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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Február 
3-án, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros pol-
gármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is föl 
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levél-
ben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió, 
az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös 
számon. 
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Év sportolója 2015

Taroltak 
a tiszaújvárosiak  

A ,,Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év Sportolója 
2015” közönségszavazáson a múlt csütörtökön vé-
get ért a döntő. Egy héten át érkeztek a voksok az 
Észak-Magyarországból kivágott játékszelvényen, 
illetve interneten, a Borsod Online-on.

Tavaly a hét kategóriából ötben diósgyőri sportklubok képvi-
selői végeztek az élen, de a tiszaújvárosi sportbarátok a mos-
tani szavazásban ezt felülmúlták, ugyanis mind a hét kategóri-
ában újvárosi sportoló, edző, csapat kapta a legtöbb voksot. A 
győztesek négy klubból, három sportág képviseletében kerültek 
ki: a Tiszaújvárosi KKSE az utánpótlás versenyzőknél vitte el 
a pálmát, a lányoknál a kenus Bragato Giada, a fiúknál a kaja-
kos Béke Kornél révén, a sportág harmadik győztese a férfiaknál 
a Tiszaújvárosi VSE kajakosa, Molnár Péter lett. A TVK-Mali 
TK triatlonosai az utánpótláscsapat kategóriában az ifjúsági le-
ány együttesükkel nyertek, a nőknél pedig Szabolcsi Fruzsiná-
val. A kosárlabda is két első helyet szerzett, a felnőtt csapatok 
között az NB I/B-s Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK férfi 
gárdája diadalmaskodott, míg az edzők között szakvezetőjük, 
Brunyánszky István végzett az élen.
Az ünnepélyes díjátadó gálát február 2-án, kedden, 14 órakor az 
Észak-Magyarország miskolci székházában tartják. Ekkor hir-
detik ki a szakmai zsűri szavazatai alapján kialakult sorrendet is.

Máshol lesz 
a bejárat

Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy 2016. január 
29-én, pénteken a gyermekorvosi rendelők főbejáratát építé-
szeti munkálatok miatt lezárjuk.
A gyermekorvosi rendelők a szakrendelő I. emeletéről nyíló 
összekötő folyosón keresztül közelíthetők meg.
            Megértésüket köszönjük.

Nagyné Kántor Judit
        főigazgató

Az újraindításkor gyulladt ki

Kemencetűz az Olefingyárban

A MOL Petrolkémia Zrt. ti-
szaújvárosi ipartelepén, az 
Olefin-1 üzem újraindítása 
közben tűz ütött ki múlt csü-
törtökön 20 óra 50 perckor. 

A tűz az egyik gázolajat tartalmazó cső-
kemencében keletkezett, s rövid időn be-
lül átterjedt a berendezés környezetére is. 
Egy közelben húzódó, gázolajat, vagy 
földgázt tartalmazó vezetéket is veszélyez-
tetett, ezért fontos volt mihamarabb meg-
akadályozni a tűz továbbterjedését.  A tűz-
oltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, 
ahol a katasztrófavédelmi műveleti szolgá-
lat irányítása mellett folytak a munkálatok, 
melyben részt vettek a tiszaújvárosi, a mis-
kolci, a szerencsi, a mezőcsáti, a hajdúná-
nási hivatásos tűzoltók, a FER tűzoltói, va-
lamint a megyei katasztrófavédelmi mobil 
labor. Az oltást azonnal megkezdték, ki-
szakaszolták az érintett részt és megszün-
tették az éghető anyag utánpótlását. 
- Az egységek négy por- és négy habsu-
gárral kezdték meg a káreset felszámolá-
sát - mondta lapunknak Dojcsák Dávid, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvi-
vője -, eközben a katasztrófavédelmi la-
bor folyamatosan gázkoncentráció méré-
seket végzett a helyszínen. A mérések al-
kalmával a szakemberek egészségre ártal-
mas veszélyes anyag- koncentrációt nem 
mutattak ki a levegőből. Az egységeknek 
másnap hajnalra sikerült eloltaniuk a tü-
zet, ezt követően megkezdték az utómun-

kálatokat. Az eset során senki sem sérült 
meg, lakosságvédelmi intézkedésre nem 
volt szükség - tette hozzá a szóvivő.
A MOL Petrolkémia Zrt. a technológiai 
rendszerben jelenlévő szénhidrogéneket 
fáklyázással semmisítette meg. 
„A csőkemence tűz valószínűleg műsza-
ki hiba miatt következett be, keletkezésé-
nek okát vizsgálják. Az esemény követ-
keztében az üzem 11 kemencéjéből 2 ki-
sebb kapacitású sérült meg. A MOL Pet-
rolkémia Zrt. üzemei közül az Olefin-1 
üzemen kívül csak az PE-1/LDPE-2 üze-
met kellett leállítani, a többi üzem csök-
kentett terheléssel működik. Az Olefin-2 

üzem zavartalanul szolgálja ki alapanyag-
gal a termelőegységeket” - áll a MOL Pet-
rolkémia Zrt. által kiadott közleményben. 
- Ezúton is köszönjük munkavállalóink, 
a FER tűzoltóság és a katasztrófavéde-
lem helytállását, amellyel elkerültünk egy 
magasabb, szintű vészhelyzetet - nyilat-
kozta Pálffy Gábor, a MOL Petrolkémia 
Zrt. kommunikációs szakértője. - Már 
megkezdtük az üzem újraindításának elő-
készítését, amely előreláthatóan a hétvé-
gén történik meg. Az újraindítás fáklyá-
zással jár együtt, amit erős hang- és fény-
hatás kísér, ezért előre is a lakosság meg-
értését kérjük - tette hozzá Pálffy Gábor. 

Tiszaújváros hetilapja         2016. január 28.        XXXIV. évfolyam, 4. szám

Képünkön magányos a Phoenix játékosa, de a közönség-
szavazáson három elsőséget is szerzett a csapat.

A rendszerben lévő szénhidrogéneket fáklyázással semmisítették meg.

A tiszaújvárosi létesítményi és hivatásos tűzoltók mellett miskolci, szerencsi, mezőcsáti és hajdúnánási lánglovagok is ér-
keztek a tűzesethez, melynek megfékezésében a dolgozók is részt vettek.



2015. december 17-én, 90 éves korában elhunyt dr. Szekér 
Gyula egykori nehézipari miniszter, miniszterelnök-helyettes, 
az 1989 előtti korszak kiemelkedő, gazdaságtörténeti jelen-
tőségű iparpolitikusa.
Pályafutása összeforrt a TVK történetével, és az ő nevéhez 
fűződik a hatvanastól a nyolcvanas évekig ívelő petrolkémiai 
fejlesztési tervek kidolgozása is.
2003 januárjában így nyilatkozott a TVK Híradónak:
„A TVK nagyon közel áll a szívemhez. 1957-ben jártam elő-
ször a kombinátban, és a látogatást majd’ 40 év közös munka 
követte. Büszke vagyok rá, hogy részese lehettem a vállalat a-
lapkoncepciója kialakításának, de leginkább annak örülök, 
hogy olyan kollégákkal - Huszár Andorral, Szénási Tiborral, 
Nagy Lászlóval és még hosszan sorolhatnám - dolgozhattam 
együtt, akik mind szakmailag, mind emberileg kimagasló sze-
mélyiségek voltak. Nem csak a TVK munkatársait, hanem Ti-
szaújváros polgárait is a szívembe zártam. Gyakran eszembe 

jut a város és az ottaniak, a legjobbakat kívánom nekik!”   
Dr. Szekér Gyula temetése 2016. január 15-én, pénteken volt 
Budapesten, a Fiumei úti sírkertben. 
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot január 31-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd február 1-től (hétfőtől)  a Borostyán Gyógyszertár 
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
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 -

Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden és szombaton este 18 órakor, szerdán, csütörtökön és 
pénteken reggel fél 9-kor, vasárnap délelőtt 11 órakor lesznek 
a szentmisék templomunkban.
Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Pénteken 
11:00 Szent Liturgia. Szombaton 8:00 Szent Liturgia, halottak 
emlékezete, 17:00 vecsernye. Vasárnap 9:00 Szent Liturgia 
Polgáron, 11:00 Tiszaújvárosban. Hétfőn 9:30 Szent Liturgia 
az Ezüsthíd Gondozóházban. Kedden 8:00 utrenye, 17:00 
Szent Liturgia.
„Amikor a művészet öncélú, sehová intézett imává válik. 
Elszakítva az embert a sáros földtől, ott köröz vele az égben, de 
mivel nincs célja, újra leteszi a földre. Ugyanabba a mocsokba. 
Ugyanabba a szürke hétköznapba. Ugyanabba az ürességbe 
- még jobban felzaklatva így a máskülönben is beteg lelket. 
Mennyire másként tör a magasba az imádságos ének a fehér 
köves templomok festői sokaságából!” (Pavel Velikanov)
Református
Csütörtökön: 18:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben, 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órától lesz isten-
tisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az ima-
házban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni alkalmat 
követően konfirmációra felkészítő oktatást tartunk.

EMLÉKEZÉS
Tíz éve már, hogy kezed helyett 

a napfény sugaraival simogatod arcunk, 
a szellő szárnyaival borzolod a hajunk, 

a csillagok fényével világítod be éjszakánk…

Mi, itt maradottak, virágot viszünk hamvaidra, s emléked 
őrizzük örökké álmainkban. 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legfájdalmasabb napjára, 
amikor

Hartmann Ferenc
10 éve itt hagyott bennünket. 

Felesége és a gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Simon Sándor 
2016. január 25-én, életének 58. évében elhunyt. Temetése 

2016. január 29-én (péntek) 15.00 órakor lesz 
a tiszaszederkényi temetőben. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

HaláSz JánoS 
szerető szíve 2016. január 22-én, életének 66. évében 

megszűnt dobogni.
Végső búcsúztatása 2016. február 1-jén 13.30 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben.
Gyászoló felesége és lánya

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Faragó gyula
életének 81. évében tragikus hirtelenséggel 

elhunyt. Temetése 2016. február 1-jén 
(hétfőn) 11.00 órakor a sajószögedi Városi      
                  Temetőben lesz. 

A gyászoló család 

Búcsú a vegyipar nagy támogatójától 

A kereszténység egységéért

Ökumenikus imahét
„Arra hívattunk, hogy az Úr 
nagy tetteit hirdessük” - ez 
volt az idei ökumenikus ima-
hét mottója, melynek témáját 
lettországi keresztények dol-
gozták ki. Városunkban há-
rom közös istentiszteletet, mi-
sét tartottak az imahéten. 

A görögkatolikus templomban dr. Var-
ga István református lelkész, a reformá-
tusoknál dr. Mata István római katolikus 
plébános, míg a római katolikus temp-

lomban Jeviczki Ferenc görögkatolikus 
parókus hirdetett igét. Három templom, 
három vallás - mégis együtt, egységben. 
Ez az ökumenikus imahét lényege, ilyen-
kor a Krisztus-hívők egységéért imádkoz-
nak a különböző felekezetek. 
- Mindig eljövök, mind a háromra - mond-
ta dr. Üsth László a református templom-
ban -, ez az egyetlen alkalom, amikor a 
keresztények egységéért imádkozunk, mi-
ért ne jönnék el? Érdekes, amikor három 

különböző pap különbözőképpen prédi-
kál ugyanarról az evangéliumról - tette 
hozzá.
Az imaheti alkalmakra mindhárom temp-
lomba sokan ellátogattak. Így Balogh Bar-
nabásné is. 
- Református vagyok, és a katolikusoknál 
más a szertartás, úgy a görögnél, mint a 
rómainál is. Ez érdekes, együtt lenni pe-
dig jó élmény - mondta. 

fp

Remél
Ezzel a rejtvénnyel ér véget januári so-

rozatunk. A megfejtéseket február 2-ig 

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.

hu címre, vagy postai úton a 3580 Ti-

szaújváros, Szent István út 16. címre.

2. oldal 2016. január 28.Sokféle

Szekér Gyula és Huszár Andor.

A kereszténység egységéért imádkoztak.

A római katolikus templomban.



Idén is lesz gyűjtés 

Rekord mennyiségű 
veszélyes hulladék 

Városunkban közel 10 éve gyűjtik negyedévente 
a veszélyes hulladékokat. Az elmúlt években 20-
25 tonna között mozgott átlagosan a mennyiség, 
2015-ben megdőlt a rekord, 37 tonnával. 

A program 2007-es indulása óta folyamatosan nőtt a leadott 
hulladékmennyiség, mely elérte a 20-25 tonnás átlagot. Tavaly 
azonban több mint 10 tonnával teljesítette túl a lakosság a meg-
szokott mennyiséget. 
- Nagyon aktív volt a lakosság 2015-ben, hiszen megközelítet-
te a 37 tonnát a begyűjtött hulladék mennyisége - mondja Tö-
rök László, a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osz-
tály munkatársa. - 2015 utolsó negyedéve is erős volt, hiszen 7 
tonnányi hulladékot adott le a lakosság, de a decemberi mindig 
elmarad a tavaszi vagy nyári begyűjtések adataitól, valószínűleg 
az időjárási körülmények miatt. Egyébként ezúton is szeretném 
felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy a negyedéves akciók 
mellett folyamatosan működik a hulladékudvar is, ahová szintén 
beadható a lakossági veszélyes hulladék. Visszatérve a begyűj-
tésre, a lakosságnak ingyenes a szolgáltatás. Az önkormányzat 
és a gyűjtést végző, illetve a hulladékot ártalmatlanító, újrahasz-
nosító Ecomissio Kft. közötti szerződés értelmében egymillió 
forintos összeghatárig a cég vállalja a feldolgozás költségeit, az 
e fölötti részt az önkormányzat finanszírozza. Az a tapasztalat, 
hogy a lakosság megszerette ezt az akciót, hiszen a lakóhely kö-
zelében van a hulladékátvétel. Éppen ezért folytatjuk 2016-ban 
is. Márciusban kötjük meg az idei megállapodást az Ecomissio 
Kft.-vel, és a szokott módon az első negyedévet követő hónap 
első hetében, azaz áprilisban lesz az idei első gyűjtés.
A beérkezett veszélyes hulladékok kezelését környezetvédelmi 
előírások, jogszabályok alapján végzik. 
- A beérkezés után mérlegelés történik, fajtánkénti csoportosí-
tás, és a kint dolgozó vegyészmérnök kolléga dönt a hulladékok 
sorsáról. Jelen esetben a lakosságtól érkező veszélyes anyagokat 
egy az egyben elégetjük - mondja Varga Szabolcs környezetvé-
delmi főmérnök, az Ecomissio Kft. ügyvezető helyettese. - Fo-
lyékony hulladékok esetében a tartályparkban lefejtjük az anya-
gokat, szilárd hulladéknál pedig kétszeri darálást követően kerül 
be a kemencébe. Az égetés után a hulladékokból visszamaradt 
salakot veszélyeshulladék-lerakóban helyezzük el, a füstgáz pe-
dig egy tisztítóegységen át gőz formájában jut ki a szabadba. 

Dá

Örkény a kultúra napján 

Szezonnyitó színházi előadás
Örkény István Tóték című 
tragikomédiájával nyitotta 
Tiszaújváros az idei kulturá-
lis évadot. Ezzel az előadással 
köszöntötték a magyar kultú-
ra napját is a Derkovits Kul-
turális Központban.

1989 óta ünnepeljük a magyar kultú-
ra napját január 22-én. Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le a Him-
nusz kéziratát. Ennek tiszteletére született 
meg az emléknap, amikor igyekszünk na-
gyobb figyelmet szentelni kulturális ha-
gyományainknak, gyökereinknek, külön-
böző programokon keresztül bemutatjuk 
és továbbadjuk értékeinket. 
Így volt ez városunkban is, ahol nem egy, 
hanem négy napon át több rendezvénnyel 
is ünnepelhettük a kultúrát. Volt színhá-
zi előadás, kiállítások és koncert is, java-
részt helyi művészekkel.
 A kultúra napjának ünnepére időzítették 
a szervezők a Miskolci Nemzeti Színház 
vendégjátékát, melyet Mátyás Zoltán, a 
Derkovits Kulturális Központ igazgató-
ja ajánlott az érdeklődők figyelmébe. Dr. 
Fülöp György alpolgármester is színpad-
ra állt a darab bemutatója előtt, ő kultú-
ra napi gondolatait osztotta meg a közön-
séggel.  
- A kultúra mindennapjaink része. Jelen-
ti azt is, ahogy mi emberek egymáshoz 
viszonyulunk, ahogy beszélünk a gyer-
mekeinkkel, ahogy dolgozunk, az mind 
a kultúra része. Úgy, ahogy az is, ahogy 
a városról, s annak jövőjéről gondolko-
dunk. A kultúra a legfontosabb közösség 
összetartó erő.. A kultúrának fontos sze-
repe van egy közösség életében, a ma-
gyar nemzet életében és a város életé-
ben is. Különös jelentősége van ennek az 
idén, hiszen a város 50 éves. Ötven év-
vel ezelőtt szorgos kezek alakították te-
lepülésünket és hoztak olyan dolgot, ami 
meghatározza a mai napig a város éle-
tét, ez pedig nem más, mint az ipari kul-
túra. Büszkén mondhatom, hogy az or-
szágban nálunk van a legmagasabb szin-
tű ipari kultúra és az a jólét, az a békes-
ség, szépség, ami itt van, a városalapítók 
mellett az ipari kultúrának is köszönhető 

- zárta ünnepi gondolatit városunk alpol-
gármestere.
Tizenkét évvel ezelőtt már láthatta a vá-
ros közönsége Örkény klasszikusát, ám 
akkor a határon túli színházak egyike, a 
beregszászi társulat lépett színpadra ez-
zel a darabbal. Ezúttal a Miskolci Nemze-
ti Színház hozta el a Tótékat, a főszerep-
ben Görög Lászlóval. Vele beszélgettünk 
színházról, a színházi létről, a kultúráról, 
és az ahhoz való viszonyunkról. 
- Bármilyen furcsa is, de nekünk, színé-
szeknek ugyanolyan nap ez is, mint a töb-
bi - mondta a színművész. - Munkával 
ünnepeljük a kultúrát, tesszük a dolgun-
kat, mint mindig. De mégis jó, hogy van 
egy nap, ami felhívja a figyelmet, népsze-
rűsíti az adott témát, jelen esetben a kul-
túrát és annak egy szeletét, a színházat. 
- Évtizedek óta van a pályán, sok magyar 
filmben szerepelt, több színházban is ját-
szott már. Itt Tiszaújvárosban nagyon ke-
lendő a színház, így van ez máshol is?  
- Az emberek szeretik, csak sajnos, mint 
sok minden másra, nincs elég pénz, idő, 
energia. Az elmúlt 30 évben átéltem sok 
mindent a pályán és érzékelem sajnos azt 
is sokszor, hogy mennyire romlik a kö-
zönség befogadóképessége. Pedig a jó 
dolgokba kapaszkodni kell, abba, ami jó, 
ami örömet ad. Bízom benne, hogy a mai 
előadás is egy ilyen lesz. 
- Biztos vagyok benne, hogy aki ma este 

beül a színházterembe, annak van Tóték 
film- vagy könyvélménye. Milyen a közön-
ség reakciója a darabra? 
- Öröm volt, ahogy próbáltuk a darabot, és 
öröm az, ahogy a nézőik is előadás után 
felfedeznek maguknak egy szerzőt, egy 
zseniális Örkényt, és egy témát, ami ben-
ne van a mindennapjainkban. Az, hogy 
hogyan bánunk azzal a dologgal, hogy 
jó szándékúan korrumpálunk valakit, mi-
közben hagyjuk, hogy ránk üljön ez a do-
log, majd eljön az a pont, amikor elmu-
lasztottuk a lehetőséget, hogy felszólal-
junk ellene. Bármilyen összetételű is a 
közönség, bármilyen szeparáltan is re-
agálnak az elején, a végén már „A” kö-
zönséggé válnak. Azt hiszem ez a színház 
klasszikus feladata, hiszen ezt a fajta lel-
ki dolgot nem lehet megélni otthon, egye-
dül, szappanopera nézése közben. 
Számomra is nagy felismerés volt az, 
hogy a mai huszonévesek többsége már 
nem olvasta ezt a darabot, ha csak nem 
volt kötelező, és nem látta a filmet, így ez 
egy korosztályos ügy. Nekünk még mond 
valamit, nekik már keveset. Nem kell rá-
juk erőltetni, de meg kell velük ismertet-
ni. Nekem ez egy nagy találkozás volt az-
zal, akit azt hittem, hogy ismerek. Ez egy 
nagyon jó történet, egy nagyon jó darab, 
sokat adott nekem.

berta

Tisztelt Szerkesztőség!
Ügyeletes orvosként gyakran tapasztalom, hogy a megadott cí-
men se házszám, se ajtószám, se név nincs kiírva. Általában a 
betegnek sürgős, ha hívja az ügyeletet, a mentőt, vagy várja a 
háziápolási szolgálatot. Az egészségügyi szolgáltatónak is drá-
ga az ideje, mert általában nem ér rá keresgélni, szomszédoktól 
érdeklődni - télen hidegben, nyáron melegben, és éjjeli órákban.
Sokat segítene, ha minden lakos, még az is, aki albérletben la-
kik, kitenné a nevét az ajtajára és a ház előtti csengőre, jelez-
né az ajtószámot. Kérem a társasházi közös képviselők segítsé-
gét is abban, hogy ellenőrizzék a saját hatáskörükbe tartozó tár-
sasházakat. 
Régen az volt a szokás, hogy figyelték azt, akitől várták a segít-
séget, most meg abban bíznak, hogy az orvos, a mentő és a há-
ziápolási szolgálat megkeresi őket - „elvégre neki az a felada-
ta, hogy segítsen“.

 Kissné Dr. Heldner Sylvia 
         ügyeletes orvos

kronika@tiszatv.hu

Segítsük 
az egészségügyi ellátást!

Folytatódik a rendszer fejlesztése

Új helyen a térfelügyeleti központ 
Tiszaújváros önkormányza-
ta kiemelt figyelmet fordít a 
közterületek rendjének fenn-
tartására, a közbiztonság ja-
vítására. 

Ennek jegyében kezdődött meg 2014-ben 
a térfigyelő kamerahálózat korszerűsítése, 
bővítése, ennek egyik elemeként új hely-
re költöztették a térfigyelő rendszer köz-
pontját.
- Két évvel ezelőtt egy közbeszerzési el-
járást követően a meglévő térfelügyeleti 
kamerák megújultak, és további új kame-
rákat telepítettünk Tisza-part városrész-
ben, valamint Tiszaszederkényben - nyi-
latkozta lapunknak dr. Juhos Szabolcs 
jegyző. - Akkor 21 kamerát szerzett be a 
város, majd 2015. január elsejétől a Pol-
gármesteri Hivatalban ideiglenes jelleg-
gel kialakítottuk a térfigyelő központot. 
Az elmúlt egy évben nagyon jól vizsgá-
zott a rendszer, nem múlt el olyan hó-
nap, hogy valamilyen közterületi rend-
bontást, garázda magatartást ne derítettek 
volna fel a kamerák. Tehát mindenkép-
pen nagyon hasznosnak ítéljük a rend-
szert. Most egy újabb, nagyon fontos ál-
lomásához érkezett a korszerűsítési folya-
mat, új helyre költöztettük a térfelügyele-
ti központot. Ezt a hivatali épületben, de 
attól elszeparáltan alakítottuk ki az egy-
kori szolgálati lakásban, ami a legutóbbi 
időkig a katasztrófavédelem irodája volt. 
Ez már a végleges hely. A kamerarend-
szer bővítése folytatódik, jelenleg ennek 
az előkészítése zajlik. Az Émásznál már 

megkezdődött a terveztetés és az engedé-
lyeztetés. Hamarosan közbeszerzési eljá-
rást indítunk és az év második felében, 
terveink szerint a nyár folyamán megtör-
ténhet a telepítés, a beüzemelés. Összesen 
43 új kamerát fogunk kihelyezni, de mű-
szaki okok miatt a beüzemelést szakaszo-
san hajtjuk végre. Az új kamerák között 
rendszámfelismerő funkcióval ellátottak 
is lesznek, ezek a város bevezető útszaka-
szait figyelik majd.
Jelenleg csak a hétvégéken végeznek fo-
lyamatos kamerás megfigyelést a közte-
rület-felügyelők, de jó tudni, hogy a rend-
szer nyolc napig megőrzi a felvételeket. A 
fejlesztések azonban lehetőséget teremte-
nek arra, hogy a későbbiekben minden éj-

szaka legyen térfigyelés, majd megvaló-
suljon a végső cél, a 24 órás állandó meg-
figyelés. Az új térfelügyeleti központ már 
alkalmas erre, jelenleg a személyi feltéte-
leket vizsgálják a polgármesteri hivatal-
ban, de az már biztos, hogy még ebben 
az évben bővítik a közterület-felügyelők 
létszámát.
A még hatékonyabb feladatellátás, a gyor-
sabb reagálás érdekében egy eddig a hiva-
tal használatában lévő autót is kap egy-
két héten belül a közterület-felügyelet. A 
jármű - a polgárőrség által használt gép-
kocsihoz hasonlóan - megkülönböztető 
jelzéssel lesz ellátva.

Dá 

3. oldal2016. január 28. Aktuális

Egy jellegzetes jelenet az előadásból.

Egyelőre 21 kamera képét figyelik az új központban, de még további 43-at tele-
pítenek.

A veszélyes anyagokat az Ecomissio Kft. hulladékégetőjé-
ben semmisítik meg.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba 

a 7. sz. választókerület képviselője
2016. február 3-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor

az 1. sz. választókerület képviselője
2016. február 1-jén (hétfő) 16.00 órától 
Tiszaszederkényben, (Tiszaszederkényi 

Szolgáltató Ház - volt tsz iroda)
2016. február 2-án (kedd) 16.00 órától

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

fogadóórát tart.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Juhos szabolcs Jegyző

2016. február 03-án (szerdán) 13.00 
órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: 
Polgármesteri Hivatal I. emeleti 

önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján tör-

ténik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Civil szervezetek, egyesületek 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. 

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

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kap-
csolatos tulajdonosi döntésre
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyer-
mek-jóléti ellátásokról, azok igénybevé-
teléről 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

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályáza-
tot hirdet az egyesületek, civil szerveze-
tek számára. 
Pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerveze-
tek 2016. január 1. és 2016. december 31. 
közötti rendezvényeit támogatja, vala-
mint az érintett szervezetek 2016. évi mű-
ködési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
• egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyek az illetékes törvényszék tiszaúj-
városi székhellyel bejegyzett és Tiszaúj-
városban működnek,
• országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre se-
gíti bizonyos önkormányzati feladatok át-
vállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését szolgálják,

• művészeti értékű városi kiadványok, 
• közművelődés területén alkotó folyama 
  tok, 
• nemzetközi együttműködés, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelése. 
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pá-
lyázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
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. 
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 az 
Intézményfelügyeleti, 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. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározza a támogatás-
ra biztosított összeget, a felhasználás cél-
ját 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

FEBRUÁR Helye Ideje Kinek a részére
01. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
02. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
04. csütörtök Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
08. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 -10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
09. kedd Széchenyi 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
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott befizetés

10. szerda Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 ,,Esély”  Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

11. csütörtök Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

15. hétfő Tisza-parti  szabadidő Ház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
16. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
17. szerda Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
18. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
22. hétfő Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés gyerek és alkalmazott étkezés megren-

delése
21. csütörtök Tiszaszederkényi Idősek  

Klubja
10.30 - 12.00 Szociális étkezők

23. kedd Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés gyerek és alkalmazott étkezés megren-
delése

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Szociális étkezők
24 . szerda Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és  14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése
25. csütörtök Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés gyerek és alkalmazott étkezés megren-

delése
Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és  14.00 - 16.30 Pótbefizetés gyerek és alkalmazott étkezés megren-

delése
26. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
29. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2016. február

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyás és Er-
zsébet utalványt helyettesítő bankkártyát is elfogadunk.

Áramszünet lesz
Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy kisfeszültségű hálózatun-
kon felújítási, karbantartási munkát végzünk. A munkavégzés 
időtartama alatt az alábbi vételezési helyeken a villamosener-
gia-szolgáltatást szüneteltetni fogjuk.
2016.02.05      09:00-tól 15:00-ig                   
2016.02.08      09:00-tól 15:00-ig                   
2016.02.09      09:00-tól 15:00-ig                   
2016.02.10      09:00-tól 15:00-ig                   
Érinti : 
Közterület (utca)  Házszám (tól) Házszám (ig)
Vasvári    1  23
 Gát   Végig
Továbbá:
2016.02.09      09:00-tól 15:00-ig                   
Közterület (utca)  Házszám (tól) Házszám (ig)
Bocskai    9  
Dózsa Gy  Végig
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, 
hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a há-
lózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük. 

                     ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Meghívó

Nyugdíjasok közgyűlése
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2016. február 24-én 
15.00 órától tartja éves közgyűlését, melyre ezúton  tisztelet-
tel meghívja tagjait. Határozatképtelenség esetén az ismételt 
közgyűlést 15.30 órakor tartjuk meg. A közgyűlés helye: köz-
ponti étterem, Kazinczy út 2.

Sóvágó Gábor
      elnök
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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!

Gimnázium 

1. Hat évfolyamos, 1 osztály, 34 fő.                 
Tagozatkód: 001

A hat évfolyamos gimnázium esetében nem tartunk felvételi 
vizsgát, a rangsor kialakítása az 5. év végi és a 6. félévi tanul-
mányi eredmények átlaga alapján történik.
A hat évfolyamos gimnáziumi osztály esetében intézményünk 
nem szervez felvételi vizsgát. Az ide történő jelentkezés esetén 
a tanuló vagy a szülője a jelentkezést a központilag kiadott je-
lentkezési lapon közvetlenül is megküldheti intézményünknek. 
Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül kell megkül-
denie a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694.) 2016. feb-
ruár 12-ig.

2.  Négy évfolyamos, általános tantervű, 1 osztály, 34 fő. 
Tagozatkód: 002 

A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelv 
és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján 
történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi 
és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25%-ban a két 
központi írásbeli eredménye számít.

3. Négy évfolyamos, emelt matematika, 0,5 osztály, 17 fő. 
Tagozatkód: 003

A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika közpon-
ti írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi 
eredmények átlaga, 50%-ban a központi matematika írásbeli 
eredménye számít.

4. Négy évfolyamos, emelt informatika, 0,5 osztály, 17 fő. 
Tagozatkód: 004

A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika közpon-

ti írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi 
eredmények átlaga, 50%-ban a központi matematika írásbeli 
eredménye számít.

5. 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály, 1 osztály, 
34 fő.                   
Tagozatkód: 005

Intézményünk a nyelvi előkészítő osztály esetében szóbeli 
vizsgát is szervez angol nyelvből. A felvétel a tanulmányi ered-
mények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelv és a mate-
matika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A 
felvételi pontszámba 25%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi 
tanulmányi eredmények átlaga, 25%-ban a szóbeli vizsga, 25-
25%-ban a két központi írásbeli eredménye számít.
A nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkezők számára angol 
nyelvi szóbeli felvételit is tartunk. 
A szóbeli vizsga ideje: 2016. február 20. 9:00.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), I. eme-
let.
A szóbeli vizsga egy motivációs beszélgetésből áll, mely-
nek témakörei megtekinthetők honlapunkon (http://www.eot-
vos-tuj.sulinet.hu), a Beiskolázás 2016/17 menüpont alatt.

Szakgimnázium

1. Négy évfolyamos, közgazdaság ágazat, 1 osztály, 34 fő.                    
Tagozatkód: 011

A felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelv és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján törté-
nik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. 
félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25%-ban a két köz-
ponti írásbeli eredménye számít.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezetőÁlláspályázat

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 

A jelentkezési lap átvehető az Eötvös gimnázium titkárságán, 
de letölthető az iskola vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról is. 
(http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_el-
jaras/2015_2016beiskolazas/adatlapcsomag_egyeni_jelent-
kezoknek).
A kitöltött jelentkezési lapot 2016. február 12-éig kell isko-
lánkhoz eljuttatni, a kitöltött tanulói adatlapot - célszerűen 

ajánlott küldeményként - szintén 2016. február 12-éig az aláb-
bi címre kell postára adni: Felvételi Központ 9001 Győr, Pf. 
694.
Intézményünk OM-azonosítója: 029265
A hat évfolyamos gimnázium tagozatkódja: 001
Szeretettel várunk Benneteket iskolánkba!

Pogonyi-Simon Edit
   intézményvezető

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

Az intézmény OM azonosítója: 029265

Az Eötvös hat évfolyamos 
gimnáziumába jelentkezők figyelmébe!

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.

Közlemény

Országos Egészségügyi Információs Központ
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút 

Egyesület egészségesek és betegek részére információs köz-

pontot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási fo-

lyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül 

személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogse-

gély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ irány-

tű az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

 www.betegutegyesulet.hu

betegutegyesulet@gmail.com

Telefonszám: 

70-884-5879

70-389-4178
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Ünnepeljünk együtt!
Településünk várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából a 

Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete Emléknapot rendez.

Az emléknapon való részvételre, az együttemlékezésre várjuk azok 

jelentkezését, akik

- 50 éve, vagy régebben bejelentett városlakók, vagy

- a várossal egyidősek, 2016-ban 50 évesek, vagy

- a városban végzett társadalmi munkáért „Közösségért” jelvényt, 

vagy elismerést kaptak.

A jelentkezéseket név és elérhetőség megjelölésével személyesen hét-

főn, kedden 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 fogunk tájékoztatást adni.

Jelentkezésüket várva, üdvözlettel:   

Sóvágó Gábor
             elnök

Játékos vetélkedők egész éven át

Ötvenen innen és ötvenen túl
50-en innen és 50-en túl cím-
mel havonta visszatérő prog-
ramot szervez a szépkorúak 
számára a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ, csat-
lakozva az idén 50 éves váro-
sunk rendezvényeihez. 

A tematikus sorozat első rendezvényét a 
héten tartották az Őszirózsa Idősek Klub-
jában. 
- A rendezvénysorozat első eseménye a 
Tiszaújváros 50 nevezetessége címet kap-
ta - mondja Sallai Dóra, a humánszolgál-
tató központ foglalkoztatás-szervezője.
- Ez a többfordulós vetélkedősorozat el-
ső állomása. Összeállítottunk egy diaso-
rozatot, melyben Tiszaújváros 50 neveze-
tességét, szobrát, intézményét, plakettjét 
mutattuk meg. Fel kellett ismerni a képen 
szereplő nevezetességet, illetve meg kel-
lett mondani, hogy hol található, és pon-
tosan mit ábrázol, utána beszélgettünk a 
képeken szereplő témákról. A másik fe-
ladat egy szókereső játék volt, aki sokat 
fejt keresztrejtvényt, annak ismerős lehe-
tett. Ezt úgy állítottuk össze, hogy csak-
is Tiszaújvároshoz köthető szavak szere-
pelnek benne, intézmények, terek, utcák, 
ismert épületek nevei. További játékos 
elemként arra voltunk kíváncsiak, hogy 
ki mit tud Tiszaújvárosról, például hány 
patikát ismer, hány fodrászatot, kulcsmá-
solót vagy éppen cipészt tudnak felsorol-
ni.Természetesen díjazzuk az erőfeszíté-
seket, minden hónapban 50 kitűzőt sze-
retnénk kiosztani a legügyesebbeknek, 
legaktívabbaknak. 

A rendezvény év végén egy nagyszabású 
vetélkedővel zárul, mely az addigi állo-
mások anyagából épül majd fel.
Az 50-es szám köré épülnek a sorozat to-
vábbi rendezvényei is. Az elkövetkező hó-
napokban lesz például egészségmegőrzés 
50 percben, vagy épp 50 verset kell majd 
elszavalni. Rendeznek egy kiállítást is 50 
jelentkező kézimunkájából, és a már emlí-
tett év végi vetélkedőn tíz 5 fős csapatban  
lehet majd versengeni. 
- Valamilyen módon mi is szerettünk vol-
na csatlakozni az ünnepi programokhoz, 
melyek nagyon tartalmasak lesznek ebben 
az évben - mondta Poropatich Péter, a hu-
mánszolgáltató központ vezetője. Annál is 

inkább, mivel klubjainkba zömmel azok 
járnak, akik maguk is részesei voltak a 
városalapításnak, s az azt követő időszak-
nak. Úgy gondoltuk, hogy ezzel a rendez-
vénysorozattal méltó módon, közösen, de 
mégis kicsit szűkebb körben ünnepelhet-
jük az évfordulót.
A sorozat következő rendezvénye febru-
ár 24-én lesz, szintén az Őszirózsa Idősek 
Klubjában 14 órától. Akkor viccek lesz-
nek a középpontban, az első 50 jelentkező 
vicceit lehet majd meghallgatni. A poéno-
kat előzsűriztethetik a jelentkezők a klu-
bokban, hogy a legfrappánsabbak, legjob-
bak kerüljenek a nagyközönség elé.

Dá
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Sokat tudnak a városról.

50 évünk képeken
Kedves Olvasó!
A TVK Nyugdíjasok Baráti Köre városunk 50 éves évfordu-
lója alkalmából fotókiállításon, képeken szeretné bemutatni 
az időszak minden, fotókon megmaradt emlékét. (Bemutatva 
városunk építését, környezetünk szépítését, történéseit, ese-
ményeit, ünnepeit, sporteseményeinket, a sok-sok társadal-
mi- és brigádmunkát, stb.) 
Kérjük, ha rendelkeznek a témába vágó bármilyen méretű ké-
pekkel, akár egy darabbal is, összegyűjtve a másolás idejére 
bocsássák rendelkezésünkre.
Az időpont egyeztetése ügyében hívja a 30/432-4416 telefon-
számot.

Sóvágó Gábor

Eötvös 5-ös
A 2016-os év különleges év, hiszen Tisza-
újváros várossá nyilvánításának az 50. év-
fordulóját ünneplik a város polgárai, kicsik 
és nagyok.
Ebből az alkalomból a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium, összefogva a Brassai Szak-
képzővel és az általános iskolákkal, egy öt-
fordulós vetélkedősorozatot rendez 2016. 
január 28. és április 21. között. A vetélke-
dők zsűrizését minden alkalommal más-
más összetételű, a város elmúlt 50 évének 
történelméhez erősen kötődő, hírességek-
ből álló öttagú bizottság végzi.

Az első forduló 2016. január 28-án 14 óra-
kor lesz a Sportcentrumban. A résztvevők 
sportvetélkedőn mérik össze gyorsaságu-
kat és ügyességüket. 
A további fordulók: februárban Ki tud töb-
bet a helyi cégekről?, márciusban Vetélke-
dő híres tiszaújvárosiakról, áprilisban Ti-
szaújváros régen és ma, valamint Várostör-
téneti akadályverseny.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt az 
eseményekre! 

Pogonyi-Simon Edit
                      intézményvezető



kronika@tiszatv.hu

Együtt szavaltak a 
nemzettel

Nemzetünk 2016-ban már 27. alkalommal ünnepelte a magyar 
kultúra napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. ja-
nuár 22-én készítette el a Himnusz végleges változatát Szatmár-
csekén. 
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium második alkalommal kapcsolódott az „Együtt szaval 
a nemzet” programhoz. Január 22-én 10 órakor a tanulók és pe-
dagógusok együtt szavalták a Himnuszt, Petőfi Sándor Nemzeti 
dalát és Kisfaludy Károly Szülőföldem szép határa című versét. 
A program öt kontinens magyar nyelvű óvodáinak, általános és 
középiskoláinak részvételével valósult meg Jordán Tamás Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas színész „vezényletével”.

Magyar munkaközösség

kronika@tiszatv.hu

Farsang a reneszánsz jegyében
Az idén 40 éves Hunyadi Mátyás iskola 
farsangi mulatságán egy reneszánsz ud-
var elevenedett meg előttünk.
Már az aula díszítése is ezt a korszakot 
idézte a színes lovagi zászlókkal és címe-
rekkel, melyeket az osztályok úgy készí-
tettek el, hogy a rájuk jellemző motívu-
mok, ábrák díszítsék azokat. A korhű ru-
hákba öltözött nyolcadikosok reneszánsz 
táncával kezdődött a mulatság, melyet 

a felső tagozatos osztályok produkciója 
követett. Segítségükkel megelevenedett 
előttünk a riói karnevál, majd néhány per-
cig szellemek lepték el az aulát. A kislá-
nyok kedvenc játékszere, Barbie is élet-
re kelt, és találkozhattunk a veresegyhá-
zi asszonykórussal is. Ízelítőt kaptunk kü-
lönböző táncstílusokból, láttunk rock and 
rollt, orosz kalinkát, hip hopot, funkyt.
 A bált végzős diákjaink bécsi és angol ke-

ringője, valamint magyaros tánca nyitotta 
meg. Az évforduló tiszteletére „öregdiák-
jaink” meglepetés produkcióval készül-
tek: a Hunyadi Fesztivál Táncklub tagjai-
ként klasszikus dallamokra fergeteges la-
tin táncmixükkel kápráztatták el a közön-
séget. 

Tankó Lászlóné 
intézményvezető-helyettes

Gondolatok farsang idején

A maszkabálok paradoxona
A farsang vízkereszttől (janu-
ár 6-tól) hamvazószerdáig (az 
idén február 10-ig), a húsvét-
ot megelőző nagyböjt kezde-
téig tartó időszak elnevezése. 
Mivel az idén korán, március 
27-én lesz húsvét, a farsang is 
rövidebb a megszokottnál. 

Bár kezdete és vége egyházi ünnepekhez 
kötődik, a kettő közötti napokat inkább a 
népi hagyományok jellemezik. Ezek né-
mileg eltérő vonásokat mutatnak nem-
zetenként és népcsoportonként, de közös 
vonásuk a mulatozás, eszem-iszom, zene 
és tánc. A bálok, vigasságok időszaka ez, 
melynek csúcspontjai a karneválok. 
Miben mások a farsangi mulatságok, mint 
a tavaszi-, nyári- és őszi fesztiválok? Bi-
zonyosan szerepet játszanak bennük a 
hosszú éjszakák, a rövid, szürke, hideg téli 
nappalok depresszióra hajló hatásának el-
lensúlyozási törekvései is. Csakhogy Rió-
ban most éppen nyár van, mégis a világ ta-
lán leghíresebb karneválja zajlik ott. A ka-
tolikus vallásukat gyakorlók számára a két 
bűnbánati időszak között egyfajta felsza-
badultság érzése is jelentkezhet a vidám-
ságra való vágyakozásban. Ma azonban 
hazánkban és a legtöbb európai országban 
a hívők száma legfeljebb az összlakosság 
15-20%-át teszi ki. A többségre ez a hatás 
tehát nem érvényesül. Vagy mégis? A fel-
szabadultság érzése nemcsak a bűnbána-
ti időszakhoz köthető. A hangsúly a sza-
badság szótőn van. Valószínűleg szaba-
dok szeretnénk lenni legalább néhány órá-
ra, néhány napra. Mitől is? Talán nem va-
gyunk azok? Ha szabadságunk korláto-
zott, akkor mi korlátozza? 
Korlátozza mindjárt anyagi testünk. Az 
élethez ételre, italra, az időjárási körülmé-
nyekkel szembeni védelemre van szüksé-
günk. Ezért tennünk kell. A sült galamb 
nem repül a szánkba. - tartja a népi mon-
dás. E közben, a „napi betevőért” folyó 
küzdelemben érdekeink ütközhetnek má-
sokéval. A világ úgy fejlődött, hogy né-
hány esőerdőben élő törzs tagjai kivéte-
lével az élet feltételeinek biztosításához 

pénzre van szükségünk. A legtöbben ezt 
munkával szerezzük meg. Szabadon dönt-
hetünk ugyan, hogy aláírunk-e egy mun-
kaszerződést, de azt követően a munkálta-
tó és a törvények által előírt korlátok kö-
zött töltjük el napjaink legnagyobb részét. 
Munkaidő után pedig további keretek kö-
zé szorítják tetteinket, gondolkozásunkat 
a konvenciók, a szokások, a belénk nevelt 
viselkedési minták. Mindezek szabadsá-
gunkat korlátozó hatásai ellen védekezé-
sül egy lelki páncélt építünk magunk kö-
ré. „Maszkot” viselünk, melyet csak meg-
hitt pillanatokban távolítunk el, felvillant-
va ilyenkor a hozzánk közel állóknak va-
lódi énünket. Úgy tűnik a szabadságra, a 
felszabadultságra való törekvés tehát va-
lóban fontos szerepet kell, hogy játsszon 
a vigasságok rendezésében, azok vonzere-
jében. De ez mindegyikre jellemző. Elég, 
ha csak a szüreti mulatságokra gondolunk. 
Kell még valami, ami ezen felül, vagy ezt 
megerősítve teszi vonzóvá, egyedivé a 
farsangi időszakot.
Úgy gondolom, hogy az álarcok és a kü-
lönös öltözékek viselése az a többlet, 
amitől a szabadság érzését a szokottnál is 

jobban megélhetjük a farsangi bálokon, 
karneválokon. Egyfajta paradoxon, hogy 
külsőnket elrejtve mutathatjuk meg va-
lódi önmagunkat. Olyat is megtehetünk, 
amit máskor nem, és ezen a környeze-
tünk nem megbotránkozik, hanem sokkal 
inkább jókat derül. Nem személy szerint 
rajtunk nevet, hanem a korlátait ledöntő 
embernek örül ilyenkor. Ezért veszünk 
részt, ha tehetjük, farsangi bálokon, ezért 
nézzük szívesen a karneválok képeit. Ta-
lán a leghíresebb, leglátványosabb és leg-
vidámabb a riói karnevál, hozzám még-
is a velencei áll a legközelebb, mert nem-
csak a felszabadult életörömöt sugárzó 
embert, hanem misztikus hatású öltözetei 
által spirituális eredetünket is idézi. Jelzi, 
még ha nem is tudatosan, hogy a testünk 
korlátait alig, inkább csak a lélek évek so-
rán felépített védőpáncélját vagyunk ké-
pesek önerőnkből időnként lebontani.
Kívánom, hogy minél több olyan napunk 
legyen, amikor úgy tudjuk megmutatni 
önmagunkat, hogy nem kell ezért elrejte-
ni a külsőnket.

Szrogh Károly

Kedves Szülők és Óvodások!

ISKOLAKÓSTOLGATÓ 
programunkhoz várjuk az érdeklődő, iskolába készülő gye-

rekeket és szüleiket!
A foglalkozások témája:

Angol interaktív feladatok
Informatikai játékok

A számok világa
Képességfejlesztés

Magyar nyelvi játékos foglalkozás
Környezetismereti foglalkozás

Meseillusztráció készítése
Drámajátékok

Húsvéti előkészületek
Angol dalok, mondókák

Tavaszi komplex foglalkozás
A foglalkozások a Hunyadi Mátyás Iskolában lesznek 
2016. február 4-től csütörtökönként 17:00-17:30 óráig! 

A részvétel ingyenes! 
Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Vándor Sándor Zeneiskolájába 
beiratkozott növendékek térítési díjának befizetési határideje 
2016. február 26-án jár le.

A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 óráig 
van lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében (Tisza-
újváros, Teleki B. u. 5.)

Hok Csaba
            intézményvezető

7. oldal2016. január 28. Jeles napok

Hazafias verseket szavaltak a diákok.

Külsőnket elrejtve mutathatjuk meg önmagunkat.

Reneszánsz királyi udvar.

Sok-sok táncstílust mutattak be a ta-
nulók.



Arany Gusztáv tárlata

A táj előtte és benne nyílik
Kettes iskolás tanárok, „kun-
bélás” osztálytársak, egykori 
kosárcsapat-társak, művész-
barátok, szomszédok, szülei-
nek munkatársai ölelték keb-
lükre régi ismerősüket, ba-
rátjukat, Arany Gusztávot. 

A Tiszaújvárosból elszármazott művészre 
sokan voltak kíváncsiak, csakúgy, ahogy 
művészetére, önálló tárlatára. 
A Vándor Sándor Zeneiskola növendéke-
i dallal köszöntötték Arany Gusztávot, 
Orosz Csaba művésztanár, főiskolai do-
cens szakmai szemmel közelítette meg 
az alkotót és gyűjteményét, Bráz György 
polgármester és Mátyás Zoltán, a Derko-
vits Kulturális Központ igazgatója pedig 
nosztalgikus gondolatokkal. Volt mit fel-
idézni, hiszen a gyűjteményét bemutató 
festő 26 évig Tiszaújvárosban élt.  
Arany Gusztáv életéveinek száma nem 
sokkal több, mint a városé, az egyko-
ri Leninvárosban töltötte diákéveit, s ak-
kor még nem tudta, hogy a településünk 
mellett futó folyók milyen mély nyomot 
hagynak benne, s nemcsak hogy elindít-
ják ezen az úton, hanem vissza is térítik 
másfél évtizedes hallgatás után. 
- Rajzszakkör, 2-es suli, Lantosné tanár-
nő, itt kezdődött minden - mondja mo-
solyogva Arany Gusztáv. - Emlékszem, 
minden nap volt festés, rajzolás, nem is 
tudom, hogy tudtam ezt abbahagyni 15 
évig. Valami jött a gimiben, és nem fes-
tettem évekig. Főiskola, egyetem, és élel-
miszeripari mérnök lettem. Ahogy most 
jöttem, összeszorult szívvel néztem a ke-
nyérgyár helyét, ami ma már parkoló. Én 
még megéltem a korcsolyapályát, emlék-
szem, tűt nem lehetett leejteni, annyian 
voltunk kint a jégen.
Szakadatlanul jönnek az emlékek, már tíz 
perce állunk egymással szemben, nehe-
zen terelődik a szó a festészetre.
- Ahogy jöttem idefelé, azon gondolkod-
tam, mit fogok mondani, de annyi min-
den rám szakadt a múltból. 26 évet éltem 
itt, többet, mint bárhol máshol, a gyöke-
reim itt vannak, hiszen az édesanyámék-
hoz gyakran visszajárunk. Egyébként 
sem tévesztettem szem elől a várost, fi-
gyelem a közösségi oldalakon is, ahogy 
látom, nagyon összetartó ez a csapat. Ret-
tenetesen boldog voltam, amikor megke-
restek, hogy jöjjek újra. 
- A facebook oldaladon több a vásznaid-
ról készült fotó, mint rólad vagy a csa-
ládodról. Köztük egy nagyon régi 1995-
ből, egy kiállításmegnyitó Czikora János-
sal és Lantos Jánosnéval. Itt kezdődött a 
történeted? 
- Igen, ez volt az első kiállításom. Aztán 
volt még egy 1998-ban a nagyteremben, 
tulajdonképpen azzal búcsúztam el Tisza-
újvárostól, hiszen akkor költöztünk el in-
nen. Ez a mostani tehát a harmadik a sor-
ban. 
- Jó, hogy jöttél. Hazajöttél?
- Bizony jó. Olyan sok érzés, nagy érzés
tolult fel bennem, nehéz szelektálni. Any-

nyi minden jár a fejemben, cikáznak a 
gondolataim. Amit itt megszerettem, a 
természet szeretetét, magammal vittem.  
Édesapámmal sokat mentünk ki a Sajó 
árterére és a Tisza partjára, az az élmény, 
emlék most jön ki. Nem gondoltam vol-
na, hogy ennyi év után ennyire elő tud 
jönni, hogy csak a natúra, a fények, és az 
árnyékok érdekelnek. 
- A táj előttem és bennem nyílik, ezt a te 
tolladból vettem. Ez afféle ars poetica? 
- Az ars poeticáról egy gondolattal ké-
sőbb, s hogy ez mit is jelent? A táj, ami 

előttem van, az nyilvánvaló, az viszont 
nehéz feladat, ahogy a látvány átmegy a 
fejen, a felkaron, az alkaron, a kézen és 
ecseten keresztül a vászonra, s ez vala-
mennyire hasonlítson az eredetire. Ne-
kem állandóan kihívás, hogy minél köze-
lebb kerüljek ahhoz, amit kívülről vagy 
belülről látok.
- Úgy érzem, ez már több, mint hobbi.
- Igen. Persze van hobbim is, sok. Imá-
dom a művészfilmeket, gyűjtöm is őket, 
no meg a Csillagok háborúját. Ez hobbi, 
a festészet meg a másik életem. 
- És az ars poetica?
- A művészet nem mű, hanem a legtermé-

szetesebb dolog a világon. Ennyi a mot-
tóm. Ami engem nagyon zavar, az hogy a 
művészet szóban benne van a „mű”. Job-
ban szeretem inkább az alkotót, alkotást. 
Gondoljunk csak bele, hogy Rodin Gon-
dolkodóját ugyanúgy műtárgynak nevez-
zük, mint a zsilipet a gáton, holott mek-
kora a különbség. Nem kellene a kettőt 
egy néven nevezni, én azt hiszem, ha va-
laminek, akkor ennek vagyok az élharco-
sa, hogy ez ne így legyen, hogy ezt egy 
kicsit finomítsuk.
- Tájak, tavak, erdők, folyók vesznek min-
ket körül itt a teremben. Láttam, hogy 
más témájú képeid is vannak, de úgy tű-
nik, a táj a szíved csücske.
- Valóban. Ez, amit itt láttok most, az egy 
15 hónapos megfeszített munkának az e-
redménye, megadatott a lehetőség, hogy 
csak ezzel foglalkozhattam másfél évig. 
Hirtelen jött a lehetőség, kint voltam a 
tóparton, gyűjtöttem az élményeket éj-
jel-nappal. Ha összehasonlítanánk az ez 
előtti képeket, az itt kiállítottakkal, so-
kan rácsodálkoznának, nem hinnék, hogy 
egy festőtől valók a képek. Azt gondo-
lom, csak a hozzáértő veszi észre, hogy 
ugyanazok az ecsetvonások, de teljesen 
más a téma, a kompozíció, a koncepció, 
és másak a színek is. Sok hazai kiállítá-
som volt az elmúlt években: Eger, Eszter-
gom, Debrecen, Budapest, csak néhány a 
sok közül. A kétezres években még exp-
resszionistaként festettem, ami belülről 
jött és csak ritkán ábrázoltam a körülöt-
tem lévő tájat, dolgokat, csak úgy önma-
gukban. Ma viszont már kizárólag tájké-
peket festek. 
- Innen Tiszaújvárosból indultál, hová ju-
tottál?
- Gyömrőn élek. A viccet félretéve, azt 
gondolom, jó helyen vagyok, már ami a 
művészetet illeti. 2013-ban volt egy áttö-
rés, amikor egy vadidegen ember felhí-
vott azzal, hogy látta a képeimet és szeret-
né kiállítani a galériájában. Kaptam hozzá 
egy házi feladatot, keresnem kellett vala-
kit, egy hozzáértő művésztanárt, aki mél-
tat engem. Felhívtam hát az ugyancsak 
Tiszújvárosból elszármazott Csorvási 
László Ábel barátomat, aki Garamvölgyi 
Béla, profi festőt, mestertanárt ajánlotta, 
aki végül megnyitotta a tárlatomat. Ez ak-
kora olaj volt a tűzre, hogy újra elkezd-
tem festeni, rajzolni és Béla azóta men-
torként fogja a kezem. Ezek itt mind mi-
nősített képek, csak azokat merem meg-
mutatni a nagyközönségnek, amire a mes-
ter azt mondja, hogy igen, átment. Mes-
terem, mentorom segít abban, hogy kö-
zelebb kerüljek a látott képhez, de min-
den tekintetben a magam ura vagyok, az 
ecsetkezelés, a megjelenítés mélyen hor-
dozza azokat a jegyeket, melyektől ma-
gam vagyok, és felismerhető a sok közül, 
amit csinálok. 

                                 berta

A magyar kultúra napja a könyvtárban

Versben, prózában

Az, hogy a Hamvas Béla Városi Könyvtár mun-
katársai nem szűkölködnek kreativitásban, eddig 
sem volt titok. 

A magyar kultúra napján is előrukkoltak valamivel: a hétköz-
napokban csöndes, segítőkész könyvtári alkalmazottak vették a 
bátorságot és maguk álltak a pódiumra. 
- Adva volt, hogy saját erőforrásból valósítsuk meg a programot 
- tudtuk meg Újjné Tellér Gabriellától - ebből következett, hogy 
nekünk, könyvtárosoknak kell színpadra állnunk. Jött a kérdés 
utána, hogy mit adjunk elő. Azt találtuk ki, hogy a kollégák által 
kedvelt vagy valamilyen okból számukra fontos műveket adunk 
elő. 
Tizenkét magyar író, költő művei elevenedtek meg a könyvtár-
ban Nagy Lászlótól Ady Endréig, Hamvas Bélától Szabó Mag-
dáig.
- Minden kolléga hozott egy-egy vers- és prózajavaslatot, ebből 
választottuk ki a programot - magyarázta Gabriella. - Úgy gon-
doltuk, hogy színesítjük a műsort, azzal, ha nem csak felolvas-
suk, hanem megzenésített formában is színre visszük a verseket. 
Vendégként Orliczki Frigyest kértük fel, ő zenésítette, énekelte 
meg a verseket. Nem gondoltuk, hogy ilyen sokan érdeklődnek 
majd a rendezvényünk iránt, meglepett minket, hogy milyen so-
kan jöttek, az pedig nagy öröm, hogy jó a visszhangja.
S hogy lesz-e folytatás? A közönség egybehangzó véleménye 
szerint kellene.

borza

Hagyományosan a magyar kultúra napja rendez-
vénysorozat részeként tartja meg újévi koncert-
jét az Énekszó Baráti Kör. Idén a dalok szárnyán 
időutazásra invitálták a hallgatóságot.

Az idén 41-éves Énekszó Baráti Kör újévi koncertjén a tava-
lyihoz hasonlóan születésnapot ünnepeltek. Most nem önmagu-
kat, hanem az 50 éves Tiszaújvárost köszöntötték, többek között 
olyan tagokkal, mint a karnagy Slezák István, aki mindössze egy 
évet nem töltött a kórusban a 41-ből 
- Tizennégy éve vagyok karnagy - mondta már a koncertet kö-
vetően, ahol átvehette a négy évtizedes jubileumi emlékplaket-
tet és medált. - Előtte a basszusban voltam szólamvezető. Az el-
telt négy évtized alatt teljesen kicserélődött a tagság.
A mostani koncert is bizonyította, a kóruséneklés nem unal-
mas, hiszen számos műfaj és korszak felé enged kikacsintani. 
Az Énekszó Baráti Kör pedig szívesen evez ismeretlen vizek-
re, hogy szélesítse repertoárját. A képzelet szárnyain most 1616 
és napjaink között invitált időutazásra a műsor, melyben a ha-
gyományos kórusművek mellett barokk egyházi ének, operett, 
musical és kortárs mű, sőt hangszeres muzsika is helyet kapott.
- Azt akarjuk elérni, hogy ne csak múltunk és jelenünk legyen - 
mondta Vörös Béla, az énekkart működtető egyesület elnöke. - 
A repertoárral vonzóvá akarjuk tenni a kóruséneklést a kívülál-
lók számára is.
Hatásosan teszik, az elmúlt öt évben 15 fővel gyarapodott a kó-
rus létszáma és remélik, hogy ez a tendencia tovább folytatódik.
- Hallgatva a kórust, azon gondolkodtam, hogy mi lehet a tit-
ka ennek a sikernek- mondta zárszóként a koncert végén Bráz 
György polgármester. -  Úgy gondolom a tehetség, a szorgalom, 
a kreativitás, a jókedv, vagyis egyszerűen a normális emberek.
A koncertet a Tisza TV rögzítette és egy későbbi időpontban 
műsorra tűzi.

borza

Újévi koncert

Énekszós időutazás

8. oldal 2016. január 28.Kultúra

Barátok, ismerősök, egykori szomszédok közében.

Ma már kizárólag tájképeket fest Arany Gusztáv.

Orosz Csaba művésztanár és az alko-
tó, Arany Gusztáv.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
„Derkó Minigaléria”: Kudar Zsolt és Belicza László Gábor 
fotóinak kiállítása. 
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható 2016. február 7-ig.
Városi Kiállítóterem
Arany Gusztáv festőművész Tájak című kiállítása. Látogat-
ható február 17-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Január 28. (csütörtök) 14.30 óra: Csodapatika - élmény-
központú irodalmi beszélgetés 12-16 éves diákoknak. A be-
szélgetést vezeti Ujjné Tellér Gabriella fejlesztő biblioterape-
uta. Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Február 2. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszo-
ba” - Családi mesedélután. Kutyaváros - Zelk Zoltán meséjé-
nek interaktív feldolgozása.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár
Február 3. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus 
Nyugdíjas Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár előadó-
terme.
Február 3. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. 
Költészet és hit - József Attila. Előadó: Dr. Reisinger János 
irodalomtörténész. Helyszín: a könyvtár előadóterme. Belé-
pődíj: 300 Ft.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Február 2. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, kár-
tyajátékok tanulása felnőtteknek.
A Játékos Tudáspróba 2016-ban is folytatódik a Tiszasze-
derkényi Fiókkönyvtárban. Híres magyar géniuszokat szeret-
nénk bemutatni; tudósokat, akik találmányaikkal könnyebbé, 
és művészeket, akik alkotásaikkal szebbé tették életünket.
Februári géniuszok: Gábor Dénes és Liszt Ferenc.
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden 
hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Ham-
vas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 
37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyv-
tár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és facebook oldalán 
(www.facebook.com/hamvas.konyvtar).
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@
tujvaros.hu e-mail címen, vagy az 544-552-es telefonszámon.
Eredményhirdetés 2017. január 6-án, Vízkereszt napján lesz, 
amikor minden kitartó játékosunk nyer!
A Helytörténeti Gyűjtemény közleménye
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban található állandó város-
történeti kiállítás felújítás miatt 2016. február 1-től  március 
30-ig zárva tart.

A Tisza TV műsora

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

Utána: Héthatár: Tűz az Olefin-1-ben - Térfigyelő rend-
szer - Veszélyes hulladékok - Ötvenen innen, ötvenen túl – 

Gyöngy csodák - Ökumenikus imahét - Sport
Utána: Hétről-Hétre magazinműsor: A magyar kultúra napja

Utána: Egy hajóban - vallási magazinműsor 
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Február 3., szerda
18:00 Héthatár: Ülés után - Otthon melege - Ötórai zenés tea-

délután - Szülők, nevelők az iskoláért - Eötvös 5-ös - Sport
18:15 Hétről-Hétre magazinműsor: Álompár, álomesküvő- 

Valentin nap - Félmúlt
18:35 Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a né-

zők közérdekű kérdéseire

Február 4., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Mostani visszatekintésünk 2013 negyedik hetére esik. 
Írtunk akkoriban az új biomassza kazánról, a kataszt-
rófavédelem támogatásáról, melyet Tiszaújváros ön-
kormányzata nyújtott a helyi kirendeltségnek. Írtunk 
arról is, hogy a felsős és középiskolás tanulók legjobb-
jai ösztöndíjat kaptak, illetve beszámoltunk a kultúra 
napi programokról.
És írtunk egy fiatalember sikeréről, mely egészen Ame-
rikáig, sőt Obama elnök elé repítette.
„A politikusok, előkelőségek, világsztárok mellett egy 
tiszaújvárosi fiatalember is részt vett az amerikai el-
nök, Barack Obama beiktatási ünnepségsorozatán. Mi 
több, fel is lépett! Ifj. Bazsó Gáborról, az Eötvös kö-
zépiskola tanulójáról van szó, aki egy alapítvány ösz-
töndíjasaként jelenleg egy New York-i magániskolá-
ban tanul.” 
Hogy Gábor tehetséges zenész, és hogy a színpad sem 
áll tőle távol, már akkor sem volt titok, amikor még 
csak tervezgette kiutazását. Így nem csoda, hogy kint 
is kihasználta remek hangi adottságait, többek között 
ennek köszönhetően mondhatta el magáról, testközel-
ből láthatta a világ egyik legbefolyásosabb emberét.
„És - lévén jó a hangja - énekel is az iskola kórusá-
ban. Nos, ez a kórus 2012 tavaszán első helyezést ért 
el azon a versenyen, melynek fődíja az amerikai elnök 
beiktatása alkalmából rendezett fesztiválon való rész-

vétel volt. A kórus január 19-én lépett fel. A templo-
mi hangversenyen információink szerint Barack Oba-
ma is ott volt.”
A tiszaújvárosiakat sokfelé elrepítette már a sors, de 
talán Gábor volt az első, aki egy regnáló amerikai el-
nökkel lehetett egy légtérben.
A jövő héten 2012 ötödik hetének hírei közül szem-
lézgetünk.

borza

Obama előtt
Hétről hétre évről évre

Fülbevalók, nyakékek

Gyöngycsodák Szederkényben
Gyöngycsodák címmel nyílt 
kiállítás a Tiszaszederkényi 
Művelődési Házban Bányai 
Lajosné alkotásaiból. Ez az 
idei első kiállítás a városrész-
ben, mely egyúttal a magyar 
kultúra napi programok ré-
sze is volt. 

A tárlatot Bognár Imre, a Derkovits Kul-
turális Központ igazgatóhelyettese nyi-
totta meg. Mint mondta, idén is teret ad-
nak a Tiszaszederkényben élő, a város-
részhez kötődő amatőr alkotóknak, mű-
vészeknek, ennek első állomása Bányai 
Lajosné kiállítása. 
Megannyi gyöngyékszer díszeleg a vitri-
nekben, színek és formák változatos egy-

velegét hozta el az alkotó. Bányai Lajos-
né, Iduka nyolc éve ismerkedett meg ez-
zel a technikával a Szederke Díszítőmű-
vészeti Szakkörben. Mint mondta, szere-
ti a hímzést is, de valahogy ez áll hozzá a 
legközelebb.
 - Nagyon jól esik elővenni a gyöngyöket, 
két-három nap után, ha véletlenül nem 
tudok leülni fűzni, akkor már hiányzik 
- mondta Bányai Lajosné -, ilyenkor es-
ténként egy-két órára leülök és készítek 
valamit. Nagy odafigyelést igényel ez a 
technika, fontos a pontosság, de emellett 
kreativitást is igényel. Sokszor van úgy, 
hogy látok valamit, aztán ha nincs hoz-
zá leírás, akkor is megpróbálom elkészí-
teni - tette hozzá. 

A gyöngyékszerekből sokszor lesz aján-
dék a családtagoknak, barátoknak, akik 
ezt mindig örömmel veszik. A kiállítás 
megnyitójára a szakkörtársak is elláto-
gattak. Mint azt Virág Istvánné elmond-
ta, nagyon tetszenek neki a gyöngyből ké-
szült ékszerek, és bár hozzá a hímzés kö-
zelebb áll, tudja, hogy mennyi munka kell 
ezek elkészítéséhez. Fontos a jó minősé-
gű gyöngy, és hogy biztos kézzel fűzzék 
azt fel. 
Fülbevalók, nyakékek, könyvjelzők és 
néhány keresztszemes hímzés - ezeket
hozta magával az alkotó a tárlatra. A 
Gyöngy-csodák február 20-ig látogatható 
a Tiszaszederkényi Művelődési Házban. 

fp

Felhívás!

Szederkényi Ki Mit Tud? 
KEDVES TISZASZEDERKÉNYI LAKOSOK! 
2016. február 27. (szombat) 14.00 órai kezdettel Szederkényi 
Ki Mit Tud? vetélkedőt szervezünk.
Jelentkezni a következő kategóriákban lehet:
- Színpadi produkció (színdarab jelenetek, paródia, tánc, 
ének, vers, próza) 
- Zenei produkció
- Képzőművészeti alkotások 
- Népművészeti alkotások
- Egyéb
A színpadi produkció max. 5 perc lehet, egy alkotó max. 3 
alkotást adhat be.

Jelentkezni a Tiszaszederkényi Művelődési Házban található 
jelentkezési lap kitöltésével lehet 2016. február 8-ig (hétfő). A 
pályamunkákat 2016. február 15-ig (hétfő) szíveskedjenek a 
Tiszaszederkényi Művelődési Házba eljuttatni. 
Egyéni és csoportos jelentkezéseket is várunk!
Információ:
Tiszaszederkényi Művelődési Ház (Tiszaújváros, Bocskai út 
33.)
Mátyás Edina művelődésszervező: +36-49/544-551, +36-
70/383-2654 

9. oldal2016. január 28. Kultúra

Sokan voltak kíváncsiak a csodákra.

Bányai Lajosné



A Tiszaújvárosi Krónikában 
is megjelenik 

lakossági apróhirdetése, 
amennyiben azt a Tisza TV 

Képújságában 
legalább 5 napra (2500 Ft), 

legkésőbb 
kedden 12 óráig feladja.

Szurkolói busz 
az MK negyeddöntő első mérkőzésére

Szurkolói buszt indít egyesületünk az Újpest FC elleni Magyar Kupa negyed-
döntő mérkőzésre.

ÚJPEST FC – TERMÁLFÜRDŐ FC TISZAÚJVÁROS
Budapest, 2016.02.10. 18 órai kezdéssel

A drukkerjáratra jelentkezni lehet (a férőhelyek függvényében, max. 55 fő je-
lentkezésére van lehetőség) 1500 HUF befizetésével 2016. 02. 09-ig (kedden 
és csütörtökön 15-18 óra között) a Sportcentrum labdarúgó klubházában lévő 
irodában, Tőzsér Gabriella irodavezetőnél. 
A mérkőzésre való indulás tervezett időpontja: 14:30 óra Helye: Sportcentrum 
bejárata.

TFC Tiszaújváros

A Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. 
munkatársat keres Tiszaújvárosból és vonzáskörzetéből 

késztermék-raktári kiszerelő 
munkakör betöltésére.

Elvárásaink: 
- legalább szakmunkás bizonyítvány

- önálló és csapatmunkában történő munkavégzés
- jó fizikai terhelhetőség

Előny: 
- középfokú végzettség

- szállítmányozási vagy hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
- targoncavezetői, emelő gépkezelői és teherkötözői tanfolyami képzettségek

A jelentkezők szakmai önéletrajzát az iskolai és egyéb végzettséget igazoló okiratok-
kal együtt 2016. 02. 05-ig levélben vagy email-en az alábbi címre várjuk:

Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.
3581 Tiszaújváros, Pf. 61. (TVK Ipartelep)

attila.nagy@adityabirla.com
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A Sportcentrum eseményei
Január 28. csütörtök

14.00 Eötvös ötös sportvetélkedő    
    Játékcsarnok
Labdarúgás
18.00 FCT - Sajószöged U19 edzőmérkőzés   
    Műfüves edzőpálya

Január 29. péntek
Sakk
14.00 Egyéni és csapat diákolimpia    
    Zászlósterem

Január 30. szombat
Kazinczy Szülők-Nevelők bálja    
    Edzőterem
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- Boldva I. bajnoki mérkőzés   
    Asztalitenisz-csarnok
Labdarúgás
08.30 Teremlabdarúgó torna 2007-es korosztályos csapatok-
nak    Játékcsarnok
11.00 TFCT - Sajószöged U17 edzőmérkőzés  
    Műfüves edzőpálya
13.00 Sajószöged - Sajóörös edzőmérkőzés   
    Műfüves edzőpálya
15.00  Tiszakeszi - Polgár edzőmérkőzés  
    Műfüves edzőpálya

Január 31. vasárnap
Labdarúgás
09.00 Teremlabdarúgó torna 2006-os korosztályos csapatok-
nak    Játékcsarnok
11.00 TFCT - Polgár U19 edzőmérkőzés   
    Műfüves edzőpálya

Február 3. szerda
17.00 TFCT - Ibrány edzőmérkőzés    
    Műfüves edzőpálya
19.00 Szerencs - Tiszavasvári edzőmérkőzés   
    Műfüves edzőpálya

Írta és szerkesztette: Kiss Péter

Labdarúgás

Villanyfényben Újpesten
Újabb két edzőmérkőzést ját-
szott hazai pályán a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros NB 
III-as labdarúgó csapata.

 Az elmúlt heti nagyarányú Sajóbábony 
elleni győzelem után a mérleg egy dön-
tetlen és egy vereség. Előbb az „osztály-
társ” tállyaiakat fogadták a kék-sárgák, 
és 1-0-s félidő után 2-2-es döntetlent ért 
el a csapat. Pályára lépett már az együt-
tes két új igazolása Kovács Péter és Var-
ga Zoltán, továbbá tesztelték a próbajáté-
kos Ködöböcz Norbertet. Végül a szak-
mai vezetés úgy döntött, hogy nem iga-
zolja le a fiatalembert. Az átigazolási idő-
szak február 12-éig tart, mint megtudtuk 
további próbajátékosok érkezhetnek még 
a csapathoz. Sérülések miatt nem lépett 
pályára az TFCT több meghatározó játé-
kosa: Bussy, Angyal, Hussein, Molnár F., 
és Horváth. A 90 percet látva igazságos 
eredmény született. 

TFCT - Tállya 2-2 (1-0) 
TFCT: Tóth Cs.- Ködöböcz, Fodor, Haj-
du, Nagy - Kovács P., Polényi, Kerekes - 
Papp, Kovács Sz., Varga, Cserék: Szegő, 
Molnár L., Czégel, Potyka, Katona, Ujj
Tállya: Hegedüs - Pecsenye, Bihari, Pata-
ki, Molnár, Nyitrai, Tóth A., Varga, Tóth 
Sz., Horváth, Ondó, Cserék: Tarr, Mi-
hálszki Cs., Mihálszki N., orosz, Tóth T., 
Zsarnai, Németh B.
Gólszerzők: Kovács Sz., Kovács P.
Pár nap múlva ismét tartalékosan állt ki 
a Termálfürdő FC Tiszaújváros a Sport-
centrumban edzőtáborozó Puskás Akadé-
mia második számú csapata ellen, akik 
az NB III Nyugati csoportjának 7. he-
lyén állnak. Az akadémista fiatalokból ál-
ló együttes gyorsabb, pontosabb játékkal 
magabiztosan győzte le a hazaiakat. A fel-
csútiak pár nappal korábban a szintén a 
Keleti csoportban szereplő Hatvan együt-
tesét is elverték hasonló arányban (6-1). 

TFCT - PAFC II 1-5 (0-3) 
TFCT: Tóth Cs.- Nagy M., Hajdu, Fodor, 
Molnár L.,- Czégel, Polényi, Hussein, 
Molnár L - Potyka, Katona, Varga, Csere-
ként lépett pályára: Szegő, Kerekes, Ko-

vács Sz., Ujj, Papp.
Gólszerző: Kovács Szilárd
A tavaszi bajnoki rajtig hátralévő edző-
mérkőzések tervezett időpontjai: 
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 
A Magyar Labdarúgó Szövetség verseny-
bizottsága döntött a február 10-ei Újpest 
FC - Termálfürdő FC Tiszaújváros Ma-
gyar Kupa mérkőzés időpontjáról. A sor-
solást követően megadott 14 órás kezdési 
időpontot megváltoztatta, ezek szerint az 
első találkozót február 10-én, szerdán, 18 
órakor Budapesten a Szusza Ferenc Sta-
dionban játssza a két csapat. A visszavá-
gót március 2-án, szerdán vívják, ennek 
kezdési időpontjáról még nincs döntés. 
Az időpontváltozás miatt módosult a 
szurkolói busz indulási időpontja is. 14 
óra 30 perckor van a találkozó a Városi 
Sportcentrum bejáratánál. Jelentkezni to-
vábbra is lehet 1500 forint befizetésével 
február 9-ig (kedden és csütörtökön 15-
18 óra között) a Sportcentrum labdarúgó 
klubházában lévő irodában, Tőzsér Gab-
riella irodavezetőnél.

Aranyérem Mezőkövesdről 
Hatcsapatos teremtornán vett részt a me-
zőkövesdi sportcsarnokban a Termálfür-
dő FC Tiszaújváros U9-es csapata. A ti-
szaújvárosi apróságok egy találkozót ki-
véve valamennyi mérkőzésüket megnyer-
ve végeztek az élen. A torna legjobb já-
tékosának az öt gólt szerző tiszaújvárosi 
Kapitány Gergőt választották meg. 
Az eredmények:
Mezőkövesd-TFCT 2-1    
G:Kapitány
Bükkábrány-TFCT 0-6     
G:Kapitány 3, Gulácsi 3
Elődöntő:
TFCT-Borsod Volán 1-0      
G:Kapitány
Döntő:
TFCT-Eger 2-1      
G:Derzsényi 2
Végeredmény: 1. Tiszaújváros, 2. Plútó SE 
Eger, 3. Mezőkövesd Zsóry, kék, 4. Bor-
sod Volán, 5. Bükkábrány, 6. Mezőkö-
vesd Zsóry, narancs.
A csapat tagjai voltak: Vitos Zsombor, 
Bodnár Balázs, Orosz Dániel, Kovács Mi-
lán, Kapitány Gergő, Derzsényi Ákos, Su-
hajda Péter, Gulácsi Márk

Kosárlabda

Megfogyva bár, de törve nem
A 2015/2016-os NB I/B-s baj-
nokság alapszakaszának má-
sodik köre kezdődött el a hét-
végén. 

A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK 
a Budapesti Honvéd gárdáját fogadta, a-
kiktől az első fordulóban 86-75-re vere-
séget szenvedtek a tiszaújvárosiak. A köl-
csön kenyér visszajár, akárcsak Budapes-
ten, most is 11 pontos volt a különbség, 
csak ellenkező előjellel. 

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix 
KK - Budapesti Honvéd SE 77-67 (21-

18, 18-14, 21-12, 17-23)
Tiszaújváros, 300 néző. V.: Balogh, Bor-
gula, Bács.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Czura (6), Varga Á. (14/3), Pöstényi (-), 
Pongrácz (6), Kovács Z. (8).Csere: Os-
nach (16/3), Kovács B. (8/3), Magyar 
(14/9), Vida (3/3), Oláh Z. (2). 
Budapesti Honvéd SE: Kerpet (3), Máté 
(24/15), Sinkovits (5/3), Szarvas (5), Kiss 
(3). Csere: Szollár (7/3), Szalay (11/3), 
Sebők (-), Stefán (5), Teremy (4).
Tiszaújvárosi kosárral kezdődött a mér-
kőzés, és mint a végén kiderült a veze-
tést az egész találkozó során egyszer sem 
adta ki a kezéből a hazai gárda. A vendé-
gek kapaszkodtak, de csak futottak a Pho-
enix után. Rendre csak büntetőkkel sike-
rült felzárkózniuk (21-18). 
A második negyed ott folytatódott, ahol 
az első abbamaradt, a Phoenix tartot-
ta előnyét. A 16. percben azonban elsza-
badultak az indulatok. A honvédos Sza-
lay saját térfelén durván szabálytalanko-
dott Magyarral, aki a földre esett. A fek-
vő játékost, aztán mellbe dobta a labdá-
val. Az eset után a közelben álló Czura 
kiállt játékostársa védelmére, és ő is fel-

lökte Szalayt. Pillanatokon belül minden-
ki a pálya közepén termett, a cserejátéko-
sok is. A békítő szándékkal befutó tisza-
újvárosi Mohayt és a sérelmen elégtételt 
vevő Czurát végleg kiállították a játékve-
zetők. A Honvédot pedig csak egy techni-
kai falttal büntették. A negyedből hátralé-
vő időben aztán már csak a kosárlabdával 
foglalkozott a két csapat (39-32).
A fordulás után kilenc bevethető játéko-
sa maradt Brunyánszky edzőnek, ennek 
ellenére a kék-sárgák pályán lévő tagjai 
mindig jól és pontosan oldották meg fel-
adataikat. A negyed utolsó öt percében a 
vendégek mindössze egyetlen - egy há-
rompontos - kosarat tudtak dobni, így nem 
csoda, hogy 16 pontosra hízott a tiszaújvá-
rosiak előnye (60-44).
Az utolsó játékrészben továbbra is jól tar-
totta magát a Phoenix, nem engedte tíz 
pontnál közelebb ellenfelét, amely legin-
kább kemény, helyenként durva beleme-

nésekkel vétette észre magát. Az egyik
után Pongráczot ölben kellett levinni a 
pályáról. A tovább fogyott Phoenixet 
azonban nem sikerült megtörni, és végül 
11 pontos különbséggel nyerték a találko-
zót a hazaiak.
Mindenképpen szólni kell a találkozó já-
tékvezetőiről, akik rendre hibás döntése-
ket hoztak, rossz felfogású bíráskodásuk-
kal döntő részük volt abban, hogy nem ko-
sárlabda mérkőzésre illő jelenetek szem-
tanúi lehettek az összecsapás résztvevői 
és a közönség. 
Brunyánszky István, vezetőedző: Egy csu-
pa szívvel küzdő, harcos és a győzelmet 
akaró Phoenix lépett pályára a jó Honvéd 
ellen. A közönség buzdításának köszönhe-
tően tudtunk hatalmas sikert aratni, gratu-
lálok a játékosoknak.
Puskás Artúr, vezetőedző: Gratulálok a ti-
szaújvárosiaknak, ezen az estén ők jobban 
akarták a győzelmet. 

Kosárlabda

Az ország legjobbjai 
között 

Három napon keresztül Veszprém adott otthont a 
V.-VI. korcsoportos Diákolimpia országos kosár-
labda, röplabda és kézilabda döntőinek.

Az ország legjobb 8 fiú és 8 lány csapata mérkőzött meg egy-
mással. A kosárlabdás fiúk mezőnyében ott volt a Tiszaújváro-
si Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
együttese is. A tiszaújvárosiak óriási sikerként könyvelhették el, 
hogy a patinás kosárlabda csapatokkal és hagyományokkal ren-
delkező városok mellett ők is kvalifikálták magukat az orszá-
gos döntőbe. 
A sorsolás szeszélye folytán igen nehéz csoportba került a tisza-
újvárosi csapat. Az első meccset, az eddig minden évben érem-
mel hazatérő szombathelyi csapat ellen vívta, és egy igen szo-
ros, végig kiélezett, játékvezetői hibákkal teletűzdelt mérkőzé-
sen sajnos alulmaradt. A csoport másik két mérkőzését a torna 
későbbi dobogósai, a Debrecen és a Törökbálint ellen vívta, de 
csak megszorítani tudta ellenfeleit. Végül a 7. helyet szerezték 
meg a fiúk, legyőzve a Pápa legénységét. 
Végeredmény: 
1: Körmend, Kölcsey Ferenc Gimnázium
2: Debrecen, Tóth Árpád Gimnázium
3: Törökbálint, Bálint Márton Gimnázium
4: Budapest, Újbuda József Attila Gimnázium
5: Budapest, TF gyakorló Gimnázium
6: Szombathely, Nagy Lajos Gimnázium
7: Tiszaújváros, Eötvös József Gimnázium
8: Pápa, Türr István Gimnázium
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Minden szem a labdán. 

A két sárga mezes, sapkás tiszaújvárosi védő csak nézi, ahogy a vetődő Tóth mö-
gött a labda kapujuk bal oldalába vágódik.

Hátsó sor: Szilasi Bence, Kovács Bence, Mayer Ákos, Joó Ta-
más, Jónás Bence, Szabó Attila, Orosz Dominik. Első sor: 
Molnár Bence, Berta Bence, Katlan Roland, Szendrey Zsom-
bor (edző, testnevelő), Zsuga Tamás, Illés Dominik, Taskó 
István.
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