvénytelen jelölés)
Felügyelőbizottság tagjai: Versényi Miklós,
Zupkó Lajos
(Jelölést kapott továbbá: Brehovszki László.
Érvénytelen jelölés)
Etikai bizottság tagjai: Bacsó József, Derbák
István, Rimszki Béla, Tóth János
(Jelölést kapott továbbá: Brehovszki László,
Brieger Sándor. Érvénytelen jelölés)
A jelöltek személyével kapcsolatban 2015. ja-
nuár 16-ig lehet felszólalni a jelölőbizottság-
nál, amellyel összefüggésben a bizottság 5
napon belül dönt.
Az egyesület vezetősége és jelölőbizottsága
köszöni a tagság jelöléssel összefüggő aktivi-
tását.
Tiszaújváros, 2015. január 5.

A Zabos Géza Horgász Egyesület
vezetősége és jelölőbizottsága

Felhívás

Pályázhatnak az egyesületek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoz-
tatja az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete pályázatot hirdet az egyesüle-
tek, civil szervezetek számára.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a
közpénzekből nyújtott támogatások átlátható-
sága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján minden pályázat esetében az összefér-
hetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni
kell. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat
esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat
érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatko-
zatot a pályázati adatlap tartalmazza.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI törvény 8. §
(1) bekezdése alapján az érintettség fennáll,
úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csa-
tolni kell a pályázathoz.
A nyilatkozat és a közzétételi kérelem nyom-
tatvány letölthető a http://ugyfelterminal.tisza-
ujvaros.hu honlapról, illetve személyesen át-
vehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján,
valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályon.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázat-
ban leírt és a pályázati eljárásban keletkező
adatok közérdekű adatoknak minősülnek, a pá-
lyázat meghatározott adatai közzétételre kerül-
nek a Kormány által meghatározott www.koz-
penzpalyazat.gov.hu központi portálon.
Pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szervezetek
2015. január 1. és 2015. december 31. közötti
rendezvényeit támogatja, valamint az érintett
szervezetek 2015. évi működési költségeihez
kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, ame-
lyeket az illetékes törvényszék tiszaújvárosi
székhellyel bejegyzett és Tiszaújvárosban mű-
ködnek,
- országos, regionális, megyei civil szerveze-
tek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sport-
támogatási alapjából, az önkormányzat által lé-
tesített közalapítványtól azonos pályázati céllal
támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi tá-
mogatással a megállapodásban foglaltak sze-
rint szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal
együtt - a pályázati felhívás mellékletében ta-
lálható - a pályázó szervezet bemutatására szol-
gáló civil adatlapot nem nyújtják be.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, műkö-

dése, amelyek tevékenységi köre segíti bizo-
nyos önkormányzati feladatok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek
szakmai célokon túl a város hírnevének erősí-
tését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok támoga-
tása,
• közművelődés területén alkotó folyamatok tá-
mogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferen-
ciák támogatása,
•egészséges életmód elterjesztésére ösztönző
akciók,
• életesélyek növelésének támogatása.
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/Ökth.
3./pontjának döntése alapján a pályázatban
megjelölt cél módosítására nincs lehetőség.
Támogatás formája, támogatható kiadások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2015. január 1. és 2015.
december 31. között megvalósuló, a támoga-
tott célok között részletezett tevékenységének
gyakorlásához, programjának megvalósításá-
hoz nyújt egyszeri, előre folyósított, vissza
nem térítendő támogatást, elszámolási kötele-
zettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási
tételei, amelyek az adott program megvalósí-
tásához, a működéshez igazolhatóan kapcso-
lódnak.
Működési költségek:
- iroda bérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés.
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem
kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és
határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal által erre a célra kiadott pályá-
zati adatlapon, papíralapon nyújthatók be.
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pá-
lyázó nevét, címét, a pályázat célját, a tervezett
program, illetve tevékenység részletes leírását,

a programhoz szükséges anyagi támogatás
mértékét, részletes költségvetést, a szervezet
fizetési számlaszámát, adószámát, a programot
lebonyolító szakemberek nevét.
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről (bejegy-
zés másolata a pályázó vagy a lebonyolító ré-
széről).
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy ré-
szesült-e már támogatásban Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületétől, illetve
önkormányzati alapítványtól, közalapítványtól.
Továbbá arról, hogy van-e jelenleg folyamat-
ban pályázata tiszaújvárosi önkormányzati
közalapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati
projektért felelős kapcsolattartó személy nevét,
elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását maxi-
mum 1 oldal terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illetve a
pályázó szervezet bemutatását tartalmazó for-
manyomtatvány (civil adatlap) letölthető a
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról,
illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási
időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztatóján, valamint az Intézmény-
felügyeleti, Szociális és Sport Osztályon.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztatóján, valamint az Intézményfelügye-
leti, Szociális és Sport Osztályán lehet benyúj-
tani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2015. február 6.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület
2015. márciusi ülésén dönt.
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormány-
zata támogatási megállapodást köt, melyben
meghatározásra kerül a támogatásra biztosított
összeg, a felhasználás célja és határideje, az el-
számolás módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefon-
számokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály:
548-032, 548-066

Cél az alkotó folyamatok támogatása.

Támogatják a rendezvényeket is.

Tájékoztatás Tiszaújváros helyi
autóbusz-közlekedésének

változásairól
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi au-
tóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásával
a Borsod Volán Személyszállítási Zrt.-t megbízta meg a 2015. január 1-
jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra.
A megkötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint az utazási
feltételek változatlanok, a viteldíjak a korábbiaknak megfelelően az
alábbiak:

(a díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák)
Új járatvonallal bővült a menetrend: a 3. számú járat az Autóbusz-állo-
más - JABIL útvonalon közlekedik.
Változás történt a 2. számú Autóbusz-állomás – Tisza-part városrész vi-
szonylatnál. Beilleszkedtek a helyi járatok közé az úgynevezett szerző-
déses járatok és a helyközi autóbuszokkal bonyolított járatok, vagyis
2015. január 1-jétől minden járatra havi bérlettel, vagy a 200,- Ft-os vo-
naljegy megváltásával lehet felszállni.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

teljesárú vonaljegy 200,- Ft/db

a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes egy-
vonalas havi bérlet 3.250,- Ft/db

a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
összvonalas havi bérlet 4.090,- Ft/db

a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes ta-
nuló, nyugdíjas havi bérlet 1.810,- Ft/db
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Hetvenkét fiatal részesült tanulmányi ösztöndíjban a tanév első félévére be-
nyújtott pályázatok alapján. Az egyetemi és főiskolai hallgatók tanulmányi ered-
ményüktől függően 34 ezer és 50 ezer forint közötti összeget kaptak.

Szerkocsi és szerállás

Fejlesztés a tűzoltóságnál
Augusztus óta teljesít szolgálatot
a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltó-
ságon egy új szerkocsi, decem-
bertől pedig egy épülettel is gaz-
dagodott a létesítmény. A közel
három éve beszerzett magasból
mentő emelőkosaras jármű saját
garázst, úgynevezett szerállást
kapott.

A két beszerzés összértéke meghaladja a száz-
millió forintot, így igencsak jelentősnek te-
kinthető a tűzoltóság életében ez a fejlesztés.
- Egy korszerű szertárat sikerült építenünk -
mondta az ünnepségen Tóbis Gábor a B-A-Z
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gaz-
dasági igazgatóhelyettese. - Ez nem csak a je-
lenlegi jármű tárolására, hanem a további
fejlesztések során beszerzendő magasból men-
tő szerek tárolására is alkalmas lesz.
A mostani jármű, bár még csak három éve van
itt, nem fiatal, hiszen használtan vették. A több
mint 20 éves Rába típusú járműre szerelt daru
azonban elengedhetetlen egy olyan települé-
sen, ahol magas épületek vannak. A konstruk-
ciónak nem kedvezett az eddigi szabad ég alatti
tartás.
- Nagyon nehéz volt biztosítani az előírt 120
másodperces szintidőt, ami a vonulás megkez-

déséhez kell - mondta Macz János a Tiszaúj-
városi Katasztrófavédelmi Kirendeltség veze-
tője - főleg hideg időben. Ezért mindenféle-
képpen kellett, hogy fedett, meleg helyen tá-
roljuk.
Az épület 16 millió forintból épült fel. Az ün-

nepség másik tárgya az a közel százmillió fo-
rint értékű szerkocsi volt, melyet már augusz-
tus óta használnak, ám egyházi áldást csak
most kapott, az új épülettel együtt a görög- és
a római katolikus egyház képviselőitől.

borza

Mecénás-ösztöndíjasok
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma a
2014. december 8-án megtartott ülésén döntött a 2014/2015-
ös tanév első félévére a tiszaújvárosi fiatalok továbbtanulá-
sának támogatására benyújtott pályázatok elbírálásáról. Az
ösztöndíjakat december 20-án adták át. A támogatásban
részsült pályázók névsora:
Lerner Katalin, Pap Dalma, Körömi Eszter Sára, Dusza
Andrea, Szilágyi Szilvia Éva, Nagy Attila, Gönczi Tamás,
Szakácsi Virág, Molnár Tamás, Németh Miklós László,
Petrovics Aletta, Négyesi Dávid, Schäffer Anett, Molnár
Andrea, Ács Gabriella, Tóth Máté, Négyesi Tamás,
Besenyei Zsófia, Szarka Veronika, Vaik Vivien, Kiss
Adrienn, Koncz Gergő, Kovács Dóra, Jakab Dóra, Kapczár
Bettina, Vargha Edit, Kovács Zsófia, Németh Gábor, Vá-
mosi Rebeka, Nagy Péter, Fábián Zsuzsa, Draxler Gergely,
Boros Réka, Gáll Csilla, Lencsés Kitti, Magyar Adrienn,
Figeczky Bence, Meczkó Alexandra, Tanyi Adrienn,
Fábián Rita, Rab Klaudia, Faragó Dávid, Süveges Kristóf,
Török Márton, Pálóczi Judit, Bodnár Noémi, Radics
Anikó, Bodnár Zsuzsa Piroska, Dusza Eszter, Németh
Réka, Gönczi Kinga, Lukács Péter, Kapitanov Krisztina,
Petrik Szandra, Palásti Réka, Tóth Flórián, Szabó Judit,
Tóth Réka, Ádám Aida, Fekete Zsolt, Sávolyi Sára, Cser-
mely Gábor, Vigh Henrietta, Vékony László, Császár
Nóra, Bálint Ágota, Bálint Botond, Németh Károly, Varga
Vivien, Barta Angéla, Pusztai Zsófia, Mucza Orsolya.

A Tiszaújvárosi Járás polgármesterei és képviselői - több mint százan -
gyűltek össze a Derkovits Kulturális Központban, hogy részt vegyenek
azon a képzésen melyet a törvényi előírások tesznek kötelezővé.
A megyei kormányhivatal a járási székhelyeken - így Tiszaújvárosban
is - megszervezte azt a képzést, mely a választott településvezetők mun-
káját segíti elő. A jogi, államigazgatási ismereteket tartalmazó anyagot
első ízben kell, hogy elsajátítsák a mandátumot elnyert önkormányzati
képviselők és polgármesterek. A négyórás képzés végén tesztet töltenek
ki a megjelentek, hogy számot adjanak a hallott ismeretanyag elsajátí-
tásáról.

Volt (és lesz) egyszer egy zongora

Világszínvonalú hangszer a Derkovitsban
A Derkovits Kulturális Központ
jelenlegi zongorája 1967-es be-
szerzésű. Vagyis az intézmény
építésével egy időben került Ti-
szaújvárosba, és akkor sem új
hangszerként. Ha beszélni tud-
na, biztos sokat mesélne arról,
hogy hányan tanultak meg rajta
játszani, kiket inspirált, mikor
volt az első nagy koncertje, mi-
kor kezdte először elveszíteni
hangjait.

- Nagyon-nagyon hosszú ideje gondolkodunk
egy új zongora beszerzéséről - mondja Mátyás
Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ igaz-
gatója - hiszen a jelenlegi leromlott zongoránk
közel 50 éves. Többször vizsgáltattuk már,
megnézettük szakértőkkel, zongorahangolók-
kal, és mindenki arra a következtetésre jutott,
hogy ez a zongora megérett a cserére. Már egy
ideje, ha bármilyen eseményhez szükség volt
egy komolyabb zongorára bérelni kellett, ami
nem olcsó, mint ahogy a tárolás és a szállítás
sem. Ez egy új zongorával megspórolható. Így
megszületett a javaslat, hogy a minőségi köz-
művelődési és komolyzenei programok meg-
rendezéséhez új zongora vásárlására van szük-
ség.
A beszerzést - főleg egy ilyen hangszer eseté-
ben - mustra előzi meg. A kulturális központ és
az önkormányzat delegációja még december-
ben ellátogatott Budapestre, hogy kiválasszák
a tökéletes zeneszerszámot. Azt amely elődjé-
hez hasonlóan akár 50 évig szolgálhatja gaz-
dáit.
- Egy jó zongora egy emberöltőn keresztül töké-
letesen kiszolgálja tulajdonosát - mondta Cseke
László zongorakészítő mester, aki a városi kül-

döttséget fogadta és mutatta be azokat a zongo-
rákat, melyeket bármely kulturális intézmény
megirigyelne. - Ezek a zongorák a legjobb mi-
nőséget képviselik, minden kategóriában a leg-
jobbnak számítanak. Bármelyiket is választják
majd, biztos hogy a legjobbat fogják kapni, hi-
szen ezeket a művészek is szeretik. Nagyon stra-
pabíró és jó minőségű hangszerekről van szó.
De nem csak a zongorákat ismerő mester,
hanem egy Liszt Ferenc Díjas művésznő is se-
gédkezett a választásban. Prunyi Ilona, a Ma-
gyar Zeneakadémia egyetemi docense, aki
történetesen már járt művelődési központunk
színpadán.
- Az én feladatom, hogy zongorázzak és be-
mutassam a választható típusokat - mondta. -

Természetesen rengeteg zongorán játszottam
már. Most itt a mustrán két típuson játszottam.
Olyan nagy múltú gyártó hangszerein, melyek
minőségükben a felső kategóriát képviselik. A
most kipróbáltak megfelelnek a Derkovitsba.
Persze ez azon is múlik, hogy ki játszik rajta, és
milyen módon, de a lényeg az, hogy minden
hangot ki tud adni, amit kell.
Úgy tűnik tehát, hogy hosszú idő után elérkez-
het az idő, hogy új zongorával gazdagodjon
Tiszaújváros. A képviselő-testületnek már csak
a vételárról kell döntenie. Amennyiben elfo-
gadják a javaslatot, úgy az év elején egy világ-
színvonalú hangszer állhat szolgálatba a
Derkovits Kulturális Központban.

D.Á.

Díszsorfal az új szerállás előtt.

Zongoramustra szemre, de főleg hangra.

Önkormányzati ismeretek

Képviselők, polgármesterek
képzése

Tüntetés az esőben

Demonstráció

A kedvezőtlen időjárás, a sűrűn hulló ónos eső ellenére mintegy 25-30
fő tett eleget az egyik közösségi oldalon megjelent felhívásnak és gyü-
lekezett január 2-án este 6 órakor a Derkovits Kulturális Központ ol-
dalbejáratánál lévő teraszon. A résztvevők a budapesti, Operaház előtti
tüntetőkkel való szolidaritásukat kívánták kifejezni, tiltakozva az Orbán
kormány intézkedései, diktatórikus módszerei ellen. A mindössze fél-
órás demonstráció szónokai éles hangon kritizálták a kormány politiká-
ját, a Fidesz vezető politikusainak arrogáns magatartását, és a jelenlegi
hatalom mielőbbi távozását követelték.

Végre elkészült!

Akadálymentes posta

Hosszú-hosszú évek után a mozgáskorlátozottak, a kismamák és az idős,
beteg emberek örömére végre akadálymentesítették a postaépületet. Az
épületbe való könnyebb bejutást nem csupán az egyelőre próbaüzem
alatt lévő lift segíti, hanem a főbejárat immáron fotocellás ajtaja is.

Életveszély

Jégre lépni tilos!

Bár mindenki tudja, mégis évről-évre előfordul, hogy a tiltás ellenére a
városi Dísztó jegére lépnek meggondolatlan gyerekek, felelőtlen fel-
nőttek. Pedig a tó ilyenkor életveszélyes, hiszen a jégréteg meglehető-
sen vékony, könnyen beszakadhat. Felhívjuk hát mindenki figyelmét,
hogy vegye komolyan a tiltást, és figyelmeztessük is azokat, akik nem-
törődöm módon életüket kockáztatják.
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Helytörténeti visszatekintésünk idei sorozatában már
az 1970-es év Tiszaszederkényével foglalkozunk. Az új
év 45 évvel ezelőtt jelentős változásnak volt a kezdete.
Ekkor határoztak egy nagy jelentőségű ipari beruházás
megvalósításáról, a kőolajfinomítóról. Erről a Borsodi
Vegyész így számolt be.
„A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a nehézipari mi-
niszter előterjesztését az új kőolajfinomító és a vele
összefüggő létesítmények telepítéséről. Az előterjesztés
szerint 1975 és 1985 között a hazai kőolaj-feldolgozást
évi 7-8 millió tonnás, a szénhidrogénen alapuló villa-
mos-energia termelést pedig 2000 megawattos új ka-
pacitás építésével kell bővíteni.”
Ez a néhány sor a kőolajfinomítón túl jelenti egyúttal
az új erőművet is. Az említett összefüggő létesítmények
között ugyanis a melléktermékek felhasználását is meg-
célozták. A gudron - egy olajipari melléktermék, amely
égetésen kívül másra nemigen használható - , erőmű-
ben történő elégetése pont ilyen feladat volt.
Az, hogy ezek végül itt kaptak helyet, nem volt teljesen
egyértelmű. Több helyszínt is megvizsgáltak mielőtt
Tiszaszederkény mellett döntöttek az illetékesek.
„A leendő létesítmények elhelyezése szempontjából az
illetékes szakértők hét különböző vidéket vizsgáltak
meg. Ennek alapján állapították meg, hogy Tiszasze-
derkény és Kisköre térsége jöhet számításba, mert eze-
ken a helyeken előteremthető a szükséges munkaerő és
a nélkülözhetetlen vízmennyiség is.”

Végül mindent összevetve döntött a bizottság.
„A kettő közül Tiszaszederkényben kedvezőbbek a fel-
tételek. A Gazdasági Bizottság az új kőolajfinomító és
a vele összefüggő létesítmények közös telepítésének
tervét tudomásul vette és a telepítés helyéül Tiszasze-
derkényt jelölte ki.”
Valami ismét elkezdődött, és nem csak egy új év, egy
évtized is.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.
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Egy új kezdet
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Január 8., csütörtök

18:00 Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Ülésezett az önkormányzat –
Nyugalmasan telt az év vége – Mecénás ösztöndíjosztó – Szertárat
avattak - Sport
18:15 Pótszilveszter telefonos játékokkal (A műsor a szerdai adás is-
métlése)

Január 12., hétfő
18.00: Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK és a Te-
hetséges Fiatalok Budapest NB I B-s kosárlabda mérkőzés közvetí-
tése felvételről

Január 14. szerda
18:00 Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Fenyősorsok – Ajándékcsere -
Menzareform -Elkészült a postalift - Új szabályok a KRESZ-ben - Ja-
nuári változások - Sport
18:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: érdekességek, ak-
tualitások az elmúlt hét napból.

Január 15. csütörtök
9.00: A szerdai adás ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

A kulturális központ félemeletén Horváth Róbert képzőművész al-
kotásai láthatóak.
Látogatható: 2015. január 30-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Január 8. (csütörtök) 14.00 óra: Úton a tudatosságban – a Pozitív
Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyvtár elő-
adóterme.

Az Énekszó Baráti Kör a kórus-
muzsika művelésének negyvene-
dik évében a címben szereplő
mottóval tartja a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából rende-
zendő idei újévi koncertjét 2015
január 18-án 17 órai kezdettel a
Derkovits Kulturális Központ
színháztermében.

Közel másfél évtizedes múltra tekint már vissza
ez a koncert, 14. éve rendezi meg a Derkovits
Kulturális Központ és az Énekszó Baráti Kör.
Tiszaújváros zenekedvelő közönsége megtisz-
telő figyelmének és önkormányzatunk folya-
matos támogatásának köszönhetően élő, ember-
közeli műsorokat sikerült összeállítanunk
ezekre a koncertekre és úgy érezzük, hogy tar-
talomban és színvonalban fokozatos fejlődést is
sikerült megvalósítanunk. Ezzel a koncerttel az
idén 40 éves pályafutásunk jubileumát is ünne-

peljük, azok emléke előtt is tisztelegve, akik ezt
a küldetést 40 éve felvállalták, de már nem le-
hetnek közöttünk. Mi ezt a koncertet tekintjük
éves munkánk legfontosabb feladatának. Ami-
kor önkormányzatunk és a Tiszaújváros Jövő-
jéért Alapítvány támogatásával kórusfeszti-
válokon és egyéb rendezvényeken veszünk

részt, vagy kórustábort szervezünk a program
csiszolására, gondolatban mindig figyelemmel
vagyunk a következő újévi koncertünk megva-
lósításának szempontjaira.
Az évet ennek jegyében január 2-4 között há-
romnapos „edzőtáborozással” kezdtük, mely-
nek fő célja a két hét múlva esedékes koncertre
a „formaidőzítés”. Reméljük, eredményesen
munkálkodtunk. Szeretettel várjuk régi baráta-
inkat és mindazokat, akiknek sikerült felkelte-
nünk a kíváncsiságukat. A koncertre ingyenes
jegyeket lehet igényelni a Derkovits Kulturá-
lis Központban, egyesületi, vállalati csoportok
részére pedig az Énekszó Baráti Körtől (tele-
fon: 30/858-9976).
A további aktuális információkat hűséges kró-
nikásunk, a Tiszaújvárosi Krónika és Tisza TV
segítségével időben tudatni fogjuk.

Vörös Béla
az Énekszó Baráti Kör egyesületi elnöke

kronika@tiszatv.hu

A hangok szárnyra kelnek...
kronika@tiszatv.hu

Verseny történelemből
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Anya-
nyelv-irodalom, történelem és művészeti nevelés munkaközössége
2014. december 11-én rendezte meg 7-8. osztályos tanulói számára
Európa története 476-tól és Magyarország története 900-tól 1301-ig
címmel országos történelem versenyének iskolai fordulóját.
A versenyen a következő eredmények születtek:
I. helyezett: Kováts Panna 7/7. osztályos tanuló, Széchenyi István Is-
kola (Felkészítő tanár: Baloghné Fodor Ágota), II. helyezett: Stogica
Kata 8/7. osztályos tanuló, Széchenyi István Iskola (Felkészítő
tanár:Baloghné Fodor Ágota), III. helyezett: Lidák Eszter 8/8 osztályos
tanuló, Széchenyi István Iskola (Felkészítő tanár: Baloghné Fodor
Ágota)
Gratulálunk a tanulóknak és felkészítő tanáruknak, akik a február 19-én
Miskolcon megrendezendő megyei fordulón képviselik intézményün-
ket.

Hok Csaba
igazgató

Az elmúlt időszakban többször
is olvashattak lapunk hasábjain
a helyi református énekkar kü-
lönböző rendezvényeiről, ez idő
alatt azonban a római katoliku-
sok sem tétlenkedtek. Nemrégi-
ben a tiszaújvárosi Magyarok
Nagyasszonya Katolikus Kórus
rukkolt elő egy kedves ötlettel:
összegyűjtöttek egy csokorra va-
ló egyházi éneket és CD formá-
jában ki is adták őket.

- Honnan származik a lemezkiadás ötlete? –
kérdeztem Magyarné Hadzsi Katalin karveze-
tőt.
- Arnóczky Zoltán kántor irányításával a temp-
lom első kórusa 1993-ban alakult meg. Az akkor
még 6-8 főből álló kis csapat a kiemelt egyházi
események hangulatát igyekezett szebbé tenni.
Két évvel később Dudás Józsefné hitoktató ala-
pított kórust, s főleg gitárkíséretes, ifjúsági ka-
rizmatikus énekeket adtak elő a templomban. A
hitoktató távozása után dr. Nagy Ilona kántor
szervezte újjá a kórust. Igényes, többszólamú
műveket hallhatott ezután a római katolikus
gyülekezet. A karvezető kiváló orgonista volt, s
többször kísérte a kórust a hangszeren. Mivel a
karvezető férjhezmenetele után Budapestre köl-
tözött, én vettem át a munkát. Jelenleg 20-an va-
gyunk tagjai az énekkarnak. Minden pénteken
rendszeresen próbálunk, s minden egyes egy-
házi ünnepen ékesítjük a misét az előadott kó-

rusművekkel. A lemezkiadás ötlete egy helyi há-
zaspár fejéből pattant ki, akik szeretnének in-
kognitóban maradni. Ők állták a lemezkiadás
költségeit is. Tulajdonképpen kettős jócseleke-
det végeztek. Egyrészt segítettek abban, hogy az
emberek otthon is hallgathassák az énekeket, s
ezáltal lelkileg feltöltődhessenek, másrészt az
anyagi támogatásuk nélkül nem láthatott volna
napvilágot ez a CD sem.
- Hogyan készült el a lemez?
- A 35 liturgikus énekből álló, 70 percnyi válo-
gatást három alkalommal vettük fel.A lemez bo-
rítója Komlósi Barnabás fotós kezemunkája. Az
énekek az egyházi évnek megfelelő sorrendben
követik egymást: Húsvét, Pünkösd, Úr napja,
Mária-énekek a búcsú alkalmából, Advent, Ka-
rácsony.Alemezt 300 példányban adtuk ki, mise
után a templomban, vagy a plébánián lehet meg-

vásárolni. Abekerülési költsége 1000 forint volt,
de mindenki annyit áldoz rá, amennyit a lelkiis-
merete diktál, s az anyagi helyzete megenged. A
CD korlátozott számban ugyan, de még megvá-
sárolható. A templom bejáratánál elhelyezett, le-
zárt pénzes ládikát már kétszer ürítettük ki, s
eddig 100 ezer forintot meghaladó összeg gyűlt
össze. Ha minden lemezünk elkelt, akkor majd
kiderül, mire futja az összegyűlt pénzből.
- Mire szeretnék fordítani a bevételt?
- Meglepetésnek szántuk, tulajdonképpen az is-
kolavezetés is az adventi misén értesült a ter-
vünkről. A Tiszaújvárosi Szent István Kato-
likus Iskolának nincs saját kápolnája, s ennek
a megépítéséhez szeretnénk mi is hozzájá-
rulni.
- A CD-n liturgikus énekeket hallhatunk, de
én azt tapasztalom, hogy a fiatalok, így a ka-
tolikus iskola diákjai körében is népszerűb-
bek a vidámabb, például gitárral kísért
egyházi művek.
- A lemezen ilyen stílusú művek nem hallha-
tóak, de minden hónap harmadik vasárnapján
Tóthné Bodolai Katalin és Sándor László gitár-
, Hegyi József kántor hegedű-, és az én szinte-
tizátoros kíséretem mellett vidám, úgynevezett
karizmatikus stílusú zeneműveket hallgathat-
nak a hívek. Az a tapasztalatom, hogy ez nem
csak a fiatalokhoz áll közel, az idősebb kor-
osztály is kedveli, s őket is hittel teli remény-
nyel, örömmel tölti fel.

T. M.

Katolikus énekek CD-ről

Iskolai kápolnára fordítják a bevételt

A CD borítója.

Az „edzőtáborban.”

Visszatekintő

Bányavakság

A 2014-es esztendő egyik legjelentősebb kulturális eseménye volt a
Színház Határok Nélkül rendezvénysorozat. A tiszaújvárosi közönség
négy határon túli társulattól három felnőtt- és egy gyermek előadást lát-
hatott. A legnagyobb közönségsikert vélhetően Székely Csaba Bánya-
vakság című tragikomédiája aratta a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata és a Yorick Stúdió előadásában.
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A nyugdíjasok év végi rendezvényével elkezdődött váro-
sunkban az a hagyományos rendezvénysorozat , melyen a
szépkorúakat, a közalkalmazottakat , köztisztviselőket, az
önkormányzati cégek dolgozóit és a sportolókat köszön-
tik.

Karácsonyi ünnepséget rendeztek a Tisza-parti sza-

badidőház udvarán. Az önkormányzat és a humán-

szolgáltató központ Tisza-parti csillagszórás elne-

vezésű programja már hagyomány a városrészben.

A vendégeket Bráz György polgármester és Jézsó

Gábor önkormányzati képviselő köszöntötte, majd

a városrész lakói közös énekléssel és csillagszóró-

gyújtással köszöntötték a közelgő karácsonyt.

A Tiszaújvárosi Református Énekkar december 21-
én adott karácsonyi hangversenyt a református
templomban. A műsoron az ünnephez méltó ének-
és kórusművek, valamint Nagy Nelli és Nagy Stella
előadásában orgona- és zongoraművek szerepel-
tek.

December 21-én ért véget a Mikulástól

karácsonyig adventi programsorozat. A

zárónapon dr. Fülöp György alpolgár-

mester köszöntötte a Városháztérre lá-

togatókat, majd az egyházak képviselői

osztották meg adventi gondolataikat a

közönséggel, ezt Bráz György polgár-

mester beszéde követte. Meggyújtották

a negyedik gyertyát is a város adventi

koszorúján. Felléptek a gimnasztrádá-

sok, műsort adott a Club ’96 Fiatalok

Egyesülete és az Eötvös Diákszínpad is.

Az adventi programok zárásaként szere-

tetvendégség várta a városlakókat.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok év végi
munkaértekezletén a cégvezetők beszámoltak társaságuk
2014-es teljesítményéről.A köszöntőket és a vacsorát köve-
tően a Derkovits Mazsorett Csoport, Varga F. József humo-
rista és MarótViki szórakoztatta a közönséget zenekarával.

Az önkormányzat vendégül látta az önkormányzati intézményeken túl az állami és egyházi fenntartású iskolák
dolgozóit is a közalkalmazottak, köztisztviselők év végi rendezvényén. A csaknem ezer fős közönség előtt a
színpadra szólították a 2014-ben önkormányzati kitüntetésben részesítetteket, akiket Bráz György polgármes-
ter köszöntött. A jó hangulatról pedig - többek között - Bereczki Zoltán gondoskodott műsorával.

Mikulástól karácsonyig



A magyar csapat, Matyi a kép jobb szélén.
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Az Eötvös
az élmezőnyben

Mint minden évben, tavaly is megrendezték az OTP Junior vetélkedőt,
melynek megyei fordulóját 2014. december 16-án a Mezőkövesdi Szent
László Gimnáziumban tartották, ahol iskolánkat négy tanuló képviselte:
Báncs Eszter (12. K), Fülöp Zsanett (12. G), Rózsa Esztella (14. K) és
Pelyhe Viktória (14. K). A lányok szoros küzdelmeket követően a má-
sodik helyen végeztek.
Felkészítő tanáruk Jablonkai Erzsébet így nyilatkozott a versenyről:
,,Szerettünk volna győzelemmel hazatérni, de úgy gondolom, hogy na-
gyon büszkék lehetünk erre a helyezésre is, mert a lányok ügyesek és
talpraesettek voltak. Ahol kockázatni kellett kockáztattak, ahol a tudá-
sukat kellett megmutatni előjött a gimnáziumunk által nyújtott magas
szintű képzés.”

Pogonyi-Simon Edit intézményvezető
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Az Eötvös diákjai a MTA konferenciáján
Az ember alkotta anyag- a XXI. század
anyaga, ez volt a címe annak az előadásnak,
amit 2014. december 12-én a Magyar Tudo-
mányos Akadémia rendezett meg Budapesten.
A konferencia célja a polimerekkel kapcsola-
tos ismeretterjesztés volt. Erre a nívós prog-
ramra a Tisza Automotive Kft. képviseletében
Holló László ügyvezető igazgató úr hívott meg
bennünket. Mindössze tízen utaztunk Pestre.
Engler Jánosné, Barabás Katalin és Bajzáthné
Gondos Erika tanárnő kíséretében egy voltam
a hét szerencsés kémia faktos közül, akiknek
megadatott a lehetőség, hogy közelebbről is
megcsodálhassák a „magyar tudomány szenté-
lyét”. Fél nyolckor indultunk el elegáns öltö-
zetben és csillogó szemekkel az Eötvös József
Gimnázium elől, hogy programunk első pont-
jához, az ünnepélyes megnyitóhoz érkezzünk.
Prof. Dr. Oláh György Nobel-díjas kémikus
videóüzenettel köszöntötte a jelenlévőket. Az
ő nevéhez fűződik a hazai műanyagipari kuta-
tás és gyártás megalapozása. Kutatásainak leg-
jelentősebb eredményét a karbokationok vizs-
gálatával érte el. Szupersavak segítségével ala-
csony hőmérsékleten előállította a karbokatio-
nokat, és tanulmányozta szerkezetüket,
tulajdonságaikat. E területen végzett munkájá-

ért a Svéd Tudományos Akadémia 1994-ben
kémiai Nobel-díjjal jutalmazta. Az Oláh
György vezetésével kifejlesztett direkt meta-
nolos tüzelőanyag-cella (Direct Methanol Fuel
Cell, DMFC) az utóbbi időben az egész világ
érdeklődésének fókuszába került. A találmány
a hagyományos energiahordozók előteremtési
költségeinek és a globális felmelegedésnek a

növekvő problémáját oldhatja meg.
Ezután Prof. Dr. Czvikovszky Tibor tartott egy
rövid beszámolót Oláh György életéről, majd -
Műanyagok? Természetesen! - elnevezéssel
Dr. Ronkay Ferenc próbálta felhívni figyel-
münket a műanyagokról alkotott tévhitekre. A
következő előadást Torma Péter, az INNO-
COMP Kft. ügyvezető igazgatója tartotta, aki a
poliolefinek szerepét hangsúlyozta a vegyipar-
ban. Majd Dr. Lukács Pál boncolgatta a mű-
szaki termékek műanyag frakcióinak újrahasz-
nosítási lehetőségeit. Mint ahogy az előadás is
rámutatott, korunkat méltán nevezhetjük a po-
limerek korának. Mintegy ötven év alatt a po-
limerek termelése és felhasználása 200-szo-
rosára nőtt, napjainkban évente több mint 200
millió tonna polimert állítanak elő és használ-
nak fel a világon. A programot az innovációs
díj átadása zárta, melyet Dr. Fehér Erzsébet
nyert el. Az előadások végeztével ebéddel ven-
dégeltek meg minket, majd hazafelé vettük az
irányt. Egy nagyon különleges napot tölthet-
tünk el a tudomány tiszteletének jegyében.
Köszönjük a lehetőséget Holló László igaz-

gató úrnak és a szervezésben résztvevő vala-
mennyi kollégájának!

Molnár Krisztina
11.H

A patinás épület előtt.

Kazinczys mozaik az év végéről
A Kazinczy Ferenc Református Iskolában az
iskolai matematika versenyen a következő
eredmények születtek. Takács Noémi 5.a I. he-
lyezés (Magyarné Simon Anita) Kovács Bálint
5.a II. helyezés (Magyarné Simon Anita) Tóth
Csilla 5.b II. helyezés (Tölgyesiné Liktor Má-
ria) Venglovecz Bence 5.a III. helyezés
(Magyarné Simon Anita) Sajgó Zsófia 6.a I.
helyezés (Ruszkai Gizella) Nagy Levente 6.b
II. helyezés (Tölgyesiné Liktor Mária) Danó
Ádám 6.b III. helyezés (Tölgyesiné Liktor
Mária) Nagy Nelli 6.a III. helyezés (Ruszkai
Gizella) György Lili 7.a I. helyezés (Majoros
Lászlóné) Szabó Lili 7.a II. helyezés (Majoros
Lászlóné) Németh Ákos 7.a III. helyezés (Ma-
joros Lászlóné) Szabolcsi Janka 8.a I. helyezés
(Tölgyesiné Liktor Mária) Nagy Petra 8.a II.
helyezés (Tölgyesiné Liktor Mária) Bárócz
Réka 8.a III. helyezés (Tölgyesiné Liktor
Mária).
A Varga Tamás Országos Matematika Verseny
iskolai fordulóján a következő eredmények
születtek: Szilágyi Renáta 7.a I. helyezés (Ma-
joros Lászlóné) Meczkó Viktória 7.a II. helye-
zés (Majoros Lászlóné) Németh Miklós Ákos
7.a III. helyezés (Majoros Lászlóné) Klein
Anita 8.a I. helyezés (Tölgyesiné Liktor Mária)
Nagy Petra 8.a I. helyezés (Tölgyesiné Liktor
Mária) Szabolcsi Janka 8.a II. helyezés
(Tölgyesiné Liktor Mária) Venglovecz Marcell
8.a III. helyezés (Tölgyesiné Liktor Mária)
A LOGO Országos Számítástechnika tanulmá-
nyi verseny iskolai fordulója: Kiss Gábor
Botond 4.a I. helyezett (Ruszkai Gizella) Danó
Melinda 4.b II. helyezett (Ruszkai Gizella)
Kertész Kornél 4.a III. helyezett (Ruszkai
Gizella) Nagy Levente 6.b I. helyezett
(Ruszkai Gizella, Tóthné Lesnyák Viktória)
Venglovecz Bence 5.a II. helyezett (Ruszkai
Gizella) Kovács Bálint 5.a III. helyezett
(Ruszkai Gizella) Gere Áron 8.a I. helyezett
(Ruszkai Gizella) György Lili 7.a II. helyezett
(Ruszkai Gizella, Tóthné Lesnyák Viktória)
Az iskolaiAngol nyelvi versmondó versenyen 5-
6. osztályos kategóriában 1. helyezett Fekete
Kiara Mercédesz 6.a (Makkainé Chmara
Marianna) 2. helyezett Soltész Blanka Gemma
6.a (Makkainé Chmara Marianna) 3. helyezett
Kovács Bálint Máté 5.a (Csehovicsné Guba
Adrienn) 7-8. osztályos kategóriában 1. helye-
zett Balla Zsófia 7.a (Csehovicsné Guba
Adrienn) 2. helyezett Németh Miklós Ákos 7.a
(Csehovicsné Guba Adrienn) 3. helyezett
Meczkó Viktória 7.a (Csehovicsné Guba Ad-
rienn). Ők képviselték iskolánkat a Miskolcon
megrendezett megyei versmondó versenyen, ahol
Fekete Kiara Mercédesz 3. helyezést ért el.
A megyei Karácsonyváró angol nyelvi csapat-
versenyen 3-4. osztályos csapatunk: Heltai
Kilián, Juszkó András 3.a Kiss Gábor Botond,
Romos Soma 4.a első helyezést ért el. Felké-
szítő tanárok: Zimmermanné Fekete Judit és
Soltészné Szörfi Anikó. Az 5-6. osztályosok
csapata: Takács Noémi, Tóth Csenge 5.a Fe-
kete Kiara Mercédesz, Soltész Blanka Gemma
6.a megyei harmadik helyezést értek el. Felké-

szítő tanárok: Makkainé Chmara Marianna és
Magyarné Simon Anita.
A Mezőkövesden megrendezett Anyanyelvi já-
tékok, játékos anyanyelv csapatverseny közép-
döntőjében iskolánk csapata Takács Noémi 5.a
Nagy Nelli 6.a Szabó Lili 7.a Erős Dóra 8.a
első helyezést ért el. Felkészítő tanárok:
Simonné Varga Katalin és Nagyné Lédig Éva.
A Magyarország és Európa története 476-tól
1301-ig elnevezésű Városi történelem verse-
nyen 6. helyezést ért el Németh Miklós Ákos
7.a osztályos tanuló. Felkészítő tanár: Makka-
iné Chmara Marianna.
Iskolánk júniusban elballagott Kazinczy-díjas
tanulójára Sajgó Mátyásra, mint már annyiszor
a nyolc év alatt, ismét büszkék lehetünk. Az
Argentínában megrendezett IJSO 2014 Nem-
zetközi Junior Természettudományi Olimpián
hat tanuló képviselte Magyarországot. Az
immár a Földes Ferenc Gimnáziumban tanuló
Matyi a nemzetközi mezőnyben a kémiafel-
adatot legsikeresebben megoldóként ezüstér-
met szerzett! Elért eredményéhez további
sikereket kívánva gratulálunk!
A nemzetközi nyílt Shito-Ryu karate világkupán
iskolánk tanulója Kujbus Annabella 7.b osztá-
lyos tanuló Kumite kategóriában 2. helyezést
ért el.
A Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny is-
kolai fordulóján 11 diák mérte össze tudását.
Közülük a legjobbak részt vesznek a szóbeli
országos döntőn, ahol a társalgási versenyen
túl még eredeti angol nyelvű idézetet kell meg-
tanulniuk és szépen előadniuk a Bibliából. Az
alábbi tanulók képviselik iskolánkat Budapes-
ten. 1. helyezés: Venglovecz Marcell, 2. helye-
zés: Kiss Dominik, 3. helyezés: Gere Áron
Károly, 4. helyezés: Nagy Petra, 5. helyezés:
Szabolcsi Janka és Kiss Dalma 8. a osztályos
tanulók. Felkészítő tanár: Makkainé Chmara
Marianna

Nyelvvizsgások

Közhírré tétetik, hogy a 8.a osztály nyelvvizs-
gásainak száma már tízre emelkedett. A tavalyi
hetek csapatához csatlakozott most Bárócz
Réka, Orosz Daniella és Kiss Dávid. Eredmé-
nyeikhez szívből gratulálunk!

Tök Jó Nap

Tanulói kezdeményezésre iskolánk diákönkor-
mányzata vidám színekbe öltöztetett mind-
annyiunkat. A sárguló lombkorona lehulltával
már csak a színpompás sütőtök deríti jobb
kedvre az ember fiát, lányát. Igyekeztünk ezt a
derűt öltözködésünkkel is fokozni. Alig vártuk
az óra végi csengőt, hogy beharangozza a vál-
tozatos feladatokat. Tököt rajzoltunk, színez-
tünk, faragtunk, írtunk, főztünk, sütöttünk és
természetesen ettünk. A D-vitamint legalább
egy hónapra előre raktároztuk. Részt vettünk
ügyességi és elgondolkodtató versenyeken, s

mindeközben még arra is maradt energiánk,
hogy a zenei totót nagy élvezettel dúdolva tölt-
sük ki. De az egészben talán az volt a legjobb,
hogy a tanerőt nem vettük igénybe. Mindent
egyedül szerveztünk, vezettünk. Ez tényleg
egy Tök Jó Nap volt!

A Kazinczy krónikása
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Tiszaújvárosi fiatal
sikere

Tavaly decemberben, az argentínai Mendozában ren-
dezték meg az IJSO Nemzetközi Junior Természettudo-
mányi Diákolimpiát, ahonnan a magyar csapat 2 ezüst-
és 4 bronzéremmel érkezett haza. A tiszaújvárosi Sajgó
Mátyás - jelenleg a Földes Ferenc Gimnázium tanulója
- a dobogó második fokán végzett.

- Hogyan jutottál ki az olimpiára?
- Természettudományi érdeklődésű vagyok, többször vettem részt kü-
lönféle helyi, megyei, országos versenyeken. A legutóbbi országos
kémia versenyen merült fel az ötlet, hogy akinek van kedve hozzá, in-
dulhat az olimpián. Én úgy gondoltam, megpróbálom. Júniustól dec-
emberig előkészítő foglalkozásokra jártam kémiából, biológiából és
fizikából a budapesti Apáczai Csere János Gimnáziumba. Kemény volt.
Nagyon „durva” anyagot állítottak össze. 12-en jelentkeztünk az olim-
piára, és a különböző válogatók után végül hatan maradtunk. Nagy
dolog, hogy mind a hatan érmet szereztünk a versenyen.
- Kémia, fizika - nem éppen a legnépszerűbb tantárgyak a diákok
között.
- Én a humán tárgyakkal vagyok így. De ettől függetlenül mindig kitűnő
volt a bizonyítványom. Valószínűleg a szüleimtől örököltem az érdek-
lődésemet. Anya pénzügyes, apa üzemmérnök. Persze nagyon sokat kö-
szönhetek az általános iskolai tanáraimnak is, alsóban Marjánné Bacsó
Csilla tanárnőnek, felsőben Ruszkai Gizella tanárnőnek és Majoros
Lászlóné tanárnőnek, akik megszerettették velem ezeket a tantárgyakat.
- Hogyan zajlott az olimpia?
- Három tanár - Villányi Attila, dr. Ács Zoltán és Gyertyán Attila - kísért
el bennünket, de őket, hogy a csalásnak a gyanúja se merülhessen fel, tel-
jesen elszeparálták tőlünk. Nem is egy szállodában laktunk velük. Ezen-
kívül a megnyitó után elvették tőlünk a telefonokat és a híradástechnikai
eszközöket a verseny idejére. A verseny három fordulóból állt, az első
egy tesztsort, a második kifejtős részeket tartalmazott, a harmadik pedig
laborgyakorlat volt. Büszke vagyok rá, hogy mindannyian eredménye-
sen teljesítettünk.
- Hogy érezted magad Argentínában?
- Szép ország. Buenos Airesben nagyon tetszett a városnézés, gyönyörű
látvány volt az Andok feletti naplemente, s különös érzés, hogy késő
este is 33-34 fokos volt a levegő Mendozában. Az emberek nagyon vi-
dámak, kedvesek. Nemigen beszélnek angolul, de kézzel-lábbal muto-
gatva megértettük egymást. Nagy kultusza van az argentin tangónak, s
érdekes, hogy minden étteremben tangóznak az emberek.
- Kik segítettek abban, hogy kijuss az olimpiára?
- A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány, és helyi vállalkozók. Nekik
ezúton is szeretnék köszönetet mondani a támogatásukért.
- A versenyek mellett van-e időd más hobbira?
- Érdekes, de a sakk egyáltalán nem jön be nálam, viszont a helyi foci-
csapatban leigazolt játékos vagyok. Ezen kívül? Barátok, haverkodások,
mint minden fiatalnak.
- Mi szeretnél lenni, ha „nagy” leszel?
- Szakmailag? Még nem tudom. De egy biztos: boldog ember.
Legyen úgy, Matyi!

T. M.
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Tiszaújváros 2014-es krónikája
Január

- Január elsején 4700 grammal és 61 centiméterrel vi-
lágra jött Sipos Barbara, városunk 2014. évi első ba-
bája.
- A pedagógusok Kossuth-díjának is nevezett Géniusz
Apáczai Diploma Díj arany fokozata kitüntetésben
részesült Hok Csaba, a Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.
- Meghitt percek címmel tartotta hagyományos újévi
koncertjét az Énekszó Baráti Kör.
- Településünk egykori pedagógusának, művészének,
önkormányzati képviselőjének, Lantosné Grubits
Gizellának festményeiből nyílt tárlat a Városi
Kiállítóteremben.
- Január utolsó hétvégéjén 10-15 centiméternyi hó
hullott. Az önmagában nem jelentős csapadék széllel
érkezett, s ez sok munkát adott az illetékeseknek.
- Az önkormányzat a Tiszaújváros Jövőjéért Alapít-
vány közreműködésével 83 tiszaújvárosi általános-
és középiskolás diákot részesített tanulmányi ösztön-
díjban első félévi teljesítményéért.
- A Magyar Kultúra Napja alkalmából Bródy Sándor
A tanítónő című darabját mutatta be a Miskolci Nem-
zeti Színház társulata.
- Januárban négy személyi sérüléses és további nyolc
anyagi kárral járó balesethez vonultak a tiszaújvárosi
baleseti helyszínelők. A sérüléses balesetek közül
három Tiszaújváros belterületén történt.
- 2014. évi első ülésén egyebek mellett az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti ter-
veinek irányelveiről határozott a képviselő-testület.
- Megalakult Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. sz. ti-
szaújvárosi székhelyű országgyűlési egyéni válasz-
tókerületi választási bizottsága.

Február
- Harmadik alkalommal rendeztek szülő-nevelő bált
a Széchenyi iskolában.
- Február 5-én rendkívüli ülésen kezdte meg az ön-
kormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalását a
képviselő-testület. A pénzügyi terv főösszege meg-
haladta a 6 milliárd forintot.
- Tizedik alkalommal rendezte meg jótékonysági bál-
ját az Együtt Tiszaújváros Védelmében Alapítvány.

- A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2014.
évi nyitórendezvényeként hetedik alkalommal tartot-
tak kocsonyabált a nyugdíjasoknak.
- Rabló járt az egyik Árpád úti dohányboltban. Az
eladó azonban nem esett pánikba, erélyes felszólítá-
sára a rabló megfutamodott.
- A Tiszaújvárosi Járásbíróság két év, illetve egy év
négy hónap fogházbüntetésre ítélte a házi őrizetből
megszökött ároktői banda két tagját.
- A Tiszaújvárosi Sportcentrumban rendezték meg a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola szü-
lők-nevelők bálját. A Hunyadi iskola pedagógusai, a
szülők a Phőnix Hotelben báloztak.
- A képviselő-testület 7,3 milliárd forintos főösszeg-
gel elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségve-
tését.

Március
- A választási bizottság az április 6-ai országgyűlési
választásra 18 jelöltet vett nyilvántartásba, sorsolás-
sal állapítva meg a jelöltek szavazólapi sorrendjét.
(Később egy jelölt visszalépett.)
- Két tiszaújvárosi kötődésű fiatal - Csefó Vivien és
Molnár Viktor - alkotásaiból nyílt kiállítás a Városi
Kiállítóteremben.

- Kilencvenedik születésnapját ünnepelte Cserlenyák
Irén, aki 30 éve él városunkban. Az ünnepeltet Bráz
György polgármester is köszöntötte.
- Tizenöt szervezet, gazdasági társaság és intézmé-
nye hölgy alkalmazottait köszöntötték városi szinten
nőnap alkalmából.
- A hit- és erkölcstan oktatásáról tartottak tájékozta-
tót az egyházak képviselői.
- Március 15-e alkalmából 24-en részesültek a kép-
viselő-testület által adományozott ágazati kitüntetés-
ben.
- A tiszaszederkényi Hősi emlékműnél és a Petőfi
szobornál tartott megemlékezésekkel, fáklyás felvo-
nulással ünnepelte az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulóját Tiszaújváros lakossága.
- A hulladékszállítással kapcsolatos témakörökről
konzultált a társasházi közös képviselőkkel Tiszaúj-
város önkormányzata.
- Az iskolai agresszióról rendeztek gyermek- és ifjú-
ságvédelmi konferenciát a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ szervezésében.
- Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
üzleti tervei és a közszolgáltatások voltak a fő témái
a soros testületi ülésnek, és a képviselők felosztották
a civil szervezetek működését segítő 10 millió forin-
tos pénzügyi alapot.
- A francia nyelv és kultúra magas szintű művelésé-
ért Kiss Ernő-díjat kapott Kőteleki Tünde, a Tiszaúj-
városi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium francia nyelvtanára.
- Hetvenedik születésnapja alkalmából meglepetés-
partin köszöntötték tanítványai a Tiszaújvárosi Gim-
nasztráda edzőjét, Kopcsó Józsefnét, Csöpi nénit.

Április
- Bár Tiszaújvárosban Pap Zsolt, a demokratikus ellen-
zék közös jelöltje kapta a legtöbb szavazatot, a válasz-
tókerület egészében dr. Mengyi Roland (Fidesz-KDNP)
győzött az országgyűlési választáson, s így megőrizte
parlamenti mandátumát. Balla Gergő (Jobbik) lett a
második, Pap Zsolt a harmadik.
- Jogerősen pert nyert a TiszaSzolg 2004. Kft. a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal szemben a 2013-
ban kibocsátott távhő-számlák ügyében.
- A 16 éve létező Showtánc Fesztiválon 900 táncos
23 táncműfajt mutatott be a „Táncolj, ne drogozz!”
jelmondat jegyében.

- Óriási sikerrel mutatta be a Hyppolit a lakáj szín-
padi feldolgozását a Tiszaszederkény Kultúrájáért
Egyesület Álom Társulata.
- Hatodik alkalommal szervezett versmondó versenyt
a költészet napja alkalmából a Hamvas Béla Városi
Könyvtár.
- Megtartotta éves rendes közgyűlését a TVK Nyrt. A
társaság 2013-ban sikeres, eredményes évet zárt.
- A képviselő-testület - csakúgy, mint a szülők és a
pedagógusok - elutasította a Tiszaújvárosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére
(a Széchenyi iskola kiválására) vonatkozó tankerületi
javaslatot.
- A Biztonság napja rendezvény részeként ismét vá-
rosunk adott otthont a Mentőgépjármű Vezetők Or-
szágos Ügyességi és Szakmai Versenyének.

Május
- Vásári és kulturális forgatag várta az ünneplőket a
városi majálison.
- Fákat döntött, ágakat, gallyakat tört május 4-én a
városunkat sem kímélő viharos erejű szél.
- Ukrán és arab befektetők „harcoltak” a bezárt
tiszapalkonyai és borsodi erőműért. Hosszas proce-

dúra után végül az ukránoké lett a tulajdonjog.
- Kilencvenedik születésnapját ünnepelte Iván Jó-
zsefné, Ilonka néni, akit Bráz György polgármester
is köszöntött.
- A Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál idén is változatos
programokkal várta a közönséget. Komoly- és köny-
nyűzenei koncert, prózai- és táncszínház, képzőmű-
vészeti tárlat kínált tartalmas kikapcsolódást.
- Az Yvett nevű ciklon „jóvoltából” ismét jelentős
kárt szenvedtek városunk közparkjai.
- A tudomásul vételről és az elutasításról szóló hatá-
rozati javaslat sem kapott kellő számú szavazatot, így
a képviselő-testület gyakorlatilag nem foglalt állást a
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző
Iskola és Kollégium átszervezéséről. Az átalakítást
végül végrehajtották, szeptember elsejétől a Tiszaúj-
városi Brassai Sámuel Szakképző Iskola önálló in-
tézményként működik.
- A legrangosabb elismerést, a Vöröskeresztes Tevé-
kenységért kitüntetés gyémánt fokozatát adomá-
nyozták Nadanicsek Imrénének, a Magyar Vörös-
kereszt Tiszaújvárosi Területi Szervezete alelnök-
ének.
- Szezonnyitó programként Játék és egészség címmel
gyermek és családi napot, és a Tisza Triatlon Magyar
Nagydíjat rendezték meg a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő területén.
- A pedagógusnapi ünneplésbe üröm is vegyült, az ál-
lami fenntartású általános iskola dolgozóit ugyanis -
a Tiszaújvárosi Tankerület elzárkózása miatt - nem
köszönthette az önkormányzat. (A tanév végén „pó-
tolták” az ünnepséget, vendéglátást.)
- Fidesz-KDNP, MSZP, Jobbik, DK, Együtt PM sor-
rend alakult ki Tiszaújvárosban a csekély érdeklődés
mellett lezajlott európai parlamenti választáson.
- A képviselő-testület rendeletet alkotott a közterüle-
tek elnevezésének, azok megváltoztatásának és a ház-
számok megállapításának szabályairól.

Június

- Arany minősítést és Aranypáva díjat kapott a
tiszaszederkényi Mezei Virág Népdalkör az Egerben
rendezett népzenei találkozón.
- Ötven évvel korábbi munkakezdésének alkalmából
a TVK legendás vezérigazgatója, Huszár Andor tisz-
teletére emléknapot szervezett a TVK Nyugdíjasok
Baráti Kör.
- Az Ünnepi könyvhét alkalmából két, dedikálással

egybekötött könyvbemutatót tartottak a Hamvas Béla
Városi Könyvtárban.
- Nyolcvanhárom egyetemista, főiskolás kapott ösz-
töndíjat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványtól.
- Lakossági fórumot rendeztek a Barcsay tér terve-
zett átépítéséről. Az észrevételek, javaslatok figye-
lembe vételével készül el a végleges terv.
- Hetvenkilenc általános- és középiskolás részesült
önkormányzati tanulmányi ösztöndíjban.
- Ismét nagy közönségsikert aratott a Sportcentrum-
ban rendezett II. Tiszaújvárosi Sportfesztivál.
- Minden eddiginél többen, mintegy 300-an jelent-
keztek a „Főzzünk együtt! Együnk együtt! Igyunk
együtt! Legyünk együtt!” mottójú Legyen Szeder-
kény vendége rendezvényre.
- Mintegy 150 millió forintos pénzügyi csomagot fo-
gadott el a képviselő-testület, ebből csaknem 62 mil-
lió forint az önkormányzati szféra dolgozóinak
jutalmazására nyújtott fedezetet.
- Az Egri Főegyházmegye áthelyezte, így nálunk töl-
tött 17 évi szolgálat után augusztusban távozik
Tiszaújvárosból Varga Bertalan esperes-plébános, je-
lentették be a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola tanévzáró ünnepségén.

Májusban kétszer is nagy vihar söpört végig a városon.

Marót Viki tavaly többször is fellépett városunk-
ban.

A február a farsangi mulatságok jegyében telt.

Sikeres volt a szederkényi nyársparti.
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- Több száz méter távhővezeték cseréjét kezdte meg
a TiszaSzolg 2004 Kft. A rekonstrukcióra úgy nyílt
lehetőség, hogy a képviselő-testület 100 millió forin-
tos tőkeemelést hajtott végre a cégnél.
- Részleges felújítást - kőcserét - végeztek a Város-
háztéren.
- A vakáció ideje alatt 166 tiszaújvárosi rászoruló
gyermeknek biztosított térítésmentes étkezést az ön-
kormányzat.
- A Zabos Géza Horgász Egyesület, folytatva a ha-
gyományt, emléknapot és horgászversenyt rendezett
névadója tiszteletére.
- 46 fiatal nyári foglalkoztatására kapott támogatást
az önkormányzat. A diákok az intézményekben kós-
tolhattak bele a munka ízébe.
- Bemutatkozott lapunkban dr. Mata István plébános,
aki augusztus elsejétől vette át a papi teendőket a
római katolikus egyházközségben.
- Tartalmas, változatos program várta a Derkovits
Kulturális Központ Buliszombatján a résztvevőket.
- A képviselő-testület jóváhagyta a térfelügyeleti ka-
merarendszer korszerűsítésének, bővítésének tervét,
a kiépítés ütemezését.

Augusztus
- Ismét tömegeket vonzott a TVK Triatlon Nagyhét és
a Triatlon Világkupa futam. Vanek Ákos pedig törté-

nelmet írt azzal, hogy első magyarként futamgyőzel-
met szerzett.
- Tiszaújváros önkormányzata és a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság összefogása révén térítésmentes
kerékpárjelölő program indult városunkban.
- A TVK Igazgatósága közleményben tudatta, hogy
szeptember 1-jétől a TVK Nyrt. vezérigazgatói poszt-
ját Pethő Zsoltot váltva Thernesz Artur tölti be.
- Hat partnervárosunk delegációja látogatott el tele-

pülésünkre a Városnapok alkalmából. A kedvezőtlen
időjárás sem akadályozta meg, hogy a hagyomá-
nyoknak megfelelően ünnepelje Tiszaújváros lakos-
sága államalapító királyunk, Szent István napját.
- Tíz személy és öt közösség részesült önkormány-
zati kitüntetésben augusztus 20-a alkalmából.
- Elkészült a városközponti parkban a Barátság kertje
mellett a hat éven aluliak „bébijátszótere”.
- Az ipari parkban letették a Polipack Kft. új üzemé-
nek alapkövét.
- Egy tiszaújvárosi fiatalembert is őrizetbe vett a
rendőrség abban az akcióban, melynek során 63 kg,
mintegy 100 millió forint értékű kábítószert és fegy-
vereket, készpénzt foglaltak le.
- A képviselő-testület 14.660 ezer forintos támoga-
tást nyújtott az egyházi fenntartású általános iskolák
dolgozóinak jutalmazására.
- Megalakult az októberi önkormányzati választások
helyi választási bizottsága.

Szeptember
- Több mint 40 millió forintos felújítást végeztek a

Tiszaújvárosi Sportcentrumban.
- Elhunyt Kiss Ferencné, akit Tiszaújváros önkor-
mányzata 2003-ban az idősellátásban végzett mun-
kája, példaértékű emberi helytállása elismeréseként
Pro Urbe Életműdíj kitüntetésben részesített.
- „Tiszaszederkényből a Nagy háborúba” címmel
múzeumi napot, megemlékezést tartottak a város-
részben az első világháború kitörésének centenári-
uma alkalmából.
- 2014-ben sem volt kegyes az időjárás, a Tiszaújvá-
rosi Halászléfőző Fesztiválon szinte egész nap zuho-
gott az eső. Ennek ellenére jó ételek, jó programok, jó
hangulat jellemezte a Tisza-szigetet.
- Több mint húsz helyszínen végeztek akadálymen-
tesítési munkálatokat városszerte.
- Megjelent az egykori tiszaszederkényi lelkész,
Kalydy Miklós Szederkényi töredékek című gyüle-
kezeti monográfiája.
- Klubot alakítottak a Tiszaújváros önkormányzata
által Pro Urbe díjjal kitüntetettek. A társaság célja,
hogy odafigyeljenek egymásra, a városra, és ha szük-
séges tanácsot, segítséget adjanak a város vezetésé-
nek.
- Az állami fenntartású intézmények munkavállalói
is félhavi illetményüknek megfelelő jutalomban ré-

szesülhettek. Ennek fedezetéül 42,8 millió forintos
támogatást szavazott meg a képviselő-testület.
- Édes élménnyel - reformkori fagylaltok kóstolásá-
val - kezdődött a 35 éves Széchenyi iskola jubileumi
programsorozata.
- Az MSZP jelöltjeit lejáratni kívánó kampány dúlt a
városban, mely a szeptember 25-i testületi ülésen
nagy visszhangot kapott.

Október
- Jelentős és látványos állomásához érkezett a TVK
butadién üzemének beruházása. Beemelték a nyers
C4 tároló-gömbtartály felső félgömbjét a tartály-
parkban.
- Egy héten át zajlottak a különböző témájú, formájú
rendezvények az Idősek hete alkalmából.
- Szüreti felvonulást, mulatságot, bált rendeztek
Tiszaszederkényben.
- Három polgármesterjelölt és 41 egyéni képviselő-
jelölt indult az október 12-én rendezett önkormány-
zati választáson. A polgármesteri címet Bráz György,
az MSZP jelöltje nagy fölénnyel (72%) szerezte meg
Cziberéné Bencze Magdolna (Fidesz-KDNP 25,78%)
és Budai Ferenc (Munkáspárt 2,27%) előtt. A nyolc
egyéni körzet mindegyikében a szocialista jelölt győ-
zött. A Fidesz-KDNP, a Városért Egyesület és a Job-

bik egy-egy kompenzációs mandátumot szerzett.
- Október 18-án kezdődött és november 29-én zárult
a Színház Határok Nélkül programsorozat. A tiszaúj-
városi közönség három határon túli magyar társulat-
tól három felnőtt- és egy gyermekelőadást láthatott.
- Egész napos nyitva tartással és zömében vidám, já-
tékos programokkal várta a lakosságot a Hamvas
Béla Városi Könyvtár a Könyves vasárnapon.
- Október 22-én megalakult Tiszaújváros új képvi-
selő-testülete. A polgármesterrel együtt 12 fős gré-
mium ismét dr. Fülöp Györgyöt választotta meg
alpolgármesternek.
- Hűvös, esős időben, de a hagyományos helyszíne-
ken ünnepelte az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 58. évfordulóját Tiszaújváros.
- Második alkalommal adott otthont a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola a református is-
kolák regionális találkozójának.
- Több társasháznál is csúsztak a panelprogramos ki-
vitelezési munkálatok. Volt olyan épület, amely né-
hány napig fűtés nélkül maradt.
- Szász Endre magyar-amerikai festő, iparművész ter-
vei alapján készült faliszőnyegekből nyílt kiállítás a
Városi Kiállítóteremben.
- A képviselő-testület döntése értelmében 3-3 ezer fo-
rinttal emelkedett az egyszeri év végi önkormányzati
támogatás összege.

November
- Népszerűnek bizonyultak, még zord időjárási kö-
rülmények mellett is használták az Ifjúsági parkban
kihelyezett fitnesz eszközöket.
- Szederkényi ősz címmel kora délutántól estig tartó
rendezvény várta az érdeklődőket a Tiszaszederkényi
Művelődési Házban.
- Nyílt napok sorozatával várták leendő növendékei-
ket városunk általános- és középiskolái.
- Három jeles alkalmat ünnepelt a református gyüle-
kezet. Húsz évvel ezelőtt tartottak először istentisz-
teletet az új templomban, tíz éve adták át a Niko-
démus Idősek Otthonát és 25 éve látja el szolgálatát
a Varga házaspár.
- Kicserélték a Városháztéren lévő díszfákat.
- A Széchenyi iskola fennállásának 35. évfordulója
alkalmából gálaműsort rendeztek és nosztalgia-talál-
kozót tartottak a Derkovits Kulturális Központban.
- Megkezdődött a Mikulástól karácsonyig elnevezésű
adventi rendezvénysorozat.
- Kilencvenedik születésnapján Bráz György polgár-
mester is köszöntötte Horváth Józsefet, aki az általa
készített karikatúrákból, grafikákból összeállított al-
bummal viszonozta a köszöntést.
- A képviselő-testület 106 millió forintot biztosított
az önkormányzati intézmények, valamint az állami

és egyházi fenntartású iskolák dolgozóinak újabb fél-
havi jutalmazására.

December
- Tizenkilencedik alkalommal szervezte meg az ad-
venti hangversenyt a Tiszaújvárosi Mecénás Közala-
pítvány.
- Karácsony közeledtével városunk általános iskolá-
sai szeretetcsomagokat állítottak össze a rászorulók-
nak.
- Szalagavató ünnepségeket tartottak városunk kö-
zépiskoláiban.
- Megtartották a hagyományos év végi rendezvénye-
ket, a szépkorúak karácsonyát, a sportgálát, évzáró
munkaértekezletre és vacsorára hívta meg az önkor-
mányzat az intézmények és gazdasági társaságok dol-
gozóit.
- 72 tiszaújvárosi egyetemista, főiskolás vehette át ta-
nulmányi ösztöndíját a Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítványtól.
- Befejeződött a közterületi térfigyelő rendszer ki-
építésének első üteme. Ezzel összefüggésben a kép-
viselő-testület rendeletet alkotott annak működ-
tetéséről.
- Egy lift beépítésével akadálymentesítették a posta-
épületet.

A szocialisták elsöprő győzelmét hozta az önkormányzati választás. A 12 fős testületben kilenc az MSZP-s.

A Neoton koncertet elmosta a szakadó eső.

Vanek Ákos sporttörténelmet írt.

Számos gyermek- és felnőtt közösség lépett fel a Mikulástól karácsonyig rendezvénysorozaton.

Lehet eső, lehet sár, a halászléfőző fesztivál minden próbát kiáll.
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Schinoglné
Orosz Zsuzsa
Díva Haj- és

Kozmetikai Szalon

Balogh Melinda
Díva Haj- és
Kozmetikai

Szalon

Farkas Stella
Díva Haj- és
Kozmetikai

Szalon

Balogh Dorina
Díva Haj- és
Kozmetikai

Szalon

Barta Henriett
Mayo Chix

Tiszaújváros

Három hónap az USA-ban

Naptárgyőztes magyar lány
Bár megélhetési okokból egyre többen
kényszerülnek arra, hogy külföldön
vállaljanak munkát, s ma már senki
nem lepődik meg azon az állításon,
hogy „Amerikából jöttem”, az azon-
ban keveseknek adatik meg, hogy a
munkavállalás után körbeutazhassák
Amerikát. Hevesi Anikónak sikerült.
Élményeiről, némi üdítő mellett, a
Castello Cukrászdában beszélgettünk.

- Hogyan jutottál ki az Egyesült Államokba?
- Most már végeztem a Miskolci Egyetem nemzet-
közi gazdálkodás szakán, de még hallgatóként részt
vettem egy előadáson, ahol egy diáktársam a CCUSA
pályázatról beszélt. Ennek az a lényege, hogy komoly
előválogatás után, kiemelkedő angol nyelvtudással
bíró, jó tanulmányi eredményt produkáló egyetemis-
ták munkát vállalhatnak Amerikában, s utána, egyéni
érdeklődésüknek megfelelően bejárhatják az Álla-
mokat. Sikerült jól vennem az akadályokat, bekerül-
tem a csapatba.
- Hol dolgoztál?
- Massachussets Államban, egy túlzás nélkül állítha-
tom, luxus gyermektáborban, irodán. A munka nem
volt könnyű: naponta 9 óra, hetente egy szabadnap-
pal. A szabadnapok viszont vidáman teltek, tánces-
tekkel, bowlingozással, hajókirándulással, vidámpark
látogatással, kötetlen ismerkedéssel az ott dolgozó
más nemzetiségű diákokkal. Tulajdonképpen ez volt

a szakmai gyakorlatom, amit az egyetem is elfoga-
dott. Persze ahhoz, hogy kijussak az USA-ba, előre
kellett hoznom a vizsgáimat, de hál’ Istennek, ez sem
okozott problémát. A válogatásra készítenünk kellett
magunkról egy videót, s ez alapján hívták be a pá-
lyázókat.
- Miről szólt a videód?
- Egy általános bemutatkozás volt a tanulmányaink-
ról, az életünkről, a hobbinkról. Én nagyon szeretek
zenét hallgatni, nagy kedvencem Britney Spears - Las
Vegasban meg is néztem egy koncertjét -, szinte ra-
gadnak rám a nyelvek, angolból felsőfokú, németből
középfokú plusz szakmai vizsgám van, most pedig
spanyolul tanulok. Miskolcon hastáncolok, és közel
áll hozzám az arab kultúra is. A szakdolgozatomat
Tunézia gazdasági elemzéséből, illetve az iszlám val-
lás az arab országokra gyakorolt hatásáról írtam.
Sokan az iszlám vallást a terrorizmussal azonosítják,
de én úgy gondolom, hogy a terroristák nem igazán
muszlim emberek. Az iszlám a béke vallása.
- Két hónapi munka után kiélhetted kalandvá-
gyadat. Merre jártál?
- A táborból New York felé vettem az irányt. Most
már tudom, hogy rossz ötlet volt busszal elindulni,
mert 35 óráig tartott, míg célba értem. Aztán már re-
pülővel közlekedtem. Voltam Miamiban, Las Vegas-
ban, majd ismét New Yorkban. Közben persze
ismerkedtem az ottani kultúrával, az emberek szoká-
saival. Nagyon „lazák” az emberek, számomra is hi-
hetetlen volt, hogy csupán egy internetes kapcsolat
után New Yorkban egy idegen lány befogadott a bé-
relt házába, reggelit készített, és még a város neve-
zetességeit is megmutatta. Los Angelesben egy taxis
- igaz a munkaidő végén, de akkor is furcsa - csupán
jó szándékból eljátszotta mellettem az idegenvezetőt.
Még Britney Spears csillagát is segített megkeresni.
Egyébként Hollywood csalódás volt számomra. Jó a
marketingstratégiája, de valójában koszos, elhanya-
golt, és nagyon sok lecsúszott emberrel is találkoz-
tam. Nagy élmény volt viszont, hogy a Hollywood-i
Madame Tussauds Panoptikumban „találkozhattam”
Obama elnökkel, s egy közös fotó is készült rólunk.
Azt kell, hogy mondjam, sohasem voltam egyedül:
nagyon barátságosak az emberek és igen segítőké-
szek. New Yorkban voltam egy Enrique Iglesias kon-
certen - ő a másik kedvencem -, de igazán Los
Angeles lopta be magát a szívembe. Tele van hote-

lekkel, a hotelekben rengeteg bolt, étterem található,
mindegyik olyan, mintha egy külön kis városka
lenne. Olyan, mintha nem is aludnának az emberek,
reggelig tömve vannak az utcák. Oda szívesen el-
mennék újra…
- Utazás közben természetesen rengeteg fotót is
készítettél, s ennek az eredménye is megmutatko-
zott.
- Igen. Az utazásokon készített fotókból állítottak
össze egy 2015-ös naptárt. A fotópályázatot én nyer-
tem. A címlapon én szerepelek, éppen a Grand
Canyonban örülök az életnek. A képet egy malajziai
fiú készítette. Az eredményhirdetés az amerikai nagy-
követségen volt - ide az édesanyám is elkísért -, s a
díjnyertes oklevelet André Goodfriend, amerikai ügy-
vivő adta át nekem. Nagyon boldog voltam.
- Végeztél az egyetemen, bejártad Amerikát, mit
csinálsz most? Van-e már állandó munkád?
- Egyelőre az álláspályázatok beadásánál tartok. Kül-
kereskedelmi, logisztikai területen, talán egy multi-
nacionális cégnél szeretnék elhelyezkedni. Remélem,
sikerül.

- másma -

A naptárgyőztes fotó.

Az ügyvivővel. A panoptikumban.
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Tiszaújvárosban városközponti, 42 m2-es téglalakás kiadó.
Kaució szükséges. Tel.: 0670/373-9241.

Vöröskereszt köszönet
A Magyar Vöröskereszt Tiszaújváros Területi Szervezete hálásan kö-
szöni egész éves támogatását az ellátási területéhez tartozó valamennyi
település önkormányzatának, a hozzájuk tartozó intézményeknek. Külön
köszöni a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium vezetőségének, valamennyi pedagógusának és diákjának
nagylelkű segítségét. Köszönetét fejezi ki a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok
Egyesületének, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központnak, vala-
mint a Derkovits Kulturális Központ és Városi Könyvtárnak a támogató
együttműködését. Köszöni valamennyi kedves véradó nagylelkű és ön-
zetlen segítségét! Hálásan köszöni minden adakozó cég és magánsze-
mély felajánlásait! Köszöni önkéntesei egész évi áldozatos munkáját,
valamint legfőbb támogatója a Tisza Média Kft segítségét. Szervezetünk
boldog új évet kíván mindenkinek!

Laták Kamilla
elnök
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Sportbaráti találkozó a Városi Sportcentrumban

A Sportgála 2014 sportbaráti találko-
zót december 20-án minden eddiginél
nagyobb érdeklődés mellett, neves
vendégek jelenlétében rendezték meg
Tiszaújvárosban.

Hosszú évek óta hagyomány, hogy Tiszaújváros ön-
kormányzata egy meghitt, baráti összejövetel kereté-
ben látja vendégül és díjazza az adott évben kie-
melkedő eredményt elért sportolókat, az őket felké-
szítő edzőket, testnevelőket, sportvezetőket, a város
sportéletének támogatóit.
A Tiszújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. munkatár-
sai által életre hívott évzáró eseménynek ezúttal is a
Sportcentrum edzőterme adott otthont.
A pazar nyitányt jelentő, fantasztikus lézer-show után
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere üdvözölte az
egybegyűlteket, köztük Daragó Lászlónét, a Magyar
Diáksport Szövetség (MDSZ) területi igazgatóját,
Török Dezsőt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés elnökét, Márkus Gergelyt, a Nemzetközi Triat-
lon Szövetség (ITU) sportigazgatóját, dr. Mészáros
Jánost, a Magyar Karate Szövetség elnökét, Szalay
Ferencet, a Magyar Kosárlabdázók Szövetségének el-
nökét, Bodnár Pétert, a szervezet tiszaújvárosi szár-
mazású igazgatóját, Dobos Imrét, a Magyar Súlyemelő
Szövetség elnökét, Ughy Imrét, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) és a Magyar Kajak-kenu Szövetség fej-
lesztési bizottságának tagját. A városvezető beszé-
dében értékelte a 2014-es évet, melyből egyebek kö-
zött megtudhattuk, hogy a 48 éves Tiszaújvárosban
kezdettől fogva kiemelt szerepe volt a sportnak, a fia-
talok és felnőttek sportolásának. A sport támogatásá-
ban mindig is egyetértés volt a városi képviselők
között. A sok pozitív döntés egyikét a Sportcentrum
megújítása jelentette. A létesítmény az elmúlt 15 évben
nem kevesebb, mint 250 hazai és nemzetközi mérkő-
zésnek, rendezvénynek adott otthont.
- Éves költségvetésünk közel 5 százalékát, mintegy
385 millió forintot fordítunk a sportra, ami nagyon
nagy pénz - fogalmazott Bráz György. - A fenti ösz-
szeghez jön az országos szövetségek, valamint a kü-

lönböző nagyvállalatok, cégek támogatása. Így tud-
juk megvalósítani már 16 éve legnagyobb esemé-
nyünket, a TVK Triatlon Nagyhetet, mely a világ
minden részéből összehozza városunkba az embere-
ket. Komoly figyelmet fordítunk a verseny-, a diák-
és a szabadidősportra is, folytatva ezzel elődeink
munkáját. Az 1997-ben újjáéledt férfi kosárlabdázás
után egy éve a női kézilabdázás is újraindult, ami ör-
vendetes. Miközben gratulálok az idei nagyszerű
eredményekhez, biztos vagyok benne, hogy 2015-
ben szintén nagyon sok szép sikerről számolhatunk
majd be. A magunk részéről ehhez továbbra is min-
den segítséget megadunk és töretlenül bízunk a szak-
szövetségek, a szponzorok további támogatásában is.
Szót kért az est folyamán Márkus Gergely is, aki mi-
után felidézte a tiszaújvárosi világkupa édesapjának,
dr. Márkus Gábornak a nevével fémjelzett „hősko-
rát”, hangsúlyozta, hogy a magyar sikerek - Top 20-
as helyezések - mindig újabb erőt adtak a folyta-
táshoz a helyi szervezői csapatnak.
Ezt követően Bráz György és dr. Fülöp György al-
polgármester felváltva adta át az ajándékokat a kü-
lönböző kategóriák legjobbjainak. A díjátadások
közben a Tiszaújvárosi Gimnasztráda tartott színvo-
nalas bemutatót és az Irigy Hónaljmirigy együttes
szórakoztatta a jelenlévőket.

A díjazottak
Az utánpótlás és diáksport területén az alábbi spor-
tolók értek el kiemelkedő eredményeket:
Czank Regina
A Tiszaújvárosi Gimnasztráda Csoport egyik oszlo-
pos tagjaként a Szlovák Nemzeti Gimnasztráda Fesz-
tiválon két első és egy második helyezést ért el,
valamint benne volt az abszolút győztes produkció-
ban is.
Bíró Eszter
A Tiszaújvárosi Református Diáksport Egyesület
sportolójaként a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sár-

kányhajó Egyesület színeiben az Országos Bajnokság
MK-1 4x500 m-es váltó tagjaként 1. helyezést ért el.
Galgóczy Olivér
A kajak-kenu korosztályos országos bajnokság MK-
1 4x500 m-es váltó csapatában 1. helyezést szerzett.
Pék-Szentgyörgyi Ádám
A kajak-kenu országos bajnokság MK-1 4x500 m-es
váltó tagjaként 1. helyezést ért el.
Meczkó Viktória
A Tiszaújvárosi Református Diáksport Egyesület
sportolójaként a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület színeiben az országos bajnokság
MK-4 4000 m-en 1. helyezést vívott ki.
Kujbus Annabella
A Justitia Fuji-jama Sportegyesület színeiben 2014.
december 4-én a budapesti Karate Világkupán 2. és 4.
helyezést szervzett.
Pelyhe Réka
Az Eötvös-Brassai Diáksport Egyesület tagjaként ki-
emelkedő eredményt ért el a röplabda csapat játéko-
saként.
Tóth Anett
Az Eötvös-Brassai DSE Diákolimpia országos dön-
tőjébe jutott kosárlabda csapatának kiemelkedő játé-
kosa.
Marton Előd
Az atlétikában jeleskedő sportoló 2014-ben a Diák-
olimpia mezei futás országos döntőjében a bajnok-
csapat tagjaként ért el kiemelkedő eredményt.
Triatlon sportágban országos bajnokságokon 3-szor
dobogós helyezett lett.
Fónagy Árva Péter
A TSC Asztalitenisz Szakosztályának újonc kategó-
riában versenyző sportolójaként a szezon majdnem
minden korosztályos versenyét megnyerte vagy do-
bogós helyezést ért el.
Kun Zsuzsanna
A TSC Természetjáró Szakosztályának versenyzője-
ként Aranyjelvényes túrázó minősítést és az országos
tájékozódási túraverseny csapatbajnokságban a Zem-
plén Kupán 1. helyezést ért el.

Nagy Balázs
A TSC Asztalitenisz Szakosztályának újonc korosz-
tályos versenyzője, aki a szezonban több dobogós he-
lyezés mellett kiemelkedően szerepelt a VII.
Nemzetközi Szerencs Város Kupán is.
Takács Zoltán
A TSC Asztalitenisz Szakosztályának versenyzője-
ként számos versenyen szerepelt eredményesen.
Szalóczy László
A Football Club Tiszaújváros U21-es csapatának
meghatározó játékosa. Példamutató hozzáállásával és
szorgalmával járult hozzá csapata eredményes sze-
repléséhez.
Székely Ákos
Az FCT U17-es csapatának vezéregyénisége, a lab-
darúgás iránti szeretete és hozzáállása példaértékű.
Száraz Ádám
Az FCT U15-ös csapatának meghatározó labdarú-
gója, szorgalmas, igazi csapatjátékos.
Tóth Simon
Az FCT U14-es csapatának vezéregyénisége, kor-
osztályának egyik legtehetségesebb játékosa.
Joó Tamás
A Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub junior csa-
patának játékosa, időnként már az NB I. B-s felnőtt
csapat tagja. Munkájára mindig lehet számítani, meg-
bízható egyéniség, igazi csapatember, a jövő egyik
nagy ígérete.
Jónás Bence
A Phoenix KK kadett játékosaként az edzéseken és a
mérkőzéseken mindig a maximumot teljesíti, igazi
vezéregyéniség.
Sándor Zsolt
A Phoenix KK serdülő csapatának meghatározó játé-
kosa, a mérkőzéseken és az edzéseken egyaránt ki-
egyensúlyozottan és magas színvonalon teljesít.
Tóth Róbert
A TVK MALI Triatlon Klub utánpótlás korú ver-
senyzőjeként az Ifjúsági Európa Bajnokság 6. helye-
zése mellett számos országos bajnokságon 2. és 3.

helyezést szerzett 2014- ben, valamint válogatott ver-
senyző.
Szegedi Sára
Az Ifjúsági Triatlon Magyar Bajnoki címen túl a Tri-
atlon Diákolimpián és a Triatlon Váltó Országos Baj-
nokságon is 1. helyezést ért el, valamint válogatott
versenyző.
Lehmann Csongor
2014-ben számos országos bajnokságon ért el 2. il-
letve 3. helyezést, valamint válogatott versenyző.
Gál Sándor
A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület kölyök korosz-
tályú versenyzője többek között az országos utánpót-
lás bajnokságon K-1 3x 200 m-es váltóban 2.
helyezést, az országos maraton bajnokságon K-2 10
km-en 2. helyezést ért el.
Molnár András
Az idei eredményei közül kimagasló az országos
utánpótlás bajnokságon K-1 3x200 m-es váltóban 2.
helyezése.
Pócsi Alex és Gömöri Dénes
Az országos utánpótlás bajnokságon serdülő korcso-
portban K-1 3x200 m-es váltó tagjaiként országos
bajnoki címet szereztek.
Gulyás Fanni
Az országos utánpótlás bajnokság győztese Mk-4 kö-
lyök leány 4000 m-en.
Gábor Netta
A 2014. évi számos eredménye közül kiemelkedik az
országos utánpótlás bajnokságon K-1 3x200 m-es
váltóban 2. helyezése.
Erős Patrik
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egye-
sület versenyzőjeként 2014. év kétszeres magyar baj-
noka.
Mannheim Krisztián
Béke Kornéllal és Erős Patrikkal együtt a serdülő fiú
K-1 3x200 m- es váltó tagjaként szerezte meg a ma-
gyar bajnoki címet.
Balogh Réka, Makrányi Gréta, Óvári Lili, Kuti Kíra
A magyar bajnokság gyermek leány kategória Mk-4
2000 m-en értek el 1. helyezést.
Fedor Eszter és Berki Dorottya
Mindketten a Tiszaújvárosi Gimnasztráda Csoport ki-
emelkedően tehetséges tagjai. 2014- ben a Szlovák
Nemzeti Gimnasztráda Fesztiválon két első és egy
második helyezést értek el, valamint benne voltak az
abszolút győztes produkcióban is.
A Termálfürdő FC Tiszaújváros 2012-ben alapította a
„Kovács István díjat” a tragikus körülmények között
elhunyt tiszaújvárosi labdarúgó emlékére, melyet az
egyesület legjobb utánpótlás játékosa vehet át min-
den esztendőben. A díjat Bráz György polgármester
és Kovács Tamás a Termálfürdő Football Club elnöke
adta át.
2014-ben ezt a kitüntető díjat Sebők Gergő az U21-es
csapat meghatározó játékosa, a felnőtt csapat kereté-
nek tagja vehette át.
A 2014-ben kiemelkedő eredményt elért felnőtt spor-
tolóknak és sportvezetőknek dr. Fülöp György alpol-
gármester adta át a díjakat.
Tóth Papp Tamás
Az Eötvös-Brassai Diáksport Egyesület edzőjeként
jelentősen hozzájárul az egyesületben sportoló diá-
kok országos diákolimpiai versenyeken kiemelkedő
eredményeinek eléréséhez.
Bagdi Ágnes
A Tiszaújvárosi Sport Club Kézilabda Szakosztályá-
nak sportolója, a szakosztály újraindításában nagy se-
gítséget nyújtott az egyesületnek, játéktudásával
példát mutat a többi játékosnak. Ő vezeti a hazai gól-
lövő listát.
Koncsik Viktor
A TSC Asztalitenisz Szakosztályának többszörös me-
gyei bajnoka egyéni és páros kategóriában, az NB II.
és NB III. országos bajnokságban részt vett csapat
tagja. A versenyzés mellett odaadóan foglalkozik az
utánpótlás korú versenyzők felkészítésével.
Kovács Péter
A tiszaújvárosi labdarúgás meghatározó egyénisége,

rutinjával és fontos góljaival segítette 2014-ben is a
felnőtt csapat jó szereplését.
Benőcs Dávid
A játék iránti alázata, figyelme, akarása, szűnni nem
akaró elhivatottsága a kosárlabda iránt a Tiszaújvá-
rosi Phoenix Kosárlabda Klub oszlopos tagjává
emeli.
Kovács Zoltán
A Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub nagyon jó
képességgel megáldott játékosa, aki a sporthoz való
maximális hozzáállásával remekül teljesít mind a fel-
nőtt mind az U21-es csapatban. Az idén országos
döntőig vezette a középiskola csapatát, ahol a 6. he-
lyet szerezték meg, és a csapat legjobb játékosává vá-
lasztották.
Balogh Bence
A TVK MALI Triatlon Klub felnőtt versenyzőjeként
egyetemi bajnoki címet, a Duatlon Országos Baj-
nokságon, és az Aquatlon Országos Bajnokságon 1.
helyezést, míg a Triatlon Sprint távú Országos Baj-
nokságon és a Klubcsapatok Országos Bajnokságán
2. helyezést ért el.
Csipi-Farkas Krisztina
A Tiszaújvárosi Fitness Sportklub modell verseny-
zője 2014-ben kezdte el a versenysportot. A Fitness
Modell minősítésen és az Őszi Regionális „Tisza-
Kupán” is arany minősítést kapott, illetve a regioná-
lis megmérettetésen 1. helyezést ért el.
Hajdú Anikó
Az idei évben az Őszi Regionális Erőemelő és
Fekvenyomó „Tisza-Kupa” versenyen erőemelésben
és fekvenyomásban a 63 kg-os kategóriában 1. he-
lyezést, a nők között abszolút 1. helyezést szerzett, a
„PE-Teszt” Magyar Bajnokságon 2. helyezést ért el a
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub versenyzőjeként.
Tiszaújváros önkormányzata idén is felkért 6 sport-
egyesületet, hogy a 2014. évi eredményeik alapján
nevezzék meg legsikeresebb sportolójukat. Nekik, és
a diáksportban, tanulásban kiemelkedő általános is-
kolás, valamint középiskolás korú tanulóknak az ön-
kormányzat nevében Bráz György polgármester adta
át a kupát, és egy emléklapot.
Tiszaújváros legjobbja általános iskola diákolimpia
kategóriában:
Nagy Enikő, atléta
A Tiszaújvárosi DSE sportolójaként a Diákolimpia
országos döntőjében III. korcsoport, mezei futás csa-
pat kategóriában 5. helyezést, míg a megyei döntők-
ben 600 m síkfutásban, a 4x100 m-es váltó tagjaként
és a mezei futás egyéni és csapat versenyszámában
is 1. helyezést ért el.
Tiszaújváros legjobbja középiskola diákolimpia ka-
tegóriában:
Kiss Tamás, atléta, Kristály Csanád, atléta, Kiss
Csaba, atléta, Farkas Attila, atléta
Az Eötvös-Brassai Diáksport Egyesület sportolói a
Diákolimpia országos döntőjében a svédváltó tagjai-
ként 1. helyezést értek el.
Tiszaújváros legjobbja súlyemelés sportágban:
Durgheu János Róbert – a Tiszaújvárosi Sport Club
Súlyemelő Szakosztályának versenyzője
A nemzetközi eredményei mellett 2014-ben kétsze-
res serdülő országos bajnoki címet szerzett. Korosz-
tálya egyik legdinamikusabban fejlődő és egyik
legeredményesebb versenyzője.
Tiszaújváros legjobbja atlétika sportágban:
Kiss Csaba - a Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika
Szakosztályának versenyzője
Az Atlétikai Világnapon és a Gyulai István Nemzet-
közi Versenyen kiemelkedő eredményei mellett sok-
szoros korosztályos országos bajnok, valamint
Diákolimpia győztes több versenyszámban.
Tiszaújváros legjobbja labdarúgás sportágban:
Molnár László – a Football Club Tiszaújváros játé-
kosa: A felnőtt csapat meghatározó játékosa. Kima-
gasló munkabírásával és technikai tudásával
elévülhetetlen érdemeket szerzett a csapat jó szerep-
lésében.

Márkus Gergely átadja Vanek Ákosnak példamutató hozzáállásért, emberi és sportolói cselekedetért
az ITU vezérkara „Kiválóság-díját”. A tiszaújvárosi világkupa férfi győztese a verseny másnapján elvitte
és odaajándékozta aranyérmét egykori sporttársának, barátjának, a tiszaszederkényi városrészben
élő Benedek Lászlónak, aki 2010-es súlyos közlekedési balesete óta küzd a felépüléséért.

A díjazottak egy csoportja a színpadon. Fotók: Bartók István
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Tiszaújváros legjobbja kosárlabda sportágban:
Pöstényi Zoltán – a Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub játékosa,
edzője (a budapesti mérkőzés miatt nem lesz jelen, helyette más veszi át
a kupát)
A felnőtt csapat csapatkapitánya. Nincs előtte lehetetlen, harcosságával
motiválja, emberi jellemvonásaival pedig összefogja a közösséget mér-
kőzésről mérkőzésre, edzőként példát mutat az utánpótlás korú sporto-
lók számára.
Tiszaújváros legjobbja triatlon sportágban:
Lehmann Bence – a TVK MALI Triatlon Klub versenyzője
A II. Nyári Ifjúsági Olimpia 11 európai kvótája közül 1-et megsze-
rezve képviselte Tiszaújvárost és a klubot. 2014-ben kiemelkedő nem-
zetközi eredményei mellett Duatlon Országos Bajnok, a Triatlon
Diákolimpia 1. helyezettje, és a Tokió 2020 keret tagja.
Tiszaújváros legjobbja kajak-kenu sportágban:
Béke Kornél – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
versenyzője
2014-ben a nemzetközi eredményein túl 4 egyéni magyar bajnoki
címet továbbá serdülő fiú és ifjúsági férfi korosztályban szerzett 2. he-
lyezéseket, valamint az Országos Diákolimpián ifjúsági férfi kategóri-
ában K-2 2000 m-en 1. helyezést ért el.
Bráz György polgármester adta át a díjakat a 2014-ben kiemelkedő
nemzetközi eredményeket elért sportolóknak, akik dicsőséget szerez-
tek városunknak.
Boros Marina – a Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika Szakosztályának
versenyzője
Az Atlétika Világnapon újonc kategória 80 m síkfutásban 5. helyezést
ért el.
Csizmadia Adrián – a Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika Szakosztályá-
nak versenyzője
Az Atlétika Világnapon ifjúsági kategória 3000 m síkfutásban 2. he-
lyezést ért el.
Kiss Csaba – a Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika Szakosztályának
versenyzője
Az Atlétika Világnapon junior kategória 400 m síkfutásban 2. helye-
zést ért el.
Kiss Tamás – a Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika Szakosztályának
versenyzője
Az Atlétika Világnapon serdülő kategória 100 m síkfutásban 5. helye-
zést ért el.
Koleszár Csongor – a Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika Szakosztályá-
nak versenyzője
Az Atlétika Világnapon ifjúsági kategória 200 m síkfutásban 5. helye-
zést ért el.
Nagy Enikő – a Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika Szakosztályának
versenyzője
Az Atlétika Világnapon újonc kategória 2000 m síkfutásban 2. helye-
zést ért el.
Durgheu János Róbert – a Tiszaújvárosi Sport Club Súlyemelő Szak-
osztályának versenyzője az U17 Európa Bajnokságon 12. helyezést ért
el.
Budai Csaba – a Tiszaújvárosi Sport Club Súlyemelő Szakosztályának
versenyzője
A Nemzetközi Suzuki Kupa serdülő kategóriában 1. helyezést ért el.
Durgheu Patrik Levente – a Tiszaújvárosi Sport Club Súlyemelő
Szakosztályának versenyzője
A Nemzetközi Suzuki Kupán a fiú kategóriában 1. helyezést ért el.
Kerékgyártó Gábor – a Tiszaújvárosi Sport Club Súlyemelő Szakosz-
tályának versenyzője
A Nemzetközi Suzuki Kupán a serdülő kategóriában 2. helyezést ért
el.
Szántó Gyula – a Tiszaújvárosi Sport Club Súlyemelő Szakosztályá-
nak versenyzője
A Nemzetközi Suzuki Kupán a serdülő kategóriában 3. helyezést ért
el.
Réti Márton – a Tiszaújvárosi Sport Club Súlyemelő Szakosztályának
versenyzője
A Nemzetközi Suzuki Kupán a fiú kategóriában 1. helyezést ért el.
Lehmann Bence – a TVK MALI Triatlon Klub versenyzője
Az Ifjúsági Olimpián csapatban 2. helyezést ért el.
Putnóczki Dorka – a TVK MALI Triatlon Klub versenyzője
Az Olimpiai Reménységek versenyén 1. helyezést ért el.
Hankó Dávid – a TVK MALI Triatlon Klub versenyzője
Az Ironman 70.3 középtávú Világbajnoki Kvalifikációs futamban 6.
helyezést ért el.
Váczi Anita – a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzője
A szegedi Világkupán 2. helyezést, és a moszkvai Világbajnokságon 5.
helyezést ért el.
Molnár Péter – a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzője
A milánói Világkupán K-2 200 m-en 8. helyezést, és a Kanalsprinten
K-1 200 m-en 1. helyezést ért el.
Béke Kornél – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
versenyzője
Az Olimpiai Reménységek versenyén K-1 500 m kategóriában 1. he-
lyezést, és az Ifjúsági Európa Bajnokságon K-2 1000 m-en 8. helye-
zést ért el.
Bragato Giada – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesü-
let versenyzője
Az Olimpiai Reménységek versenyén NC-1 1000 m kategóriában 1.
helyezést ért el.
Nagy Szabolcs – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesü-
let versenyzője
Az Olimpiai Reménységek versenyén K-2 500 m kategóriában 3. he-
lyezést ért el.
De nem csak a legjobb sporteredményeket elért sportolókat, edzőket
és sportvezetőket díjazták. Gál Csaba a Tiszaújvárosi Sport-Park Kft.
ügyvezetője egy olyan csapatot is díjazott, mely tevékenységének kö-
szönhetően, ha közvetve is, de minden sporteredményben szerepet ját-
szott. Ők a tiszaújvárosi önkormányzat gárdája (Bráz György,
polgármester, dr. Fülöp György, alpolgármester, Kiss Zoltán, Tokaji
Edit, Vendlerné Polyák Ilona, Hok Csaba, Pap Zsolt, Jézsó Gábor,
Molnár István, Dr. Kébel Zsolt, Tóth Sándor, Balla Gergő jelenlegi
képviselők, továbbá Kovács Tibor, Árvai Julianna, Farkas Zoltánné,
Török Dezső, Kiss László és Kanyó Viktor volt képviselők).
A sportolók díjazása után pohárköszöntő következett majd közös va-
csora közben eleveníthették fel a 2014-es sporteseményeket a résztve-
vők. A jól sikerült estet tombolasorsolás zárta.

A Sportcentrum eseményei
Január 9. péntek

Kosárlabda
15.30 Tiszaújvárosi Termálfürdő –Phoenix KK - Tehetséges Fiatalok Budapest U21 bajnoki
mérkőzés Játékcsarnok
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Tehetséges Fiatalok Budapest NB I/B-s baj-
noki mérkőzés Játékcsarnok

Január 11. vasárnap
Sakk
10.00 TSC - Szendrő Megyei o. bajnoki mérkőzés

Zászlósterem
Asztalitenisz
10.00 TSC I.- Füzesabony NB III. bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz-csarnok
Teremlabdarúgás
9.00 Senior Teremlabdarúgó Torna Játékcsarnok

Január 13. kedd
Úszás
14.00 Diákolimpia III., IV. korcsoport selejtező Uszoda

Január 14. szerda
Úszás
14.00 Diákolimpia I., II. korcsoport selejtező Uszoda

Triatlon

Évzáró, alapítványi díjátadással
Tizenhatodik alkalommal - első-
ként a TVK-Mali Triatlon Klub
évértékelő összejövetelével együtt
- tartotta meg díjátadó ünnepsé-
gét a 23 év alatti tehetségek tá-
mogatását felvállaló Ifj. Márkus
Gábor Alapítvány a Magyar Tri-
atlonsportért.

Január 3-án, a Tiszaújvárosi Sportcentrum
zászlóstermében Bicsák Bence (Mogyi SE) és
Lehmann Bence (TVK-Mali TK) kapott erköl-
csi és anyagi elismerést, míg Lengyel Zsófiát
(FTC) különdíjban részesítették.
Márkus Gergely, az alapítvány 2014 első fél-
évében megújult kuratóriumának elnöke beve-
zetőjében elmondta, hogy először nyitottak a
nagyobb nyilvánosság felé, amikor a klubos
évzáró keretében rendezték meg a díjátadót. A
végső cél az alapítvány országos szintű megis-
mertetése, melyhez a közeljövőben egy új hon-
lap kialakítását is tervezik. A civilben a Nem-
zetközi Triatlon Szövetség sportigazgatójaként
tevékenykedő elnök örömmel számolt be arról,
hogy az 1 %-os felajánlások (adószám:
18429309-1-05) mellett Tiszaújváros önkor-
mányzata 600 ezer forintos támogatásban ré-
szesítette a szervezetet.
- Magam és a kuratórium tagjainak a nevében
szeretnék köszönetet mondani Bráz György-
nek, Tiszaújváros polgármesterének, dr. Fülöp
György alpolgármesternek, a képviselő-testület
valamennyi tagjának, hogy az erkölcsi mellett,
anyagilag is komoly segítséget nyújtottak tö-
rekvéseinkhez. - hangsúlyozta Márkus Ger-
gely. - Rajtuk kívül természetesen minden
támogatónkról csak az elismerés hangján szól-
hatunk. Ami az aktuális pályázatokat illeti, ha-
gyományosan nem volt könnyű dolga a
kuratóriumnak, de úgy érzem ezúttal is sikerült
a legérdemesebbeket kiválasztanunk.
A 2014-es díjazottak színpadra szólítása előtt
a jelenlevők megtekinthették a névadó, egykori

olimpiai aspiráns, a mai fiatalok számára is
példát mutató kiváló triatlonosról, Ifj. Márkus
Gáborról készült emlékfilmet.
Ezt követően Márkus Gergely elsőként az or-
szágos kategóriában érdekelt Bicsák Bencének,
a Mogyi SE junior összetett Európa-kupa
győztesének adta át az emlékplakettet és a ve-
lejáró nettó 250 ezer forintos támogatást, majd
a tiszaújvárosi sportolók közül a nanjingi Ifjú-
sági Olimpián egyéniben 8., mixváltóban
ezüstérmes Lehmann Bencét jutalmazta meg a
plakettel és nettó 100 ezer forinttal. A kurató-
rium egy különdíjat is odaítélt. Lengyel Zsófia,
az FTC riói olimpiai indulásra esélyes látássé-
rült paratriatlonosa és edzőtársa 2 héten át
edzőtáborozhat Tiszaújvárosban, melynek tel-
jes költségét az alapítvány két alapítója finan-
szírozza.
- A magyar triatlon messze nem tartana a je-
lenlegi szinten a Márkus-család odaadó közre-

működése nélkül, melyért mindannyiunk ne-
vében köszönetet kell mondanunk - fogalma-
zott Bicsák Bence. - A támogatásból kerékpárt
szeretnék vásárolni, melynek használata köz-
ben minden alkalommal emlékezni fogok rá,
kiknek köszönhetem! Hatalmas megtisztelte-
tés, egyben felelősség is számomra ez a díj,
mely arra sarkall, hogy a jövőben még többet
és keményebben dolgozzak!
A házigazda szerepét is ellátó kuratóriumi tag,
Péter Attila átadta a mikrofont a másik díja-
zottnak, Lehmann Bencének is, aki elérzéke-
nyülve köszönte meg a Márkus-család és az
alapítvány elismerését, támogatását. Az elér-
zékenyülés hátteréhez tartozik, hogy a TVK-
Mali TK tehetsége 1997-ben, mindössze pár
hetesen már ott volt az első tiszaújvárosi vi-
lágkupán, ahol édesapja, Lehmann Tibor jó ba-
rátja, csapattársa Ifj. Márkus Gábor verseny-
zett.

Bicsák Bence és Lehmann Bence az i). Márkus Gábor Alapítvány a MagyarTriatlonsportért
dicsőségtáblája előtt.

Meghívó
A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró
Szakosztály a 2014. évi évzáró és a 2015.
évi nyitó rendezvényét 2015. január 17-én,
15 órától a Sport-Park Kft. súlyemelő ter-
mében tartja, melyre ezúton tisztelettel
meghívunk és szeretettel várunk partnered-
del együtt.
A program:
14.30-tól Gyülekező, tagdíjbefizetés
15.00-től 2014. évi beszámoló, 2015. évi
tervekről, Minősítések, díjak átadása
16.00-tól Kötetlen beszélgetés, tombola,
bál.
Tisztelettel és üdvözlettel:

Tóth Éva
szakosztályvezető

Bravúrosan zárta az elmúlt évet a Tiszaújvá-
rosi Termálfürdő-Phoenix KK csapata. Az ün-
nepek előtt még begyűjtöttek egy győzelmet.
Budapesten a Honvéd SE skalpját szerezték
meg. Az alapszakasz 9 fordulójából hétszer
hagyták el győztesen a pályát és mindössze
kétszer szenvedtek vereséget a kék-sárgák. A
folytatásra nem sokáig kell várni, a hétvégén,
pénteken (január 9-e, 18 óra) hazai környezet-
ben újra szurkolhatnak kedvenceiknek a csa-
pat rajongói. Az ellenfél a Tehetséges Fia-
talok-Budapest gárdája lesz.

Budapesti Honvéd SE - Tiszaújvárosi
Termálfürdő-Phoenix KK

74-78 (19-22, 16-14, 16-18, 23-24)
Budapest, 50 néző. V.: Vida, Hervay, Nepp.
Budapest Honvéd SE: Mácsai (16/6), Taga
(17/15), Stefán (8), Sinkovits (5), Bohanek (2),
Szollár (16/3). Csere: Kovács (4), Szalay (2),
Haris (2), Angyal (2).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Kó-
thay (17/9), Kovács Z. (7), Varga (11/6), Béres
(7), Pöstényi (15), Csere: Benőcs (11), Kovács
B. (2), Magyar (-), Kilyen (8).
Brunyánszky István, vezetőedző: Igazi csapat-
munkával sikerült a jól felkészült Honvéd ott-
honában szép karácsonyi ajándékot szerezni
hetedik győzelmünk elérésével.

Kosárlabda

A pontvadászat
folytatódikDecember végén tartotta meg szokásos évzáró

ünnepségét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Diáksport és Szabadidő Egyesület a Megye-
háza Dísztermében. A hagyományoknak meg-
felelően a tiszaújvárosi iskolák most is ki-
válóan szerepeltek. A Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium két kategóriában is a képzeletbeli dobo-

góra állhatott. Első helyet értek el a Középis-
kolák - nagy létszámú iskolák fiú, és harma-
dikként zárták az évet a Középiskolák - nagy
létszámú iskolák lány kategóriájában. Az álta-
lános iskolásoknak sincs szégyenkezni valójuk,
a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola az Általános iskola nagy lét-
számú (800 fő feletti) iskolák kategóriájában a
második lett.
Minden kategória győztese megkapta a „Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megye Legeredménye-
sebb Diáksport Szervezete” kitüntető címet.

Diáksport

Elismerés az iskoláknak

Hok Csaba, Demblovszky Gábor

Pogonyi-Simon Edit, Tóth-Papp Tamás
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Bráz György polgármester és dr. Fülöp György alpolgármes-

ter mondott újévi köszöntőt a Tisza TV-ben.

Kóstol a zsűri.

A vezérlőben ,,rasztás” felügyelet mellett.

Nefer, a boszorkány ismét jövendölt a nézőknek. Ők komo-

lyan vették. Nemúgy a háttérben pózoló operatőr.

Pásztor Krisztián és Ördög Tibor adta a képeket. Béla Kerepestartjáról.

A stáb, a segítők és a tisztségviselők a Vidéki man (elöl) társaságában.

Menetrend a Country járathoz.

Győztes receptek
Szilveszteri tekercs
Hozzávalók:
6 tojás, 3 púpozott evőkanál liszt, 1 teáskanál Vegeta, 2,5 dl
tej, 0,5 dl olaj
A fenti anyagokat összeturmixoljuk, majd kiolajozott teflon
tepsibe öntjük. 150 fokon kb. 15 perc alatt készre sütjük. Még
forrón alufóliára csúsztatjuk. Tetejét sonkaszeletekkel (15-20
dkg), majd ementáli sajtszeletekkel (20 dkg) borítjuk. Meg-
szórjuk apróra vágott metélőhagymával vagy petrezselyem-
zölddel, és szorosan feltekerjük, mint a piskótatekercset.
Mivel az omlett még nagyon forró, én az alufólia alá teszek
egy konyharuhát is, így könnyebb vele dolgozni. A tekercset jó
szorosan megnyomkodom, s az alufóliában hagyom kihűlni,
majd hűtőbe teszem egy órára. Utána szeletelhető.
Spenótos sajttekercs
A szilveszteri tekercshez hasonlóan készül, csak a tésztához
még hozzáadunk 25 dkg kissé kinyomkodott parajpürét.
Amikor megsült, a tetejét ementáli sajttal borítjuk, melyre 1
felkockázott kaliforniai paprikát szórunk. Így tekerjük fel szo-
rosan, s hűtjük legalább 4 órán át, mielőtt felszeletelnénk.
Korhely rétes
9 db réteslap, 1 kg házi savanyú káposzta/ levét kinyomkodjuk,
apróra vágjuk/, 25 dkg kockázott húsos kolozsvári szalonna, 6
db főtt tojás/kis kockára vágva/, 2 dl tejföl, fél dl olaj
A szalonnát megpirítjuk, majd hozzáadjuk a káposztát, 10 per-
cig pároljuk. Amikor kihűlt, hozzákeverjük a tojást.
A réteslapokat 3 részre osztjuk, egy tekercshez 3 lapra lesz
szükségünk.
Az első lapot megkenjük az olajos tejföllel, ráhelyezzük a kö-
vetkező lapot, azt is lekenjük. Majd erre jön a következő lap,
amire a töltelék harmadát halmozzuk. Szorosan föltekerjük, a
tejföllel megkenjük. Így járunk el a másik két tekerccsel is.
Forró sütőben pirosra sütjük.
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