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Később jött a vártnál

Szivárgást tapasztaltak a tiszaújvárosi vasútállo-
máson egy szénhidrogén gázkeveréket szállító va-
súti kocsiból január 17-én délelőtt.

A megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vezetésével 
méréseket végeztek a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók porlasz-
tott vízsugár biztosítása mellett. A műszaki mentőegységek a 
vasúti szerelvényt megbontották, a hibás kocsit kiemelték és 
biztonságos helyre vontatták, illetve eltömítették a szivárgó le-
fejtőcsonkot. A művelet időtartamára az állomás vasúti forgal-
mát leállították, a korlátozás egy járatot érintett.

Gázszivárgás 
az állomáson

Január 7-én délután öt órakor született meg Tisza-
újváros első 2016-os kisbabája, Csipi Levente. Csi-
pi-Farkas Krisztina és Csipi József első gyermeke 
3550 grammal és 53 cm-rel jött világra. 

- Nagyon örülünk neki, hogy már végre velünk van - mondja 
Krisztina -, a babavárás első időszaka nehéz volt, mert beteges-
kedtem, de utána már minden könnyebb lett. Levente nagyon jó 
baba, egészséges, rendesen eszik, alszik. Természetesen fárasz-
tóak most a napjaink, de megéri. Van segítség is, hiszen anyuká-
mék és anyósomék is itt laknak a városban - teszi hozzá. 
- Boldogok vagyunk - veszi át a szót a büszke apa, József. - A 
testvéreméknek három gyermekük van, idáig is sokat babáztam 
tehát, de ez most teljesen más érzés. Számítottunk rá, hogy Le-
vente lesz Tiszaújváros első 2016-os babája, hiszen a feleségem 
január 2-ára volt kiírva. De így, hogy Levente 7-én született, 
még így is ő lett az első, ennek nagyon örülünk - mondta. 
Levente néhány napos kórházi lét után érkezett haza, szüleivel 
most kezdik megszokni egymást, és azt, hogy milyen is hármas-
ban az élet. Krisztinának és Józsefnek gratulálunk, a pici Leven-
tének pedig hosszú, boldog életet kívánunk!

Levente az első baba
Állami és önkormányzati támogatás

Megérkezett az Otthon Melege

Tiszaújvárosból 18 lakókö-
zösség pályázott és mind 
nyert az energia-megtakarí-
tást eredményező korszerűsí-
tések támogatására hivatott 
Otthon Melege Programon. 

A társasházak most a képviselő-testület - 
egyébként borítékolható - kedvező dönté-
sére várnak, s kezdődhetnek a felújítások.
Meghirdetését követően 52 társasház-
nál tartottak közgyűlést az Otthon Mele-
ge Programmal kapcsolatban, s már ak-
kor - 2015 elején - több társasház is jelez-
te, hogy részt kíván venni a programban. 
Némi gondot okozott, hogy a január 7-én 
meghirdetett pályázat és a február 23-án 
megjelent útmutató között ellentmondá-
sok voltak, utóbbiba olyan feltételek ke-
rültek bele, melyek a kiírásban nem sze-
repeltek. Ezért a lakástulajdonosok egye-
sülete újra megkereste a társasházakat, 
tulajdonközösségeket, hogy az új felté-
telek mellett is tudják-e vállalni a pályá-
zást. Végül 18 lakóközösség közgyűlése 
határozott úgy, hogy pályázik.

Tiszaújváros önkormányzata, a képvise-
lő-testület többször kinyilvánította, hogy 
támogatja a korszerűsítéseket, felújításo-
kat. Mégpedig minden olyan pályázatot, 
melynek megítélték az állami támogatást.
A képviselő-testület márciusi ülésén fo-
gadta el az energia-megtakarítást eredmé-
nyező korszerűsítések támogatására vo-
natkozó rendeletet és a helyi pályázati ki-
írást. Ennek értelmében az Otthon Mele-
ge Programhoz csatlakozó önkormányza-
ti támogatásra azok a lakóközösségek pá-
lyázhatnak, melyek sikeresen szerepeltek 
az állami pályázaton. Az önkormányzati 
támogatás az elismert költségek egyhar-
mada, de legfeljebb lakásonként 500 ezer 
forint lehet. 
Év közben volt némi bizonytalanság, ter-
jedtek el hírek az Otthon Melege „befa-
gyasztásáról” is, de a végén - a tiszaúj-
városi pályázók szempontjából minden-
képpen - minden jól alakult. Az év vé-

ge felé a közös képviselők sorra kapták 
az értesítést arról, hogy pályázatuk sike-
res volt. Az állami támogatás mértéke az 
elismerhető költségek 50%-a, ez városi 
szinten csaknem 710 millió forint. Ennek, 
és az önkormányzat által nyújtandó egy-
harmadnyi (maximum lakásonként 500 
ezer forintnyi) támogatásnak köszönhető-
en Tiszaújvárosban tehát újabb 18 lakó-
épület, 819 lakás fűtéskorszerűsítése va-
lósulhat meg.
Egy - lényegében formainak tekinthető - 
lépés azonban még hátravan. Az említett 
rendelet alapján a testületnek egyedileg 
kell határozatot hoznia az önkormányza-
ti támogatás összegéről. Erre január 28-
án tartandó ülésükön lesz alkalmuk a vá-
rosatyáknak. A végösszeg, mivel mind a 
18 nyertes pályázott az önkormányzatnál, 
mintegy 380 millió forint lesz. (Az állami 
pályázaton nyertes társasházak listája la-
punk 4. oldalán.)
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Az önkormányzat mintegy 380 millió forint támogatást nyújt.

Ismét állványerdőre számíthatunk.

Levente nagyon jó baba, egészséges, rendesen eszik, al-
szik.

A szénhidrogén gázkeveréket szállító tartálykocsi lefejtő-
csonkja hibásodott meg.

Újabb 18 épület, 819 lakás fűtéskorszerűsítése valósulhat meg Tiszaújvárosban.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot január 24-ig (vasárnapig) a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd ja-
nuár 25-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István 
út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 
óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 -

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.

Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden és szombaton este 18 órakor, vasárnap 11 órakor lesz 
szentmise templomunkban. Az ökumenikus imahét keretében 
január 21-én, csütörtökön a református templomban, 22-én, 
pénteken a római katolikus templomban lesz közös imádság, 
mindkét napon 17:30-kor.

Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye. 
Vasárnap 9:45 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. 
Kedden 8:00 Szent Liturgia.
„Ábrahám hite - és vele együtt minden hívő ember hite - 
mindig önfeláldozó. Sokkal könnyebb a pénz hatalmában, a 
kapcsolatok erejében, önmagunkban, az emberiségben hinni. 
Hiszen az ilyen hit csak ad, miközben semmit nem vesz el.
De a hétköznapi hit nem képes új embert szülni, éppen 
csak megérinti a testet  - amely ennek következtében egyre 
gyengül, és végül meghal. A vallásos hit egész embert kíván  - 
ám cserébe megnyitja az örök élet kapuit.” (Pavel Velikanov)

Református
Csütörtökön 17:30 ökumenikus istentisztelet a városi temp-
lomban.
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 és 16:00 órától lesz istentisztelet. A városban a délelőtti 
istentisztelet ideje alatt az imaházban gyermek istentiszteletet 
tartunk. A délutáni alkalmat követően konfirmációra felkészítő 
oktatást tartunk.

A chip segítette haza

Ónodi eb Tiszaújvárosban
A kutyák chipeztetése 2012-
ben kezdődött, azóta minden 
gazdának kötelező beültetnie 
az egyedi azonosítót. 

Ez azért is fontos, mert nagyban meg-
könnyíti az intézkedést, ha az állat elkó-
borol. Maga a chip egy tizenöt számjegy-
ből álló kódot tárol, az ehhez tartozó adat-
lapon van a többi információ: a kutya ne-
ve, fajtája, neme, születési ideje, tartási 
helye és a tulajdonos adatai. Így, ha eltű-
nik, könnyebben megtalálható. A chipez-
tetést 2012 óta törvény írja elő. 
A legtöbb esetben az elkóborolt ebek gaz-
dáinak felkutatásában van kulcsszerepe 
az eszköznek, különösen akkor, ha nem a 
szomszédba, hanem mondjuk egy másik 
városba „látogat” át kedvencünk. 
Ilyen eset történt a napokban városunk-
ban is. Január 14-én érkezett a lakossági 
bejelentés, hogy az Irinyi utcában egy kö-
zepes méretű fekete kutya ül az úton. Az 
értesítést követően a közterület- felügye-
lők befogták az állatot. Ez nem volt ne-
héz, mivel egy alapvetően szelíd kutyá-
ról volt szó. A chipleolvasó segítségével 
állapították meg, hogy egy ónodi illető-
ségű hölgy a tulajdonos. Miután felvették 
a kapcsolatot az ottani önkormányzattal, 
kiderült, hogy a tulajdonos már jelentette 
kedvence eltűnését. 
Ezt követően a Városgazda Kft. ingyen és 
bérmentve hazaszállította a kutyát a gaz-

dájának, aki természetesen nagyon örült, 
de egyben meg is lepődött, hogy egészen 
Tiszaújvárosig jutott az eb.
- Számos hasonló eset történik városunk-
ban, most csak a távolság nagysága volt 
az, ami egyedivé tette az ügyet - mondja 
Vismeg Monika, az önkormányzat Pénz-
ügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési 
Osztályának osztályvezető helyettese. - 
Évente több alkalommal végzünk eb be-
fogást, de amikor lakossági bejelentés ér-
kezik nem biztos, hogy ráér a gyepmes-
ter, s ez gondot jelent. Városunkban nincs 

gyepmesteri telep, így akár napok is eltel-
hetnek, mire ki tudnak jönni. Éppen ezért 
jutottunk arra döntésre, hogy létesítünk 
egy ideiglenes kutyakennelt a Városgaz-
da Kft. telephelyén. Így, amennyiben a 
gyepmester nem tud kijönni, a Városgaz-
da Kft. emberei fognák be a kóbor ebe-
ket, és itt helyeznék el őket későbbi intéz-
kedésig. Az előkészítés már folyamatban 
van, és 2016-ban biztosan megvalósul az 
ideiglenes telep.

Dá

Ismeretlen
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik janu-

ári sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.
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A Bogár névre hallgató „szökevény” a chip jóvoltából hamar hazatért.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
id. Stankóczy JózSef

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
mély gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

nagy iStván
(egykori tiszaújvárosi lakos, 

volt GYGV-dolgozó)
életének 83. évében, 

2016. január 14-én elhunyt.
Utolsó útjára 2016. január 26-án 11 órakor kísérjük a 

százhalombattai Városi Köztemetőben.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Szabó anita

(szül.: Bessenyei Anita, Kisbeska)
temetésén megjelentek, sírjára, koszorút, virágot 

helyeztek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Meghívó

Nyugdíjasok 
közgyűlése

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesü-
lete 2016. február 24-én 15.00 órától 
tartja éves közgyűlését, amelyre ez-
úton  tisztelettel meghívja tagjait.
A közgyűlés helye: Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ központi ét-
terme, Tiszaújváros, Kazinczy út 2.
  Sóvágó Gábor

 elnök

Rendőrségi felhívás

Tanúk kerestetnek
A. I.-né tiszaújvárosi lakos bejelentése 
alapján a Tiszaújvárosi Rendőrkapitány-
ság nyomozást rendelt el személyi sza-
badság megsértése bűntett elkövetésének 
gyanúja miatt P. J. ellen, aki 2015. de-
cember 14-én 19 óra körül a Tiszaújvá-
ros, Deák F. tér 2. szám alatti lépcsőház 
előtt a járdán bántalmazta. 
A sértett elmondása szerint az esetet lát-
ta két babakocsit toló hölgy, akik a cse-
lekmény során mellettük haladtak el, va-
lamint két kutyát sétáltató személy is ott 
volt a közelben, akik közül az egyik a sér-
tett védelmére kelt. Eddig a két babako-
csis hölgy és a kutyát sétáltató személyek 

kilétét nem sikerült megállapítani. 
A rendőrség kéri az eseményt észlelő, ba-
bakocsit toló két hölgy és a kutyát sétálta-
tó két személy jelentkezését, illetve azon 
személyek jelentkezését is, akik bármi-
lyen információval tudnak szolgálni a 
bűncselekménnyel kapcsolatban. 
Jelentkezni lehet személyesen a Tiszaúj-
városi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tályán, telefonon a 0649/544-290/57-20-
as melléken, a 107-es és a 112-es segély-
hívó számokon, illetve bármely rendőri 
szervnél. 
       Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság



Magyar, matematika

Megkezdődtek a középiskolai felvételik
Szombaton tartották ország-
szerte a középiskolai közpon-
ti írásbeli felvételi vizsgákat. 

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégiumban
mintegy 200 diák írta meg a magyar 
nyelv és irodalom, valamint a matemati-
ka felvételit. Az eredményeket január 22-
én kapják meg a felvételizők. 
Izgatott csend a tantermekben, feszült be-
szélgetések az aulában - így kezdődött az 
általános iskolások magyar vizsgája.
 - Talán jobban izgulunk, mint a gyerekek 
- mondta az egyik anyuka, Takács Gábor-
né -, de reméljük, hogy minden jól sike-
rül majd.
Baum Andrea is az aulában várta a vizs-
ga végét.
 - Ide jelentkeztünk az Eötvösbe, angol ta-
gozatra - mondta -, februárban lesz majd 
a szóbeli vizsga. Nagyon jókat hallottunk 
az Eötvösről, és fontos volt az is, hogy 
közeli iskolát válasszunk. Vidékiek va-
gyunk és sokat számít, hogy ne kelljen 
naponta több órát utaznia a gyereknek, ne 
erre menjen el az energiája. 
A diákok magyar nyelv és irodalomból, 
majd matematikából vizsgáztak. Tóth An-
nával a magyar vizsga után beszélgettünk. 
- Szerintem jól sikerült - mondta -, nagy-
jából mindent tudtam. A matematika kö-
zelebb áll hozzám, matektagozatra sze-
retnék jönni ide, az Eötvösbe, vagy sima 
gimnáziumi osztályba. Az Eötvös gim-
náziumban idén is többféle képzés indul: 
emelt matematika, informatika, angol 
nyelvi előkészítő osztály, általános tan-
tervű képzés és közgazdasági képzés kö-

zül is választhatnak a diákok. 
- Engem az angol nyelvi képzés érdekel, 
- mondta Tállai Borbála Csenge - min-
dig is érdekelt a nyelvtanulás, igazából ez 
volt a meghatározó a jelentkezésnél és a 
környező települések közül akartam vá-
lasztani. 
- Azok a nyolcadikos diákok írnak most 
itt központi felvételi feladatlapot - mond-
ta Pogonyi-Simon Edit, a Tiszaújvárosi 
Eötvös József Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium intézményvezetője - 
akik olyan iskolában szeretnének tovább-
tanulni, melynek a felvételi követelmé-
nyei között ez szerepel. Itt bárki megír-
hatja a vizsgát, hiszen kijelölt vizsgaköz-
pont vagyunk, így nem csak azok vizs-

gáznak ma itt, akik itt is szeretnének to-
vábbtanulni, valamint a tiszaújvárosi ál-
talános iskolásokon kívül a környékbe-
li településekről - Sajószöged, Polgár, 
Girincs, Hejőbába, Bőcs, Nyékládháza - 
is többen érkeztek, közel 200 diák vizs-
gázik ma. A felvételi feladatlapok javítá-
sa is itt lesz az iskolában, a magyar és a 
matematika szakos kollégák javítják majd 
ki egy központi javítási, értékelési útmu-
tató alapján. A diákoknak január 22-én, 
pénteken 8 és 16 óra között lesz lehető-
ségük megtekinteni a dolgozatokat, va-
lamint ekkor vehetik át az értékelőlapot 
is, ami a továbbtanulásukhoz szükséges - 
tette hozzá az intézményvezető. 

fp

Február 5-ig pályázhatnak 
pénzügyi támogatásra a ti-
szaújvárosi egyesületek, civil-
szervezetek. Az önkormány-
zat tavaly 15 millió forintot 
osztott szét a nyertes pályá-
zók között. Az idei keretösz-
szegről a pályázati kérelmek, 
igények beérkezése után dön-
tenek a városatyák.

Szüreti mulatság Tiszaszederkényben, ka-
rate edzőtábor Tiszaújvárosban, sulisár-
kányok a Dísztavon. Mindegyik progra-
mot helyi civilszervezetek, egyesületek 
rendezték az önkormányzat pénzügyi tá-
mogatásával. 
A TIFIT SC tavaly 6 pályázatot adott be 
tervezett rendezvényeihez. Ötleteik meg-
valósításához pénzt is kaptak, hiszen va-
lamennyi programjuk része volt a város 
sport- és kulturális életének. Hasonlóan 
az elmúlt évhez, az idén is hat pályáza-
tot adnak be.
- Amióta létezik ez a lehetőség, azóta 
minden évben élünk vele, hiszen a városi 
rendezvényeinket e nélkül nem tudnánk 
megtartani, ez nekünk óriási segítség - 
mondja Nánásiné Tóth Ibolya, a TIFIT 
SC menedzsere. - Már az idei esztendőre 
is megvannak az ötletek, a versenyeknek 
a rendezési ideje is, épp a dátumokat és a 
helyszíneket egyeztetjük. A Magyar Test-
építő és Fitnesz Szövetség nagyon szeret-

né, ha itt lenne az őszi verseny, jó lenne, 
ha a gyerekek magyar bajnokságát itt ren-
deznénk meg, és ha Tiszaújváros adhatna 
otthont a junior és master testépítők válo-
gatójának a világbajnokságra - sorolja a 
2016-os terveket. 
Tavaly 42 szervezet 72 pályázatát támo-
gatták 15 millió forinttal. Ebből utazott 
kamara kórusfesztiválra az Énekszó Ba-
ráti Kör, és ennek segítségével valósítot-
ták meg programjaikat az óvodák és is-
kolák is. Az Éltes Mátyás iskolába járó 
gyermekeket támogató Napraforgó Ala-
pítvány sem hagyja aki a lehetőséget. Ők 
egészségmegőrzési programjuhoz pá-
lyáztak pénzre tavaly és most is. 
- Mi a lehetősséggel élve sportrendezvé-
nyekre és eszközbeszerzésekre igénylünk 
támogatást, szerencsére minden évben si-
kerrel. Az éves munkánkat jó részt lefe-
di, persze természetesen mindig önrésszel 
együtt pályázunk, nem kívánjuk, hogy a 
munkánk teljes költségvetését a város fe-
dezze - nyilatkozta lapunknak Kántor 
Zsolt, a Napraforgó Alapítvány kuratóri-
umi elnöke. - Nekünk nagyon nagy segít-
ség ez éves szinten, általában az igényelt 
összeget meg is szoktuk kapni. Idén bő-

vítettük a Makk Marci egészségnevelési 
programunkat, erre szeretnénk támoga-
tást elnyerni, ami kapcsolódik a nyári tá-
borunkhoz is, hiszen ott is középpontban 
van az egészség. 
A pályázati dokumentumok már letölthe-
tők a netről, de a Polgármesteri Hivatal-
ban is beszerezhetők. A kérelmek beadási 
határideje február 5.  
- A civilszervezetek, egyesületek műkö-
dési célra és különböző programjaik meg-
valósítására kérhetnek támogatást. A fel-
tételek idén sem változtak, a pályázati do-
kumentumok már elérhetők. Egyelőre 6-7
kérelem érkezett be, de még csak ezu-
tán fogják beadni, hiszen még két hét van 
hátra a pályázati idő zárultáig. A tavalyi 
rekordmennyiségű igényből következtet-
ve az idén is nagy érdeklődés várható  -  
tájékoztatta lapunkat Kovács Viktória, a 
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügye-
leti Szociális és Sport Osztályának köz-
művelődési és sport munkatársa.
A pénzügyi támogatásra szánt keretösz-
szegről a képviselő-testület februári ülé-
sén döntenek a városatyák, a pályázatok-
ról márciusban.

berta

Támogatás programokra, működésre
Civilszervezetek, egyesületek

Autós változások

Útdíj, műszaki, 
rendszám

Január elseje már megszokott módon a változások 
napja. Sok esetben lépnek hatályba jelentős módo-
sítások ezzel a dátummal. Ez most is így volt, pél-
dául több ponton is változtak olyan jogszabályok, 
melyek a gépjárművek üzemeltetőit érintik.

Ami ilyenkor a leginkább foglalkoztatja az autósokat az az útdíj, 
vagy, ahogy a legtöbben még mindig hívjuk, az autópálya matri-
cák ára. Szerencsére 2016 januárjától nincsenek érdemi változá-
sok az e-matricás rendszerben, nem emelkedtek az árak, nincse-
nek új díjkategóriák, a díjköteles úthálózat is mindössze két ta-
valy átadott és az összefüggő gyorsforgalmi úthálózat részét ké-
pező szakasszal bővült. 

Matricázunk

- Annyi változás van - mondja Kibédi-Varga Lajos, a Nemze-
ti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. szóvivője -, hogy a nagycsalá-
dosok és mozgáskorlátozottak kedvezményüket már a vásár-
láskor érvényesíthetik január 1-től. Ez azt jelenti, hogy ameny-
nyiben eleget tesznek előzetes bejelentési kötelezettségüknek a 
kormányhivatalok felé, akkor mondjuk a D2 díjkategóriába tar-
tozó gépjárművükre már vásárláskor az olcsóbb, D1 kategóriájú 
díjat kell fizetniük. Korábban ez úgy működött, hogy utólag tud-
ták visszaigényelni a kedvezményt.
A 2015-ös esztendő egyébként sikeres év volt az útdíj-fizetés 
szempontjából, hiszen az összes díjkategóriát figyelembe véve 
közel 12 millió e-matricát értékesítettek. Ez mintegy 900 ezerrel 
több mint a korábbi években. Hozzá kell tenni azt is, hogy tavaly 
vezették be a megyei matricát, csak ebből több mint 1,3 milli-
ót adtak el. A megyei matricák térnyerése a közel azonos árú ha-
vi matricák rovására történt. Mint ismeretes, a megyei matricák 
az adott megyére, illetve a szomszédos megyében található el-
ső csomópontig érvényesek. Például a borsodi matricával a fü-
zesabonyi csomópontig lehet közlekedni a főváros felé. Nagyon 
sokan választották ezt a matricát olyanok is, akik eddig alsóbb-
rendű úton, főúton, mellékúton közlekedtek. A megyei matrica 
a vásárlás pillanatától a következő év január 31-ig használható. 
Tiszaújvárosból a fővárosba 3 megyei matrica megvásárlásával 
juthatunk el, illetve vissza, ami a D1 kategóriában 3×5.000 fo-
rint, szemben a 42.980 forintos éves matricával. Igaz, ez utóbbi 
az ország egész területére érvényes január 31-ig. 

Műszaki vizsgáztatás

Számos módosulás érinti autóink műszaki vizsgáztatásnak fo-
lyamatát is. 
- Személygépkocsik, kisteherautók és azok pótkocsijainak vizs-
gáztatása  - amennyiben egyszeri időszakos vizsgáról van szó - 
nem végezhető el a hatósági vizsgáló állomásokon, csak azok-
nál, akik szerződéssel rendelkeznek a közlekedési hatósággal - 
mondta Mikulás Róbert, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Jár-
műmódszertani Főosztályának vezetője. - Ez azt jelenti, hogy 
aki korábban a hatósági állomásra vitte a járművét, az idei év-
től keresnie kell ilyen kijelölt állomást. A Nemzeti Közlekedé-
si Hatóság honlapján megtalálható az állomások listája. Egyéb-
ként több mint 1200 olyan vizsgaállomás van, amely ilyen tevé-
kenységet végezhet.
Január 1-jétől az időszakos vizsgákat követően a környezetvé-
delmi plakettet és a rendszámérvényesítő címkét már nem ra-
gasztja fel a vizsgabiztos a rendszámtáblára. A jelenleg meglé-
vő matricákat a következő vizsga alkalmával távolítják el. Azért 
senkit sem fognak megbüntetni, ha a plakettek még rajta vannak 
az autón, és az a javaslat, hogy otthon senki ne próbálja meg le-
venni, mindenképpen bízzuk szakemberre, mert sérülhet a rend-
számtábla. A jelzések eltűnése nem probléma, mert a forgalmiba 
a jövőben is beragasztják sorszámcsíkot, és a környezetvédel-
mi besorolás is szerepel a forgalmi engedélyben a V9 mezőben. 
Egy számot találunk ott, ez határozza meg milyen környezetvé-
delmi osztályba tartozik a jármű. A jövőben az esetleges szmog-
riadót is ennek alapján rendelik el, hogy kiderüljön, ki az aki be-
mehet az adott zónába és ki az, aki nem.

Dá 

3. oldal2016. január 21. Aktuális

Rajtra készen. 

A Napraforgó Alapítvány sportrendezvényekre, eszközbeszerzésre igényel tá-
mogatást. 

A TIFIT SC rendszeres pályázó.

Az útdíjak nem változtak. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
PaP Zsolt 

a 6. sz. választókerület képviselője
2016. január 27-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Civil szervezetek támogatása

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

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

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

üzenetrögzítő rögzíti. 

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szer-
vezeteket, hogy Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete pá-
lyázatot hirdet az egyesületek, civil szer-
vezetek számára. 
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, 
hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatósága érdekében a 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján minden pályá-
zat esetében az összeférhetetlenségről, il-
letve érintettségről nyilatkozni kell. A nyi-
latkozat kitöltése minden pályázat esetén 
kötelező, annak elmulasztása a pályázat 
érvénytelenségét vonja maga után. A nyi-
latkozatot a pályázati adatlap tartalmazza. 
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI tör-
vény 8. § (1) bekezdése alapján az érin-
tettség fennáll, úgy „Közzétételi kérel-
met” is kötelezően csatolni kell a pályá-
zathoz. 
A nyilatkozat és a közzétételi kérelem 
nyomtatvány letölthető a http://ugyfelter-
minal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve 
személyesen átvehető ügyfélfogadási idő-
ben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
tal Ügyféltájékoztatóján, valamint Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályá-
zatban leírt és a pályázati eljárásban ke-
letkező adatok közérdekű adatoknak mi-
nősülnek, a pályázat meghatározott adata-
it közzéteszik a Kormány által meghatá-
rozott www.kozpenzpalyazat.gov.hu köz-
ponti portálon.
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerveze-
tek 2016. január 1. és 2016. december 31. 
közötti rendezvényeit támogatja, valamint 
az érintett szervezetek 2016. évi működési 
költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
melyeket az illetékes törvényszék tiszaúj-
városi székhellyel bejegyzett és Tiszaúj-
városban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat 
sporttámogatási alapjából, az önkormány-
zat által létesített közalapítványtól azonos 
pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségveté-
si szerv,
- azok a szervezetek, melyek az előző évi 
támogatással a megállapodásban foglaltak 
szerint szabályszerűen nem számoltak el,

- azok a szervezetek, amelyek a pályázat-
tal együtt - a pályázati felhívás mellékle-
tében található - a pályázó szervezet be-
mutatására szolgáló civil adatlapot nem 
nyújtják be.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, mű-
ködése, amelyek tevékenységi köre segíti 
bizonyos önkormányzati feladatok átvál-
lalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, a-
melyek szakmai célokon túl a város hírne-
vének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok tá-
mogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A Képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pá-
lyázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
Támogatás formája, támogatható kia-
dások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2016. január 1. és 
2016. december 31. között megvalósuló, a 
támogatott célok között részletezett tevé-
kenységének gyakorlásához, programjá-
nak megvalósításához nyújt egyszeri, elő-
re folyósított, vissza nem térítendő támo-
gatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés 
kiadási tételei, amelyek az adott program 
megvalósításához, a működéshez igazol-
hatóan kapcsolódnak.
Működési költségek:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés. 
Nem támogatható: beruházás, reprezentá-
ció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalá-
sa nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, he-
lye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatal által erre a célra 
kiadott pályázati adatlapon, papíralapon 

nyújthatók be. 
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell 
a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, 
a tervezett program, illetve tevékenység 
részletes leírását, a programhoz szükséges 
anyagi támogatás mértékét, részletes költ-
ségvetést, a szervezet fizetési számlaszá-
mát, adószámát, programban lebonyolító 
szakemberek nevét. 
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről (be-
jegyzés másolata a pályázó vagy a lebo-
nyolító részéről). 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, 
hogy részesült-e már támogatásban Tisza-
újváros Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületétől, illetve önkormányzati ala-
pítványtól, közalapítványtól. Továbbá ar-
ról, hogy van-e jelenleg folyamatban pá-
lyázata tiszaújvárosi önkormányzati köz-
alapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pá-
lyázati projektért felelős kapcsolattartó 
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírá-
sát maximum 1 oldal terjedelemben csa-
tolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illet-
ve a pályázó szervezet bemutatását tartal-
mazó formanyomtatvány (civil adatlap) 
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszauj-
varos.hu honlapról, illetve személyesen 
átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztatóján, valamint Intézményfelügyele-
ti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 7.), vagy szemé-
lyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyféltájékoztatóján, valamint In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadá-
si időben.
A benyújtás határideje:
2016. február 5.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2016. évi márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata támogatási megállapodást köt, 
melyben meghatározzák a támogatás ösz-
szegét, a felhasználás célját és határidejét, 
az elszámolás módját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Bevallási nyilatkozat

Egy „X” és más semmi
2016-ban sokaknak már nem kell időt szánni a személyijövede-
lemadó-bevallásra, helyettük azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
készítheti el. Nincs más teendő, csak élni kell az új lehetőséggel 
és január végéig a bevallási nyilatkozatot kell választani.
Akik 2015-ben kizárólag munkáltatótól szereztek jövedelmet, 
kedvezményt nem érvényesítettek és nem is tudnak, nem tesz-
nek önkéntes kölcsönös biztosító pénztári, nyugdíj-előtakaré-
kossági, valamint nyugdíjbiztosítási nyilatkozatot, dönthetnek a 
bevallási nyilatkozat mellett.
A magánszemélyek azon a nyomtatványon (15M30), melyet 
munkáltatójuktól kapnak tavalyi jövedelmükről, egy „X” jelö-
lésével február 1-jéig nyilatkozhatnak, hogy felkérik a NAV-ot 
a bevallás elkészítésére. Ha a magánszemélynek több munkálta-
tója is van, szabadon dönthet, melyiknél tesz nyilatkozatot. Más 
egyéb teendő nem lesz az szja-bevallással kapcsolatban.
Azok, akiknek jelenleg nincs munkáltatójuk, közvetlenül a 
NAV-nak nyilatkozhatnak a 15NY31-es adatlapon. A hivatal ki-
zárólag azokkal veszi fel a kapcsolatot, akiknek visszaigényel-
hető, vagy befizetendő adójuk lesz.
A magánszemély adójának 1+1 %-át továbbra is felajánlhatja 
civil szervezetnek, egyháznak, költségvetési előirányzatra. Nyi-
latkozatát a munkáltatóján keresztül, vagy közvetlenül az adóhi-
vatalnak papíron, illetve elektronikusan is megküldheti.

                           Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2016. 
január 28-án, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntésre
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti ellátásokról, azok igénybevéte-
léről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló önkormányzati rendelet megalkotására 
2. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata által alapított és adományozha-
tó kitüntetésekről szóló 38/2013. (XII.21.) 
önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a Tiszaújváros Kártyáról szó-
ló önkormányzati rendelet megalkotására
4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok 2016. évi üzleti ter-
veinek főbb célkitűzéseire
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum 2016. évi drogprevenci-
ós tevékenységével összefüggő elvárások 
megfogalmazására

6. Javaslat a polgármester 2016. évi sza-
badságütemezésének jóváhagyására
7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadására
8. Javaslat a társasházak energia-megta-
karítást eredményező korszerűsítésének, 
felújításának támogatására vonatkozó pá-
lyázatok elbírálására

9. Javaslat a várossá nyilvánítás 50. évfor-
dulója alkalmából emléklapok átadására
10. Beszámoló a Derkovits Kulturális 
Központ Tiszaújváros Települési Érték-
tárral kapcsolatos 2015. II. féléves tevé-
kenységéről
11. Beszámoló az állandó bizottságok és a 
tanácsnokok 2015. évi munkájáról
Kérdések Az Otthon Melege 

Program nyertes 
pályázói

Árpád-Ház Társasház (Árpád út 1-7.), Kocka Társasház (Rózsa 
út 13.), Torony Társasház (Bólyai J. köz 2.), Tip-Top Társasház 
(Árpád út 43-45.), Tölgy Társasház (Örösi út 18-24.), Panel Tár-
sasház (Bolyai J. köz 1-7.), Bástya Társasház (Barcsay tér 2-4.), 
Barátság Társasház (Bartók B. út  4.), Fagyöngy Társasház (Haj-
dú tér 7-13.), Erőmű Lakótelepi Társasház (Verebély L. u. 3.), II. 
sz. Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet (Építők útja 8.), 
II. sz. Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet (Örösi út 34-
40.), II. sz. Lakásfenntartó és Karbantartó Szövetkezet (Örösi út 
46-48.), Attila Társasház (József A. út 17-19.), Család Társas-
ház (Mátyás kir. út 10-12.), Fészek Társasház (Mátyás kir. út 14-
20.), Solár Társasház (Örösi út 2-8.), Hungária Társasház (Ró-
zsa út 2-8.).

Lakossági tájékoztató

Katasztrófavédelmi 
ügyfélfogadás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Kovács Katalin c. tűz-
oltó zászlós Tiszaújváros Járás katasztrófavédelmi megbí-
zottja szerdai napokon 13.00 órától 15.00 óráig ügyfélfoga-
dást tart. Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal föld-
szinti képviselői szoba.
Az ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés alapján tör-
ténik, az alábbi telefonszámokon: 49/341-244, 20/226-6532.

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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A testület elbírálja a fűtéskorszerűsítési pályázatokat is.



Ssz. Megnevezés, fontosabb adatok, műszaki állapot Kikiáltási ár 
(bruttó)

Egyéb 
információ

1. Kültéri kamera+tartozékai
- részben működőképesek,
- életkorából adódóan elavult (analóg technológia),
- nincs hozzá terméktámogatás, alkatrész, szerviz háttér,
- a kornak nem megfelelő alacsony műszaki színvonalat képvisel,
- egyes elemeinek az életkora eléri, esetenként meghaladja a 10 évet,
- az általuk közvetített kép minősége gyenge, a kor színvonalához képest alacsony felbontású
- külső védőburkolat sérült, erősen beszürkült
- antennák csatlakozó felülete erősen oxidálódott.

4.300.- Ft/db 15 db

2. Faipari szalagfűrész Plovdiv BU-801
- gép magassága: 250 cm
- súlya: 950 kg
- asztallap mérete: 120x90 cm
- munkaasztal magassága: 95 cm, billenthető
- hasznos vágási szélesség 79 cm, magasság: 50 cm
- átlagos állapotú
- gyártási éve:1972, bolgár gyártmány
- öntvény váz+kerék, alsó lapvezetésű
- 3 KW-os fékes villanymotorral.

175.000.- Ft

3. Kishajó ROCSÓ+utánfutó
KISHAJÓ jellemzői:
- típusa: ROCSÓ 6,00 Vác/E
- üzemóra állás: 208 üó
- mérete: 6 m x 1,42 m x 0,66 m
- súlya: 150 kg
- szállítható személyek száma: 1+5 fő
- hajótest elhanyagolt állapotú, oldallemezelése horpadt, sérült, helyenként lyukas, festése 
kopott, a műszerpult műszereiről nem megállapítható hogy működőképes-e
- a testhez tartozik 1998-ban gyártott Yamaha FT 50BETL típusú 37,3 KW teljesítményű 
négyütemű motor, állapota: elhanyagolt, működésképtelen, üa. tartálya nincs,
- vízre bocsátásra, esetleges kipróbálásra lehetőség a vizes körülmények hiánya miatt nincs.
UTÁNFUTÓ jellemzői:
- gyártási éve: 1997,
- műszaki állapota: koránál rosszabb,
- kerekek defektesek, villamos rendszerének állapota rossz, futóműve hibás, erősen korrodá-
lódott, közúti forgalomra jelen állapotában alkalmatlan,
- FORGALOMBÓL KIVONVA!

600.000- Ft

Árverési hirdetmény

Használt gépek értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi használt eszközöket:

Licit induló összege (alapár): a táblázat-
ban feltüntetett bruttó árak.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal 
az eszközök megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel 
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte.
A gépek megtekinthetők (szalagfűrész és 
kishajó+utánfutó): Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. telephelyén (Tisza-
újváros, Tisza út 2/E.), valamint a külté-

ri kamerák a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal épületében (Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 7.) 2016. január 26. (kedd) 
10-12 óra között.
Jelentkezési lapok átvétele és benyújtási 
határideje: 
A jelentkezési lapok átvétele 2016. január 
28-án 11.30 óráig Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal 214-es irodájában Fe-
hér-Jósvai Anita pénzügyi munkatársnál, 
a leadása 2016. január 28-án 12 óráig Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Titkár-
ságára.

Licit lépcső: 
- kültéri kamera+tartozékai esetében 100 
Ft/db, vagy annak egész számú többszö-
röse.
- a faipari szalagfűrész, illetve a kisha-
jó+utánfutó esetében 1.000.- Ft, vagy an-
nak egész számú többszöröse.
Árverés ideje, helye: 2016. január 29-én 
10.00 óra Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal 3. emeleti tárgyalójában.

Tiszaújváros Város Önkormányzata

Árverési hirdetmény

Használt tehergépkocsi 
értékesítése

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft értékesítésre meghir-
deti a tulajdonában lévő alábbi tehergépkocsit.
A jármű adatai: 
Rendszám: CTK - 875, márka: MULTICAR-IFA, modell: M 26, 
típus: L 10, hengerűrtartalom: 1896 cm3. Első forgalomba he-
lyezés: 1996. 09. Tényleges futás: óracsere miatt ismeretlen. Ed-
digi tulajdonosok száma: 2.
A gépkocsit árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról indu-
ló szabad licitálással.
Licit induló összege (alapár):  800.000 Ft. + ÁFA
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gk. megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2016. január 26-án 12.00 óráig a cég titkárságán (Tiszaújváros, 
Tisza út 2/E).
Árverés ideje, helye:
2016. január 27-én 09.00 óra a kft. tárgyalójában (Tiszaújváros, 
Tisza út 2/E).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Szerencsi SZC Brassai Sámuel Szakképző Iskolája
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.
49/542-180
http://brassai-tiszaujvaros.hu/
brassai@brassai-tiszaujvaros.hu
https://www.facebook.com/brassai.tiszaujvaros?fref=ts

Tiszaújvárosban a Brassai Sámuel Szakképző Iskolában ingyenes második szakma megszerzésére van lehetőség!
Az alábbi szakképesítésekre várjuk a jelentkezőket:
Alapfokú végzettséggel megszerezhető szakképesítések: 
- hegesztő (OKJ: 34 521 06)
- villanyszerelő (OKJ: 34 522 04)
Érettségihez kötött szakképesítések:
- elektronikai technikus (OKJ: 54 523 02)
- gépgyártástechnológiai technikus (OKJ: 54 521 01)
A MÁSODIK SZAKMA MEGSZERZÉSE FELNŐTTOKTATÁS KERETEIN BELÜL
ÉLETKORTÓL FÜGGETLENÜL ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT!
Előnyök:
- ingyenes képzés esti tagozaton
- tanulószerződés köthető
- államilag elismert, OKJ végzettség
- diákigazolvány
Érdeklődni hétköznap 8 és 18 óra között!
Jelentkezési határidő: 2016. január 29.
Jelentkezési lap az iskola portáján kérhető vagy letölthető a honlapunkról!

Álláspályázat

Villanyszerelő karbantartó 
munkakör 

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet villanyszerelő karbantartó mun-
kakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony 
keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott 
időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Villanyszerelői végzettség (szakmunkás vagy szakközépisko-
lai végzettség)
- Hasonló munkakörben eltöltött minimum 3 év szakmai gya-
korlat
- Büntetlen előélet.
Előny jelent:
- B kategóriás jogosítvány,
- Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél máso-
latot
- Jogosítvány másolatot
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A társaság karbantartási feladataiban szereplő épületek, ingatla-
nok elektromos hálózatának és a hálózathoz tartozó berendezé-
sek, eszközök javítása és karbantartása.
Bér megegyezés szerint.
A munkakör legkorábban 2016. február 10. napjától tölthető be.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 02.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 08.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft-nek (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, 
illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Figecz-
ky Rita személyügyi ügyintézőnél, tel.: 49/540-636.

Kerékgyártó István
ügyvezető igazgató

Emlőszűrés
A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hi-
vatal Népegészségügyi Osztálya tájékoztatja a Tiszaújváros-
ban élő 45-65 éves nőket, hogy sokan, számszerűleg 753-an 
kaphattak behívót ez év január 25. és február 02. közötti em-
lőszűrő vizsgálatra a MISEK KFT. Emlőszűrő Centrumba 
(Miskolc, Csabai kapu 9-11) 

Mivel a betegség gyógyítha-
tó, korai felismerésével életet 
menthetünk kérjük, hogy fel-
tétlenül vegyenek részt a szű-
résen. 

   Dr. Szabó Éva 
     osztályvezető 
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Ünnepeljünk együtt!
Településünk várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából a Tiszaújvá-
rosi Nyugdíjasok Egyesülete Emléknapot rendez.
Az emléknapon való részvételre, az együttemlékezésre várjuk azok jelentke-
zését, akik
- 50 éve, vagy régebben bejelentett városlakók, vagy
- a várossal egyidősek, 2016-ban 50 évesek, vagy
- a városban végzett társadalmi munkáért „Közösségért” jelvényt, vagy elis-
merést kaptak.
A jelentkezéseket név és elérhetőség megjelölésével személyesen hétfőn, ked-
den 8-11 óráig, 
Telefonon a 49/440-660-as számon, e-mailben a tnyugdijasok98@gmail.com 
címen várjuk.
Az emléknappal kapcsolatos információkról, hely, időpontok stb., később fo-
gunk tájékoztatást adni.
Jelentkezésüket várva, üdvözlettel:   

Sóvágó Gábor
             elnök
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Eötvös 5-ös
A 2016-os év különleges év, hiszen Tiszaújváros 
várossá nyilvánításának az 50. évfordulóját ün-
neplik a város polgárai, kicsik és nagyok.
Ebből az alkalomból a Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégi-
um, összefogva a Brassai Szakképzővel és az ál-
talános iskolákkal, egy ötfordulós vetélkedőso-
rozatot rendez 2016. január 28. és április 21. kö-
zött. A vetélkedők zsűrizését minden alkalom-
mal más-más összetételű, a város elmúlt 50 évé-
nek történelméhez erősen kötődő, hírességekből 
álló öttagú bizottság végzi.

Az első forduló 2016. január 28-án 14 órakor 
lesz a Sportcentrumban. A résztvevők sportve-
télkedőn mérik össze gyorsaságukat és ügyes-
ségüket. 
A további fordulók: februárban Ki tud többet a 
helyi cégekről?, márciusban Vetélkedő híres ti-
szaújvárosiakról, áprilisban Tiszaújváros régen 
és ma, valamint Várostörténeti akadályverseny.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az esemé-
nyekre! 

Pogonyi-Simon Edit
                      intézményvezető

50 évünk képeken
Kedves Olvasó!
A TVK Nyugdíjasok Baráti Köre városunk 50 éves évfordulója alkalmából fotókiállításon, ké-
peken szeretné bemutatni az időszak minden, fotókon megmaradt emlékét. (Bemutatva váro-
sunk építését, környezetünk szépítését, történéseit, eseményeit, ünnepeit, sporteseményeinket, 
a sok-sok társadalmi- és brigádmunkát, stb.) 
Kérjük, ha rendelkeznek a témába vágó bármilyen méretű képekkel, akár egy darabbal is, ösz-
szegyűjtve a másolás idejére bocsássák rendelkezésünkre.
Az időpont egyeztetése ügyében hívja a 30/432-4416 telefonszámot.

Sóvágó Gábor



kronika@tiszatv.hu

Köszönet 
a segítő jobbokért Hamarosan kezdődnek az is-

kolai farsangi bálok. A diá-
kok gőzerővel készülnek pro-
dukcióikra, hogy jelmezbe 
bújva énekkel, tánccal kar-
neválozzanak.

Január 6-tól hamvazószerdáig, azaz a 
nagyböjt kezdetéig tart a farsang. Ez idén 
mindössze öt hét. Az iskolákban már ja-
vában készülődnek a farsangi rendezvé-
nyekre.
- Nem csak a műsorok próbájával készü-
lünk a farsangolásra - mondta a Tiszaúj-
városi Szent István Katolikus Általános 
Iskolában Oroszné Kolosai Zsuzsanna, 
aki épp farsangi díszeket készített osztá-
lyával a rajzórán. - A gyerekek szeretik 
és nagyon készülnek rá, számukra ez na-
gyon fontos.
Míg az egyik osztály díszeket készít, ad-
dig a másik műsorát próbálja. 
- Nagyon szeretem ezeket a próbákat - 
mondta a 3/b tanulója, Benőcs Zsófia. - 
Tetszik a koreográfia, ahogy kitaláltuk, 
hogy milyen legyen, meg tetszenek a jel-
mezek is.

A végzősök számára még fontosabb a 
farsangi bál. Ők, a hamarosan ballagók 
ugyanis a rendezvény fénypontjai, kerin-
gőjükkel, báli táncukkal ők koronázzák 
meg a karnevált. Ezért igen nagy erőfe-
szítéseket tesznek, a Széchenyi iskola di-
ákjai például a koránkeléstől sem riadnak 
vissza.
- Szeptember óta heti két alkalommal pró-
bálunk, reggel az első óra előtt, - mond-
ta a 8/8 osztályfőnöke, Kassainé Kovács 
Anett - de most, a hajrában délután is pró-
bálunk.
Bár a fiatalok számára nehéz a koránke-
lés, a legtöbben szívesen vesznek részt a 
próbákon. Van, aki keringőzik, van, aki 
palotást táncol, és olyanok is akadnak, 
akik mindkét táncban fellépnek.
- Szerintem jól haladunk - mondta határo-
zottan a 8/7-be járó Kébel Zsolt. - Mind-
annyian büszkék vagyunk rá, hogy részt 
veszünk ebben.
A Hunyadi iskola végzősei a keringő mel-
lé Mátyás korát is megidézik, egy igazi 
reneszánsz táncot is ellejtenek majd a far-
sangi ünnepségükön.
A végzős osztályok keringője majdnem 

olyan jelentőségű, mint a középiskolai 
szalagavató nyitótánca. Éppen ezért ki-
emelten kezelik a felkészülést.
- Nem csak a táncot tanulják meg a gyere-
kek - tudtuk meg a próbán Tóthné Kővári 
Katalin tanárnőtől. - A tánc mellett meg-
ismerkedünk a reneszánsz korral is.
- A keringő nehezebb, mert gyorsabb, a 
reneszánsz tánc viszont hosszabb, így ott 
sok mindent kellett megjegyezni - avatott 
be bennünket a részletekbe a 8/1 tanuló-
ja, Tóth Máté. - De összességében nagyon 
élvezzük a próbákat.
Négy évvel ezelőtt lett református iskola 
a Kazinczy. Akkor az első farsangon egy 
új szokást is bevezettek. Nem csak a vég-
zősök, hanem a negyedikesek is táncol-
nak. Ők palotással búcsúznak az alsó ta-
gozattól.
- A szülők kezdeményezésére jött az öt-
let, hogy táncoljanak a végzősökhöz ha-
sonlóan a negyedikesek is - mondta az is-
kola igazgatója, Dorony Attiláné. - Azóta 
ez hagyománnyá vált, mintegy jelképez-
ve, hogy az alsósok felsősökké válnak.

borza

A ME-SE-KŐ alapítvány és a Móra Ki-
adó monológíró pályázatot hirdetett Jani-
kovszky Éva születésének 90. évforduló-
jára. 
A kiírás alapján valamelyik Janikovszky 
mű címével kellett a pályázatot benyújta-
ni. Kis Roland Bonifác 5/9. osztályos ta-
nuló Hok Csabáné könyvtáros tanár se-
gítségével „Akár hiszed, akár nem” cím-
mel alkotta meg monológját. Én pedig sa-
ját gondolataimat fogalmaztam meg „Áj-
lávjú” címmel. 
Az ünnepélyes díjátadó január 12-én Bu-
dapesten a Thália Színház Mikroszínpa-
dán volt. A 105 pályázó közül sokan ér-
keztek határon túlról is. A fővédnök, Csá-
nyi Sándor színművész, a Thália Színház 

művészeti vezetője olvasta fel a kategóri-
ák első. helyezettjeinek művét vagy mű-
részletét. Az 5-6. osztályosok kategóriá-
jában a 2. helyezést Kis Roland Bonifác 
kapta. Bár én a 7-8. osztályosok és a kü-
löndíjasok között sem szerepeltem, de a 
többi résztvevőhöz hasonlóan egy em-
léklappal és egy nagyszerű élménnyel 
gazdagodtam.
A szervezők mindenkitől egy „értékte-
remtő gyertyával” búcsúztak, és arra kér-
tek bennünket, hogy meggyújtásával em-
lékezzünk Janikovszky Éva írónőre és 
munkásságára.
Kelemen Alíz 8/7. osztályos tanuló
Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola
Széchenyi Iskola 

*
Miskolcon a Hermann Ottó Gimnázium 

dísztermében tartották az első alkalom-
mal megrendezett megyei matematika 
verseny eredményhirdetését. A Tiszaúj-
városi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Széchenyi István Iskolájá-
ból két 5. osztályos tanuló holtverseny-
ben első helyezést ért el: Fedák Zsombor 
és Molnár Zalán 5/7. osztályos tanulók 
(felkészítő tanár: Kovácsné Pintér Éva). 
Lajtos Bence ugyanebből az osztályból 
7. helyezést ért el. 6. osztályos kategóri-
ában Gyivák Bálint Zsombor 4. helyezést 
ért el (felkészítő tanár: Hevesiné Cserés 
Margit). 7. osztályos kategóriában Éne-
kes Szabolcs Dániel az előkelő 2. helye-
zést érte el (felkészítő tanár: Vanczó Sán-
dorné). 

Hok Csaba
intézményvezető

7. oldal2016. január 21.

Farsangi készülődés

Még csak a próbán áll a bál

Gyermeki

A táncos tanulók élvezik a próbákat.

A Szent István iskola 3/b osztályának 
tanulói közösen találták ki műsorukat.

A legnyereségesebb vállalkozás, amit szülőként tehetünk, 
az a gyermekeinkre fordított minőségi idő és az emberi 
hozzáállás, amit előttük, körülöttük cselekszünk. 

(Felvételünk illusztráció.)

„Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes! 
Hogyan éljek, mit tegyek? - ezeket az óvodában tanultam meg. 
Az egyetemen nem volt különösebb érték a bölcsesség, ám az 
óvodában annál inkább. Íme, amit ott tanultam:
Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban! Ne bántsd a 
másikat! Rakj rendet magad után! Ne vedd el a másét! Kérj bo-
csánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál! Evés előtt moss ke-
zet! Húzd le a vécét! Élj mértékkel! Minden nap tanulj, gondol-
kodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset! 
Délutánonként szundíts egyet! A nagyvilágban óvatosan közle-
kedj, fogd meg a társad kezét és ne szakadjatok el egymástól! Is-
merd fel a csodát! Ne feledd a magocskát a műanyag pohárban: 
a gyökerek lefelé terjeszkednek, a növények felfelé, és senki sem 
tudja pontosan, mindez hogyan van, de valamennyien hasonló-
képpen élünk.”
Ezek Robert Fulghum amerikai író szavai, de igazak és igaz-
nak is kell maradniuk, hiszen a világot, a világunkat ezek a min-
dennapi bölcsességek kell, hogy éltessék, mert ezek a gondo-
latok, cselekvések tesznek minket emberré. Mondják, rideg vi-
lágban élünk. Rohanunk, pörgetjük az idő kerekét. Vagy az idő 
kereke pörget minket? Alig marad időnk arra, hogy megéljük 
az élet szép pillanatait, hogy figyeljünk egymásra, s csak nehe-
zen tudunk időt szakítani azokra is, akik számunkra a legfonto-
sabbak, a gyerekeinkre. Pedig higgyék el, a legnyereségesebb 
vállalkozás, amit szülőként tehetünk, az a gyermekeinkre fordí-
tott minőségi idő és az emberi hozzáállás, amit előttük, körülöt-
tük cselekszünk, amit a szó legnemesebb értelmében EMBER-
KÉNT teszünk.
Erről az emberi helytállásról tettek tanúbizonyságot azok a szü-
lők is, akik a közelmúltban segítették gyermekük bajba jutott 
társainak családjait. Sajnos az óvodában a közelmúltban több 
olyan esemény is adódott néhány kis óvodásunk családjában, 
ami nehéz helyzetbe hozta őket és segítségre szorultak. 
Ám a szülőtársak, átérezve és megértve nehéz helyzetüket, egy-
ként összefogva a segítségükre siettek. Mindenki segített, ami-
ben tudott. Gyermekruhát, szőnyeget, gyermekágyat, ágyneműt, 
függönyt, tartós élelmiszert, edényeket, televíziót hoztak. Volt, 
aki a szeretet ünnepére fenyőt és karácsonyfadíszeket vásárolt, 
hogy a nehéz helyzet ellenére se maradjanak az adott családban 
élő gyermekek a meghittség élménye nélkül. Akadt, aki kétke-
zi munkával segítve, függönykarnist fúrt. Az adományok és fel-
ajánlások csak gyűltek és gyűltek. 
Kedves Szülők! Köszönjük Önöknek, hogy átérezve szülőtársa-
ik nehézségét segítő jobbot nyújtottak nekik. Önök emberségből 
jelesre vizsgáztak! 
Mindemellett gyermekeiknek megtanítottak egy nagyon fontos 
tételt: „Ossz meg mindent másokkal! Segítsd az arra rászoruló-
kat!”
Nem az számít ugyanis, hogy mit mondunk, vagy mit tanítunk, 
hanem az, hogy mi magunk milyen emberek vagyunk, hogyan 
cselekszünk. Minden, amit az ember egy gyermek közelében 
tesz, az szervesen beépül testébe, lelkébe, szellemébe. Az embe-
ri intelligenciát is a szeretet legkorábbi kötelékeiben szerezzük 
meg. Még a lelkiismeret sem velünk született adottság, hanem a 
szülői szeretet és nevelés adománya.
Mind ehhez még csak egy dalszöveg jut eszembe, a Neoton 
Familia Emlékkönyv c. dalából:
„Nehéz az üres serleget emelni,/De milyen könnyű, hogyha te-
li van./Nehéz az ember, ha nincs benne semmi,/és milyen köny-
nyű, hogyha lelke van.”
Köszönjük!

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Széchenyis sikerek

 Monológok és matematika

Fedák Zsombor, Molnár Zalán és Énekes Szabolcs.

Kis Roland Bonifác, Hok Csabáné és 
Kelemen Alíz. 



Év sportolója 2015

Tíz tiszaújvárosi 
döntős

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év sportolója 
2015 közönségszavazásban véget ért az elődöntő, 
lezárult a szavazás, ma délig a finálé résztvevőire 
lehet voksolni.

Összesen hét kategóriában (utánpótlás leány, utánpótlás fiú, 
utánpótlás csapat, felnőtt női, felnőtt férfi, felnőtt csapat, edző) 
az Észak-Magyarország szerkesztősége által állított 5-5 jelölt 
mellett további 40 név érkezett a jelölési határidő végéig, így 
összesen 75 sportoló/csapat/edző kezdte meg a szavazatok gyűj-
tését az elődöntőben.
Egy héten át érkeztek a voksok az Észak-Magyarországból ki-
vágott játékszelvényen, illetve interneten, a Borsod Online-on. 
Mind a hét kategóriában azok jutottak be a döntőbe, akik az első 
öt hely valamelyikén végeztek. Rájuk január 21-én délig lehet 
szavazni. Az egyes kategóriákban az lesz a győztes, aki a leg-
több szavazattal rendelkezik a verseny zárásakor.
A döntőbe jutottak a fináléban tiszta lappal indultak, a játék első 
fordulójában kapott szavazatokat nem vitték magukkal.
Szavazni az Észak-Magyarországból kivágott szelvényen lehe-
tett, illetve a Borsod Online internetes portálon. Ez utóbbi lehe-
tőség ma délig még „él”. Egy IP címről csak egyszer lehet sza-
vazni, tetszőleges számú kategóriában. A 13 elődöntős tiszaúj-
városi jelölt közül 10 jutott tovább, mind a hét kategóriában van 
döntősünk.
Utánpótlás leány: Bragato Giada (kenu, Tiszaújvárosi KKSE), 
utánpótlás fiú: Béke Kornél (kajak, Tiszaújvárosi KKSE) és Joó 
Tamás (kosárlabda, Tiszaújvárosi Phoenix KK), utánpótlás csa-
pat: Tiszaújvárosi Eötvös DSE fiú kosárlabda és TVK-Mali TK 
ifjúsági leány triatlon.
Felnőtt nő: Szabolcsi Fruzsina (triatlon, TVK-Mali TK) és Vá-
czi Anita (parakajak, Tiszaújvárosi VSE), felnőtt férfi: Molnár 
Péter (kajak, Tiszaújvárosi VSE), felnőtt csapat: Tiszaújvárosi 
Phoenix KK (kosárlabda), edző: Brunyánszky István (kosárlab-
da, Tiszaújvárosi Phoenix KK).

Gyalogosan, kerékpáron, evezve

Eredményes évet zártak a természetjárók
A 2015-ös évet értékelte a hét-
végén a Tiszaújvárosi SC Ter-
mészetjáró Szakosztálya. Mi 
is erre kértük a 234 főt szám-
láló szakosztály vezetőjét, 
Tóth Évát.

- A 2015-re tervezett saját, illetve orszá-
gosan meghirdetett rendezvények mara-
déktalanul lezajlottak, a betervezett tú-
rák közül sem maradt el egy sem, mind az 
időjárás, mind az aktivitás kedvező volt 
- mondja a szakosztályvezető. - Az álta-
lunk rendezett tájékozódási túrabajnok-
ságra - a Tiszaújvárosi Turista Triatlon-ra, 
a TTT 40-re -, a Bükk 900-as csúcsai tel-
jesítménytúrára, a Tisza gátak gyalogos- 
és kerékpáros teljesítménytúrára, vala-
mint a XXX. Országos Egyéni Tájékozó-
dási Túrabajnokságra több százan érkez-
tek az ország különböző pontjáról.

Országos rendezvények

- „Túrázzunk” túráról-túrára! Mi jelle-
mezte ezeket az országos rendezvényeket?
- A TTT 40-et az idén nyolcadik alkalom-
mal rendeztük meg a Triatlon Nagyhéten, 
a szakosztályi csónakház volt a bázisunk.  
A korábbi helyszínváltás előnye most is 
igazolódott a családiasabb hangulattal, a 
résztvevők számának növekedésével, és 
a résztávok szabadabb variálhatóságával. 
Ezt a távokat maradéktalanul teljesítő 127 
fő bizonyítja, és a visszajelzések alapján 

a verseny színvonalát is sikerült tartani. A 
versenyzőket menet közben frissítővel kí-
náltuk, a teljesítést kitűzővel és oklevél-
lel ismertük el, valamint minden célba ér-
kezőt egy tál meleg étellel, frissítővel kí-
náltunk. A pályázatnak és a szponzorok-
nak hála, méltón megjutalmaztuk a leg-
idősebb hölgyet és urat, a legfiatalabb le-
ányt és fiút, valamint a leggyorsabb csa-
pat minden tagját. 
- A turista triatlon különlegességét a há-
rom túrázási forma - gyalogos, kerékpá-
ros, vízi - adja. Mi a Bükk 900-as vará-
zsa?
- A Bükk 900-as csúcsai teljesítménytú-
ra már 24 éves múltra tekint vissza. Ez-
úttal 58 résztvevő vállalta a korántsem 
könnyű megmérettetést. Szabad útvonal-
választással lehet felkeresni a megadott 
húsz 900 méter feletti csúcsot, a menet-
kartonon szereplő útvonal és hozzá tarto-
zó szint- - 2000 méter - és kilométer- - 
32 km - adatok az ideálisak, de csak tá-
jékoztató jellegűek. Viszont ezek arányát 
és a tájékozódási jellegét tekintve az or-
szág egyik legnehezebb teljesítménytúrá-
ja. Nincs kötött útvonal, ezért csak a cél-
ban kínáltuk frissítővel és meleg étellel a 
résztvevőket, valamint kitűzővel ismer-
tük el a teljesítést. Idén is többeknek ad-
tunk „többszörös teljesítő” kitűzőt. 
- A Tisza gátak túrán én is részt vettem 
egyszer - talán az elsőn -, igaz, mint ri-
porter…
- A Tisza Gátak teljesítménytúránkat 21. 
alkalommal hirdettük meg. Sajnos rossz 
időjárási körülmények között. Ez a részt-

vevők létszámán is látszott, hiszen csak 
13-an indultak. Azonban az 50 km gya-
logos, az 50, 90, valamint 140 km-es ke-
rékpáros távok mindegyikén volt indu-
ló. A különdíjak begyűjtésével kaszált a 
TSC, hiszen a legidősebb hölgy és úr, va-
lamint a legfiatalabb leánynak járó díjat, 
és a legtöbb résztvevőt indító közösség-
nek járó kupát túratársaink vitték el.  
- Laikuskén úgy vélem, a tájékozódási tú-
raverseny teljesítése is összetett feladat.
- Így van. A 2015. évi XII. Hollós Ku-
pát és XXX. Országos Egyéni Tájéko-
zódási Túraversenyt Komlóstető térségé-
ben rendeztük, 135 indulóval. A verseny-

pályán a sziklajárás és tisztásjárás mel-
lett egy szerkesztés, egy távolságmérés, 
egy irányfésű, egy távolságfésű és egy 
iránymérési feladat próbálta megszórni 
a mezőnyt, mint utólag kiderült sikerrel. 
Itt kell elmondanom, hogy az igazi ered-
mény szerintem az, hogy az általunk lét-
rehozott, fenntartott és lebonyolított ren-
dezvényeken, valamint az év folyamán, 
az eseménynaptárunkban szerepeltetett tú-
ráink kínálatával az idén is sikerült több 
száz embernek biztosítanunk a rendszeres 
mozgás lehetőségét.
                                              

Városi kalandozás

- Nem csak terepen, a városban is „moz-
gósítottak”.
- Ismét felkérést kaptunk a Sport-Park 
Kft-től Sportfesztiválon egy városisme-
reti verseny rendezésére. Öt kategóriában 
összesen 26 csapat, közel 100 fővel vett 
részt a június 21-i versenyen. A csapa-
toknak a városi térképen bejelölt 65 hely-
színt kellett felkeresniük, és megadniuk 
az adott helyhez kapcsolódó kérdésre a 
választ. A versenyt nehezítette, hogy min-
den kategóriában 1,5 óra állt rendelkezés-
re az eredeti 2,5 óra helyett, így tényleg 
megizzadtak a társaságok. Október 24-én 
a Sport-Park Pontvadászatán is volt váro-
sismereti verseny, amit szintén mi rendez-
tünk. Ezen hat csapat vett részt. Az óvó-
nők kérésére tavaly is rendeztünk mini tá-
jékozódási versenyt az óvodásoknak a Ti-
sza-szigeten. Az óvó nénik visszajelzé-

se alapján voltak, akik még napokkal ké-
sőbb is emlegették, és kérdezgették, hogy 
mikor lesz ilyen legközelebb.

Szakági eredmények

- Beszéljünk a különböző szakágakról is.
- A természetjárás nem kifejezetten ered-
ményorientált sportág, de a túrabajnok-
ságban indult versenyzőink ismét kima-
gaslóan szerepeltek. Nappal is izgalmas 
keresni és megtalálni a rafináltan elhe-
lyezett bójákat az erdő mélyén, sziklák 
között, de elszánt versenyzőink lelkesen 
vágtak neki az éjszakai versenyeknek is. 
Az évkezdet nem indult valami eredmé-
nyesen, de a második félévben magukra 
találtak a versenyzők és összesítésben a 
tíz csapatversenyen huszonkétszer álltak 
a dobogón, 5 első, 7 második és 10 har-
madik helyet szereztek. Egyéni verseny-
zőink is megállták a helyüket, méltón 
képviselték szakosztályunkat, a négy ver-
senyen 2 első, 4 második és 3 harmadik 
helyet szereztek meg. A bajnokságot férfi 
kategóriában Fehér János a 2. helyen, kö-
zép kategóriában Bánrévi Tamás a 3. he-
lyen zárta. Női kategóriában 4., 5., 9., 10. 
helyen végeztek versenyzőink, a közép 
kategóriában 7., 8., 9. hely jutott a TSC 
versenyzőinek.
A gyalog- és kerékpáros túrákról szól-
va, az elmúlt év uralkodó színe vitatha-
tatlanul a kék volt. 70 km jelzésfestés, 
354 km-es táv az Országos Kéktúra sza-
kaszán, plusz még 120 km azoknak, akik 
a Gerecsében és a Pilisben pótolták az 
elmaradt kilométereket. Voltunk telje-
sítménytúrákon, a Népek Tavaszát meg 
sem rendeznék nélkülünk, Szendrőn is-
mét miénk lett a kupa, Ózdon újra tiszte-
letünket tettük. Jártuk a Bükk szirtjeit, a 
Zemplén 700-as csúcsait azonban elver-
te az eső. Szép időnk volt viszont a Tátrá-
ban és Dobsinán, és a köd helyett megle-
petés-napsütés várt ránk a Bejgli túrán is. 
Vízitúrázóink eveztek a Sajón, a Tiszán, a 
Dunán és néhány kilométert a Garamon.
- Összegezve, milyennek ítéli meg a tava-
lyi évet?
- Eredményes volt, hiszen túrázóink 30 
- 4 érdemes, 8 aranyjelvényes, 10 ezüst-
jelvényes és 8 bronz- jelvényes - minősí-
tést szereztek. Megjegyzem, többen is el-
érték a bronzjelvényhez elégséges pon-
tokat, de sajnos nem regisztráltak be az 
MTSZ honlapján, így nincs tagkártyájuk, 
ezért nem adható nekik minősítés. 
Élve az alkalommal végezetül hadd mond-
jam el, hogy köszönettel tartozunk Ti-
szaújváros önkormányzatának, a Tisza-
újvárosi SC vezetőségének, támogató-
inknak, a TVK Sportbizottságának, a PK-
DSZ-nek, a Tisza Média Kft-nek, és a ter-
mészetjáró szakosztály azon tagjainak, 
akik hathatós segítségükkel hozzájárul-
tak ahhoz, hogy túráink, rendezvényeink 
megvalósulhattak.

F.L.

Szurkolói busz 
a MK negyeddöntő
első mérkőzésére

ÚJPEST FC – TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS
Budapest, 2016.02.10. 14 óra kezdéssel

Szurkolói buszt indít egyesületünk az Újpest FC elleni Ma-
gyar Kupa negyeddöntő mérkőzésre.

A drukkerjáratra jelentkezni lehet (a férőhelyek függvényé-
ben, max. 55 fő jelentkezésére van lehetőség) 1500 HUF befi-
zetésével 2016. 02. 09-ig (kedden és csütörtökön 15-18 óra 
között) a Sportcentrum labdarúgó klubházában lévő irodá-
ban, Tőzsér Gabriella irodavezetőnél. 
A mérkőzésre való indulás tervezett időpontja: 10:30 óra He-
lye: Sportcentrum bejárata.
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A Phoenix KK, a csapat edzője, Brunyánszky István és egyik 
játékosa, Joó Tamás egyaránt érdekelt a döntőben.

Az Országos Kéktúrán a Vértesben.

Kerékpáros halászlé-túra Tiszacsegére.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
„Derkó Minigaléria”: Kudar Zsolt és Belicza László Gábor 
fotóinak kiállítása. 
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható február 28-ig.
Városi Kiállítóterem
Arany Gusztáv festőművész Tájak című kiállítása. Látogat-
ható: január 21-től február 17-ig. Helyszín:Városi Kiállító-
terem.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Január 26. (kedd) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Po-
zitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a 
könyvtár előadóterme.
Január 26. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház a Gyermek-
könyvtárban.
Jegesmedve készítése cserépből és hóember papírból. A fog-
lalkozásra szeretettel várjuk a gyerekeket az anyukákkal, 
apukákkal és nagyszülőkkel együtt! Belépődíj: 300 Ft.
Január 28. (csütörtök) 14.30 óra: Csodapatika - élmény-
központú irodalmi beszélgetés 12-16 éves diákoknak. Téma: 
„Beszóltál?”- avagy konfliktusok az iskolában. A beszélge-
tést vezeti Ujjné Tellér Gabriella fejlesztő biblioterapeuta.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Január 26. (kedd) 16.00 óra: Amigurumi kedvelők klubja - 
Tudós bagoly készítése.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszközö-
ket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bárki, 
bármikor bekapcsolódhat!
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár.
Január 29. (péntek) 16.00 óra: Olvasókör. Téma: Beszélge-
tés Popper Péter munkáiról, gondolatairól. Helyszín: Tisza-
szederkényi Fiókkönyvtár.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázat a magyar kultúra napja alkalmából
„Ez a föld ez a táj, drága hű barát…”- településünk az elmúlt 
50 év tükrében címmel várjuk azokat a helyismereti ihletésű 
alkotásokat, melyeket Tiszaújváros, Tiszaszederkény és Ti-
sza-part városrész lakói  beküldhetnek.
Az elkészült pályaműveket az alábbi kategóriákban várjuk:
- Írásmű: esszé, adoma, szösszenet, kedves emlék (terjede-
lem: max. 2 db A4-es gépelt oldal).
- Festmény, grafika/rajz, képmontázs/régi fotók, újabb képek, 
számítógépes grafika stb.
- Makett 3D - alkotások / kedvenc hely, épület, szülőház, vagy 
fantázia szülte helyismereti információt közvetítő műtárgy.
Jelentkezni és az alkotásokat leadni a következő helyeken le-
het:
DKK Hamvas Béla Városi Könyvtár, 3580 Tiszaújváros, 
Széchenyi u. 37., Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár, 3580 Ti-
szaújváros, Bocskai u. 33.
Beadási határidő: 2016. március 31.
Az elkészült munkákat díjazzuk, majd egy kiállításon bemu-
tatjuk.

A Tisza TV műsora

Január 21., csütörtök
9:00 Héthatár: Középiskolai felvételik - Indul a farsangi sze-

zon - Új év, új baba   
9:15 Hétről-Hétre magazinműsor: Kultúra napi programok

 (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Január 25., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK 

- Budapesti Honvéd SE
NB I/B-s kosárlabda bajnoki mérkőzés közvetítése felvétel-

ről

Január 27., szerda
18:00 Héthatár: Otthon Melege - Nyílt napok - Ötvenen in-

nen, ötvenen túl – Itt a farsang - Az év sportolói - Nyitott ka-
puk 

18:15 Hétről-Hétre magazinműsor: A Magyar Kultúra Napja

Január 28., csütörtök 
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Nem lehet elég korán kezdeni, szól a mondás. Ezt tá-
masztja alá 2014 harmadik hetének egyik cikke is, 
melyben Tokaji Edit arról számolt be, hogy jól indult 
az év a Napközi Otthonos Óvodában. Pontosabban a 
Kistérségi Óvodai Tehetségpont számára, mely három 
település, Tiszaújváros, Sajóörös és Hejőbába együtt-
működésének köszönhetően jött létre, és mely egy év-
vel korábban, 2013-ban elnyerte az Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont címet is.
„- Három pályázatunk is eredményesnek bizonyult a 
Tehetséghidak-program keretében meghirdetett Gaz-
dagító-programpárok elnevezésű projektben - nyilat-
kozta lapunknak Micskiné Bodó Erzsébet óvodaveze-
tő. - Ennek keretében a tiszaújvárosi tehetséggondo-
zásban résztvevő óvodásokat gazdagítja majd három, 
élménypedagógiai elemekkel dúsított eseménysorozat.”
A Felfedezések, kalandozások a művészetekben című 
projektben a zene és a színház kapott nagy hangsúlyt, 
a Gyere velem Varázshegyre címűben a néphagyomá-
nyok, míg a harmadik projektben a képzőművészet 
eszközeivel az egészségre nevelés vitte a prímet.
”- A Gazdagító programpárok pályázat sikerein túl 
örömmel adunk hírt arról is, hogy szintén a Tehetség-
program támogatásából a tehetségműhelyek működé-
sét, a fejlesztőmunka színvonalát segítő eszközpályá-
zatunk is eredményes volt - mondta Luczné Bodnár 

Edit műhelyvezető. - Ennek következtében 500 ezer 
forint értékben vettünk át tartós használatba a Ma-
gyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségétől hang-
szereket, égetőkemencét, fejlesztőjátékokat. A legna-
gyobb siker azonban az, hogy mi, óvodapedagógusok 
hiszünk abban, hogy minden gyermek tehetséges vala-
miben, hogy a kicsikben is ott van a nagyság, s ha mo-
tiváljuk őket, erősségeiken keresztül fejlesztjük őket, 
egy tehetséges nemzedék bontogathatja szárnyait a se-
gítségünkkel.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Tehetséggondozás
Hétről hétre évről évre

Játszható történelem 

A lovagkor számítógépen
A lovagi kor haditechnikáját 
ismerhették meg Kis Zoltán 
középiskolai történelemtanár 
és egy számítógépes játék se-
gítségével a legutóbbi Csütör-
töki töri pénteken ismeretter-
jesztő előadássorozaton.

A Tiszaszederkényi Művelődési Ház szín-
házterme ez alkalommal a legfiatalabba-
kat is vonzotta.
- Ötödikes lettem és ezzel is tanulok - 
mondta Drótos Soma, aki azt sem tagad-
ta, hogy az érdekes történelmi téma mel-
lett a számítógépes játék is vonzotta. - 
Nem ismerem ezt a játékot, de szeretem a 
lovagokat és érdekel a történelem.
Nem csak a gyerekek tartják hasznosnak és 
érdekesnek a játékkal illusztrált előadást.
- A technikát mindenképpen be kell vinni 
a tanterembe, - mondta az ezúttal a hall-
gatóság között ülő dr. Kákóczki Balázs 
történész, aki maga is volt már előadó-
ja a Csütörtöki törinek. -  Ha már vannak 
ilyen játékok, akkor azt mindenképpen ki 
kell használni.
Ókor, középkor és kora újkor. Erre a há-
rom korszakra és csatáikra összpontosít 

egy-egy előadással Kis Zoltán történe-
lemtanár.
- A számítógép segítségével megpróbá-
lom vizuálissá tenni - mondta -, így job-
ban elképzelhető, feldolgozható, érdeke-
sebb. Ráadásul itt élőben játsszuk le a 
csatákat, ami kuriózum és még élvezhe-

tőbbé teszi az előadást.
Az utolsó játszható történelem előadáson, 
márciusban a napóleoni csaták elevened-
nek majd meg. Előtte azonban Tóth Réka 
1848 sorsfordító eseményeiről számol be 
február 19-én.

borza

A címbeli gondolat köré csoportosítja
mondanivalóját az Énekszó Baráti Kör 
szombati koncertjén, amikor a Magyar 
Kultúra Napja immár hagyományos meg-
ünneplésén belül kiemelt figyelemmel, 
Liszttel és szeretettel köszönti városunk 
50. évfordulóját. 
A 2016. január 23-án 17 órakor kezdő-
dő koncert előkészítésénél a tőlünk telhe-
tő legnagyobb figyelmet fordítottuk, hogy 
Tiszaújváros jubileumának méltó megün-
nepléséhez is hozzájáruljunk. Ugyanak-
kor a város lakóinak is a hagyománya-
inkhoz illő zenei és emberi értékeket, jó 
hangulatot, változatos, élvezetes műsort 
nyújtsunk. Fél évszázad telt el a város-
sá nyilvánítás óta, ezt a fél évszázadot 
kilenc év híján végigénekelte kórusunk. 
Most gondolatban ezen időknél egy kissé 
tágabban megszemléljük a világot, s ben-
ne városunkat.
Az Énekszó Baráti Kör Tiszaújváros ön-
kormányzata és képviselő-testülete, a Ti-
szaújváros Jövőjéért Alapítvány és a Der-

kovits Kulturális Központ támogatását él-
vezi már évtizedek óta. Tevékenységün-
ket kedves figyelemmel kíséri a Tiszaúj-
városi Krónika és a Tisza TV. Szeretnénk 

nekik kifejezni köszönetünket a mostani 
ünnepi alkalomból is.

Vörös Béla
az Énekszó Baráti Kör egyesületi elnöke
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A hallgatóság fele fiatal volt.

A fél évszázadból 41 évet énekelt végig a kórus.

kronika@tiszatv.hu

Énekszóval korokon át



A Tiszaújvárosi Krónikában 
is megjelenik 

lakossági apróhirdetése, 
amennyiben azt a Tisza TV 

Képújságában 
legalább 5 napra (2500 Ft), 

legkésőbb 
kedden 12 óráig feladja.

Alkoholproblémád van? 

Van remény!
Talán a Névtelen Alkoholisták (AA) 

AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magyarok 

Nagyasszonya plébánia közösségi terem, 

Szent István út 20. Szerda, 17 óra. 

Telefon: Csaba 06/70-676-53-01

A Krónika 
elérhetőségei:

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

Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tisztv.hu
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A Sportcentrum eseményei
Január 23-ig

Puskás Akadémia FC NB III-as labdarúgócsapat edzőtábora
Január 21. csütörtök

Labdarúgás
14.00 Puskás Akadémia FC II.- Hatvan edzőmérkőzés 
    Műfüves edzőpálya

Január 22. péntek
Kézilabda
09.00 Körzeti diákolimpia IV. kcs. Edzőterem
Kosárlabda
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Budapesti 
Honvéd SE NB I/B-s bajnoki mérkőzés   
    Játékcsarnok

Január 23. szombat
XIX. Sport-Park Teremlabdarúgó Torna   
    Játékcsarnok, Edzőterem
Labdarúgás
11.00 TFCT - Puskás Akadémia FC II. edzőmérkőzés  
    Műfüves edzőpálya
13.00 TFCT - Hajdúböszörményi TE U19 edzőmérkőzés 
    Műfüves edzőpálya
15.00 Sajószöged - Újszentmargita edzőmérkőzés  
    Műfüves edzőpálya

Január 24. vasárnap
Tömegsport
Nyitott kapuk szabadidősport sorozat 1. forduló: röplabda 
    Edzőterem
Labdarúgás
11.00 TFCT - Sajószöged U17 edzőmérkőzés  
    Műfüves edzőpálya

Január 27. szerda
Labdarúgás
17.00 TFCT - DVTK II. edzőmérkőzés   
    Műfüves edzőpálya

Asztalitenisz

Szezonkezdés 
győzelmekkel
Az NB III. Észak-Magyarország B csoportjában 
szereplő TSC férfi asztalitenisz csapata az új esz-
tendőben először játszott bajnoki mérkőzést, ide-
genben, a Várda ASE vendégeként. A tiszaújváro-
si gárda óriási csatát vívott a hazaiakkal, de végül 
sikerült nyernie. 

A megyei osztályban szereplő két tiszaújvárosi együttes sem 
maradt el a magasabb osztályú gárdától, mindkettő győzelem-
mel zárta a legutóbbi fordulót. 
Várda ASE - TSC 8-10
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Vécsei 3, Gulyás 2 és a 
Temesvári-Gulyás páros. 
Pataki Asztalitenisz SC II - TSC II. 4-14
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Fóti 3, Dubéczi 3, 
Mag 3 és a Kavicsánszki-Mag páros.
Eötvös DSE Tiszaújváros - Onga SE 12-6
A győzelmeket szerezték: Tóth 3, Jakab 3, Zoltán 3, Kanyó 2 és 
a Jakab-Zoltán páros.

Kézilabda

Skaliczki 
Tiszaújvárosban

Pár napon keresztül Tiszaújvárosban edzőtáborozott a Mezőkö-
vesd NB I-es férfi kézilabda gárdája. Az együttes vezetőedző-
je Skaliczki László, az egykori ifjúsági és felnőtt szövetségi ka-
pitány több első osztályú csapat vezetőedzője, számos hazai és 
nemzetközi siker kovácsa. A matyóföldi együttes meglepetésre 
tavaly a Magyar Kupa harmadik helyét szerezte meg. Jelenleg a 
tabella utolsó helyén áll. Felkészülésük annak jegyében zajlik, 
hogy tavasszal elkerüljenek a kieső zónából. 

Labdarúgás

Kovács ellen Kovács a pályán
Elsőként második felkészülé-
si mérkőzését játszotta a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros 
NB III-as labdarúgó csapata. 
Az első tervezett találkozót a 
Tiszalök együttese ugyanis az 
utolsó pillanatban lemondta.

A műfüves pályán dermesztő hidegben fo-
gadták a kék-sárgák a megyei I. osztályú 
bajnokság őszi harmadik helyezett együt-
tesét, a Sajóbábonyt. Érdekesség, hogy a 
vendégeknél pályára lépett az a Kovács 
Péter, aki hosszú éveken keresztül „szol-
gált” Tiszaújvárosban, míg a hazaiaknál a 
Putnokról érkezett Kovács Péter igyeke-
zett igazolni, hogy jó vásárt csinált vele új 
csapata. A hazaiaknál több próbajátékos 
is pályára lépett, de ez nem látszott meg 
a teljesítményen, hiszen mindkét félidő-
ben négy-négy góllal terhelték meg ellen-
felük kapuját. A látottak alapján nem volt 
egy súlycsoportban a két gárda. 
A klub a sajóbábonyi mérkőzés után sze-
rette volna véglegesen kialakítani az e-
gyüttes keretét. Két biztos igazolása már 
van a gárdának, Kovács Péter Putnok-
ról és Varga Zoltán Cigándról. A kárpát-
aljai Tarpáról érkezett Ködöböcz Norbert 
jó benyomást tett a szakvezetésre, de őt 
még a következő edzőmérkőzésen teszte-
lik. Az már eldőlt, hogy két másik próba-
játékos, Pataki Zsolt és Borsi Dávid nem 
öltözik kék-sárgába. A csapattal edz Ujj 
Levente és Nagy Dénes az U19-es gárdá-
ból. A keret további tagjai: Tóth, Koltai, 
Szegő (kapusok), Horváth, Fodor, Czé-
gel, Hajdu, Polényi, Bussy, Kerekes, Hus-
sein, Kovács P., Angyal, Molnár L., Mol-
nár F., Katona, Potyka, Kovács Sz., Papp. 

Termálfürdő FCT - Sajóbábony 
8-0 (4-0)

Tiszaújváros: 50 néző
TFCT: Tóth, Ködöböcz, Czégel, Pata-
ki, Molnár L., Kovács P., Bussy, Hussein, 
Borsi, Katona, Varga, Cserék: Szegő, Hor-
váth, Hajdu, Polényi, Kovács Sz., Nagy, 
Potyka, Ujj L.

Sajóbábony: Ákocsevics, Nagy, Tóth 
I, Tóth T, Hronyecz, Kerényi, Balogh, 
Nyeste, Kovács P, Orlóczki, Varga., Cse-
re: Bazsányi
Gólszerzők: Katona 2, Kovács Sz. 2, Var-
ga, Bussy, Polényi, Borsi.
A tavaszi bajnoki rajtig hátralévő edző-
mérkőzések tervezett időpontjai: 
01.23., szombat 11:00 FCT - Puskás Aka-
démia FC 2 
01.27., szerda 17:00 FCT – DVTK 2  
01.31., vasárnap 11:00 Lokomotíva Koši-
ce (szlovák 2.) – FCT. Helyszín: Szepsi, 
Szlovákia
02.03., szerda 17:00 FCT - Ibrány 

Teremből dobogós hely 

A harmadik helyet szerezte meg a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros „csikócsapa-
ta” a szerencsi V. Uray Attila teremlab-
darúgó emléktornán. A végső győzelem 
a diósgyőrieké lett. A torna legjobb vé-
dője különdíjat a tiszaújvárosiak fiatal-
ja, Nagy Márk vehette át. A csapat tagjai 
voltak: Tóth Cs., Szegő M., Kovács Sz., 

Bussy D., Hussein S., Polényi T., Molnár 
L., Nagy M., Ujj L., Papp I. 
Eredmények:
Csoportmérkőzések:
TFCT-Tállya 5-5
TFCT-Mád 1-1
A döntőbe kerülésért:
TFCT-DVTK 2-3
A 3. helyért:
TFCT-Felsőtárkány 3-3 (büntetőkkel: 5-3)
Döntő:
Mád-DVTK 4-4 (Büntetőkkel 2-3)

A kicsik is elkezdték

A hétvégén Hevesen, a Berze-Kupa te-
remlabdarúgó tornán két csapattal szere-
pelt a Termálfürdő FC Tiszaújváros 2003-
as korosztálya. Az  A csapat szerepelt job-
ban, a fináléba jutott, ahol 1-1-es ered-
ményt követően a 11-es rúgások döntöt-
tek a tornagyőzelemről. Ebben a salgótar-
jániak bizonyultak jobbnak, így a tiszaúj-
városiak a második helyet szerezték meg. 
A B csapat a csoport- mérkőzések során 
szemre tetszetősen játszott, de a helyzetek 
kimaradtak, így nem jutott a legjobb négy 
közé. A két csapat összeállítása: 
A csapat: Volyák Márton, Drótos Soma, 
Szmicsek Levente, Tarnóczi Balázs, Il-
lés Dávid, Ferencsik Bálint, Victor Áron, 
Jancsó Bálint, Papp Máté.
B csapat: György Kristóf, Ferencsik So-
ma, Kundrák Adrián, Illés Róbert, Hár-
tó Péter, Hornyák Kristóf, Dombi Dávid, 
Lakatos László.
Szintén két gárda utazott Alsózsolcára, 
ahol az U12-es, U13-as csapat játékosai 
léptek pályára. A 10 együttes két ötös cso-
portban kezdte meg a küzdelmeket, a ti-
szaújvárosiak A különítménye a kisdön-
tőbe jutott, ahol végül a negyedik helyet 
szerezte meg, a B legénység nem jutott 
tovább csoportjából. 

Kosárlabda

A siker még várat magára
Továbbra sincs jó passzban 
a Tiszaújvárosi Termálfür-
dő-Phoenix KK NB I/B-s ko-
sárlabda csapata. Az alapsza-
kasz félidejének utolsó mér-
kőzésén 28 pontos vereséget 
szenvedett Debrecenben. 

DEAC - Tiszaújvárosi T.-Phoenix KK 
97-69 (19-17; 23-18; 38-13; 17-21)

Debrecen, 400 néző. V.: Gergely, Len-
gyel, Mészáros.
DEAC: Gál (4), Kiss (2), Pék (7/3), Erdei 
(7/3), Lippai (4), Csere: Kovács (7/3), Ta-
kács (17), Opre (2), Nagy B. (10/6), Nagy 
(14/9), Vas (4), Patkovic (19/3).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Oláh (3/3), Czura (11/3), Kovács (6), Joó 
(4), Vida (4), Csere: Kovács B. (-), Varga 
(6), Magyar (3/3), Pöstényi (5), Pongrácz 
(7/3), Osnach (20/9).

Nagy elánnal vetették a küzdelembe ma-
gukat a csapatok. Mindkét oldalon igye-
keztek letámadásokkal előnyt kicsikarni, 
de igazán egyik fél sem tudta az akara-
tát a másikra erőltetni. Ez az eredményen 
is meglátszott. Minimális, kétpontos ha-
zai előnnyel kezdődött a második negyed 
(19-17). A Phoenix azonnal kiegyenlített, 
át is vette a vezetést, de nem volt megy-
győző a fölénye, a debreceniek hamaro-
san újra előnyre tettek szert, amit a szüne-
tig 7 pontosra hizlaltak (42-35). 
Fordulás után a Phoenix valósággal leb-
lokkolt, 7 perc alatt mindössze 6 pontot 
ért el, míg a hazaiak jóformán nem hi-
báztak. A negyedből hátralévő három 
perc eggyel többet, azaz 7 pontot hozott 
a vendégek konyhájára, de így is csúfos, 
32 pontos hazai előnyt mutatott az ered-
ményjelző tábla (80-48). A negyedik já-

tékrész már csak formaság volt, négy 
pontot sikerült lefaragni a 32-ből (97-69).
Dr. Nagy Ágoston, vezetőedző: Vannak, 
akik szerint nem vagyunk többre hivatot-
tak, de úgy gondolom, hogy a mai teljesít-
ményünkkel ismét bizonyítottunk, s egy 
lendületes, jó kosárlabdát játszó Tiszaúj-
várost sikerült magabiztosan legyőznünk, 
amely bárkinek méltó ellenfele lehet a 
bajnokságban. 
Brunyánszky István, vezetőedző: Az el-
ső félidőben még tudtuk tartani a lépést 
az egységesen és jól védekező Debrecen-
nel. Ekkor a taktikánk jól működött. Utá-
na, legfőképpen a harmadik negyedben, 
a mi hibáinkból éltek, könnyű kosarakat 
tudtak dobni. Rengeteget hibáztunk és ez 
nem maradt büntetlenül. Megéreztük a 
sérült játékosok hiányát. 

Írta és szerkesztette: Kiss Péter
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A tiszaújvárosiak egykori gólzsákja, Kovács Péter (sárgában), a sajóbábonyiak 
őszi legeredményesebb játékosa szoros őrizetet kapott, így ezúttal nem talált 
a hálóba. 

Varga Zoltán góllal mutatkozott be új csapatában. Büntetőből talált be a sajó-
bábonyiak hálójába. 
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