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Véradás a könyvtárban 
A Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szervezete feb-

ruár 11-én és 12-én szervezi soron következő véradását a ti-

szaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtárban. A donorokat 

mindkét napon 8 és 16 óra között várják. 

Rendkívüli testületi
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2016. feb-
ruár 11-én, csütörtökön 14.00 órakor rendkívüli ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapí-
tására
2. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésére
3. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ módosított hétéves 
továbbképzési tervének jóváhagyására
Kérdések

Jubileum
4, 21, 25, 50, 66. Nem az e heti nyertes lottószámokat hozzuk 
nyilvánosságra. (Bár ki tudja? Lehet, hogy megjátszom.)
Akkor mit jelent a számsor? Menjünk visszafelé!
Az országban 66.-ként nyilvánították várossá településünket, idén 
50 éve. E fél évszázadból helységnév táblánkon 25 éve Tiszaújváros 
szerepel, 21 évig Leninvárost olvashatott az erre járó, s mindössze 
4 esztendő jutott az ősnek, Tiszaszederkénynek.
Hogy miért hozom mindezt szóba? Hogy - miközben bőszen ötve-
nezünk - ne menjünk el némán a 25 mellett sem. Most, amikor e 
sorokat írom, február 1-je van. E naptól „adta nekünk” a Tisza-
újváros nevet a néhai köztársasági elnök, Göncz Árpád 1991-ben. 
Tehát, boldog születésnapot Tiszaújváros!
Nem volt könnyű szülés. Az önkormányzat ad hoc bizottsága a Ti-
szaszederkény elnevezést javasolta, de a testület kikérte a lakosság 
véleményét is. A kiküldött ajánlószelvények közül igen sokat jut-
tattak vissza. Tiszaújvárosra 2084, Tiszaszederkényre 1727, Új-
szederkényre 213, Tiszaújvárra 191, Tiszaújhelyre 100, Tiszaúj-
lakra 46, és a szelvényen eredetileg nem szereplő Leninvárosra 77 
ajánlás érkezett. Tiszaújváros és Tiszaszederkény között dőlt el a 
csata az 1990. november 22-én tartott ülésen. Tiszaújváros nyert 
13:6 arányban.
S ha már történelem, még egy adalék, ezen a testületi ülésen válasz-
tották jegyzővé dr. Heiszman Gézát is, aki addig VB (nem világ-
bajnokság, kedves fiatal olvasó, hanem Végrehajtó Bizottság) tit-
kárként látta el feladatát.

- efel - 

Év sportolója 2015

Díjeső a tiszaújvárosiaknak

A hét elsőséget hozó közön-
ségszavazás után a szakmai 
zsűri három kategóriában 
osztott első helyet tiszaújvá-
rosinak az Év sportolója 2015 
szavazáson.

Miskolcon, az Észak-Magyarország napi-
lap és a Borsod Online e héten rendezte 

meg székházában a  megye „Év sportoló-
ja 2015” díjátadó ünnepséget. A tizenhar-
madik alkalommal meghirdetett szava-
zásra hét kategóriában külön-külön vok-
solhatott a közönség és a szakmai zsű-
ri. A tiszaújvárosi sportolók, csapatok és 
edzők a hagyományokhoz híven most is 
kiválóan szerepeltek.

Először történt meg a díjátadó történeté-
ben, hogy a közönségszavazatok alapján 
valamennyi kategóriában tiszaújvárosi si-
ker született. A győztesek négy tiszaújvá-
rosi klubból, három sportág képviseleté-
ben kerültek ki: a Tiszaújvárosi KKSE az 
utánpótlás versenyzőknél vitte el a pál-
mát, a lányoknál a kenus Bragato Giada, 
a fiúknál a kajakos Béke Kornél révén, a 
sportág harmadik győztese a férfiaknál a 
Tiszaújvárosi VSE kajakosa, Molnár Pé-
ter lett. A TVK-Mali TK triatlonosai az 
utánpótláscsapat kategóriában az ifjúsági 
leány együttesükkel nyertek, a nőknél pe-
dig Szabolcsi Fruzsinával. A kosárlabda 
is két első helyet szerzett, a felnőtt csapa-
tok között az NB I/B-s Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK férfi gárdája dia-
dalmaskodott, míg az edzők között szak-
vezetőjük, Brunyánszky István végzett az 
élen.
 A szakmai zsűri szavazatai alapján öt ka-
tegóriában végeztek dobogós helyeken a 
tiszaújvárosiak. Béke Kornél, Molnár Pé-
ter és a TVK-Mali TK ifjúsági leány csa-
pata ezen a szavazáson is az első helyet 
szerezte meg. Váczi Anita a felnőtt nők 
kategóriában második, Szabolcsi Fruzsi-
na harmadik, míg az utánpótlás korú lá-
nyoknál Bragato Giada harmadik lett.
 A szervezők a díjátadón külön kiemelték, 
látni, hogy a tiszaújvárosi klubokban re-
mek munka folyik, melyet a tiszaújváro-
si szurkolók, sportbarátok és a szakmai 
zsűri tagjai ezúttal szavazataikkal is alá-
támasztották. 

A megye legjobbjai
UTÁNPÓTLÁS LEÁNY KATEGÓRIA
1. Gercsák Szabina, a Hell-Miskolci Ju-
do Club cselgáncsosa, 2. Nagy Kinga, a 
Diósgyőri VE vívója, 3. Bragato Giada, 
a Tiszaújvárosi KKSE kenusa.
UTÁNPÓTLÁS FIÚ KATEGÓRIA
1. Béke Kornél, a Tiszaújvárosi KKSE, 
kajakosa, 2. Tóth Apor, a Miskolci VSC 
cselgáncsosa, 3. Holló Szilárd, a Ka-
zincbarcikai VSE súlyemelője.
UTÁNPÓTLÁS CSAPAT KATEGÓ-
RIA
1. TVK-Mali TK ifjúsági leány triat-
loncsapata, 2. A miskolci Herman Ottó 
Gimnázium fiú kézilabda csapata, 3. A 
Diósgyőri Tájékozódási Futó Club ifjú-
sági fiú csapata.
FELNŐTT NŐI KATEGÓRIA
1. Czank Tímea, az Aluinvent-DVTK 
kosárlabdázója, 2. Váczi Anita, Tiszaúj-
városi VSE parakajakosa, 3. Szabolcsi 
Fruzsina, a TVK-Mali TK triatlonosa.
FELNŐTT FÉRFI KATEGÓRIA
1. Molnár Péter, a Tiszaújvárosi VSE 

kajakosa, 2. Csóka Nándor, a miskolci 
M1 Fitness ökölvívója, 3. Dudas Jessee, 
a DVTK Jegesmedvék jégkorongozója.
EDZŐ KATEGÓRIA
1. Flórusz János, a Hell Miskolci Ju-
do Club cselgáncs-edzője, 2. Majoross 
Gergely, a Miskolci Jegesmedvék jég-
korongcsapatának volt trénere, 3. Mi-
guel de Jesús López Alonso, az Alu-
invent-DVTK kosárlabda csapatának 
szakvezetője.
FELNŐTT CSAPAT KATEGÓRIA
1. A DVTK Jegesmedvék jégkorong 
csapata, 2. Az Aluinvent-DVTK NB 
I-es női kosárlabda csapata, 3. A Mező-
kövesdi KC NB I-es férfi kézilabda csa-
pata.
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A díjesőben részesült tiszaújvárosi sportolók. 
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot február 7-ig (vasárnapig) 
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd február 8-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszer-
tár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) 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 18 órakor, szerdán, csütörtökön és pén-
teken reggel fél 9-kor, vasárnap délelőtt 11 órakor lesznek a 
szentmisék templomunkban.

Görögkatolikus

Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap 9:45 utrenye, 11:00 
Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Tiszta hétfőn megkezdődik 
a nagyböjt szent időszaka, 17:00 vecsernye. Kedden 8:00 reg-
geli istentisztelet. Szerdán 17:00 előreszentelt adományok li-
turgiája. 
„Jézus nem azt mondja, hogy megmutatom nektek az utat, ha-
nem én vagyok az út. Nem azt mondja, hogy megtanítalak 
benneteket az igazságra, hanem azt, hogy én vagyok az igaz-
ság. Azt sem mondja, hogy életet adok nektek, hanem hogy én 
vagyok az élet.” (Lev Gillet) 

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.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Simon Sándor 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

rimSzki Gyula

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára 
virágot helyeztek. 

Testvére és családja

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott. 
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.”

Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 

2016. február 1-jén, 70 éves korában elhunyt 
Handa Gyula

Temetése 2016. február 5-én, pénteken, 12.30 órakor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

naGy lajoSné 
(született Csótka Margit, Mezőcsát)

egykori TVK-s dolgozó, 
hosszú betegség után életének 65. évében 

2016. január 30-án elhunyt. 
Utolsó útjára 2016. február 09-én 11 órakor kísérjük Sajó-

szögeden, a Városi Temetőben 
A gyászoló család

Meghívó

Nyugdíjasok 
közgyűlése

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesü-
lete 2016. február 24-én 15.00 órától 
tartja éves közgyűlését, melyre ezúton  
tisztelettel meghívja tagjait. Határozat-
képtelenség esetén az ismételt közgyű-
lést 15.30 órakor tartjuk meg. A köz-
gyűlés helye: központi étterem, Kazin-
czy út 2.

Sóvágó Gábor elnök

Téli átverés

Trükkös tűzifaárusok
A csalás is jelen lehet a fűtési időszakban, 
amikor megjelennek a házaló tűzifaáru-
sok. Trükkjeik közé tartozik, hogy a ke-
reskedelmi árnál olcsóbban kínálják el-
adásra „jó minőségű” portékájukat, mely 
a jármű platóján heverve nagyobb meny-
nyiségűnek tűnik. A valós mennyiségnél 
jó pár köbméterrel többnek mondja azt 
az eladó, bekalkulálva, hogy a vevőnek 
nincs módja lemérni. Ezáltal megtévesz-
tik a károsultat. Előfordult, hogy a rako-
mány alatt gallyfa rejtőzött, nem a mon-
dott minőségű hasáb tűzifa.
A sok esetben időskorú vevő a fizetés so-
rán beengedi lakásába az árusokat, akik 
láthatják, hogy honnan veszik elő a kész-
pénz, s ez további veszélyeket rejt magá-
ban, terepe lehet a trükkös lopásnak.
Mit tegyen, mire figyeljen, hogy elkerülje 
a károsulttá válást?
Legyen körültekintő, amikor idegentől vá-
sárol, kérje meg ismerősét, szomszéd-
ját, hogy legyen jelen a vásárlásnál (több 
szem többet lát). Vegye szemügyre ala-
posan a portékát, azután fizessen. Kérjen 

mérlegelést vagy hívjon hozzáértőt, aki 
segít a mennyiség meghatározásban, így 
elkerülheti, hogy átverjék.
Idegent ne engedjen be otthonába, ne má-

sok előtt vegye elő megtakarított pénzét, 
mert elterelhetik figyelmét, ellophatják ér-
tékeit.
  B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság

Tett
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik februá-

ri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Pályázati felhívás! 
A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet tiszaújvárosi középiskolások és 

tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező főiskolások, egyetemisták számára  
a március 15-i ünnepi beszéd megírására és elmondására. 

Kritériumok: 
Számítógéppel írt és szerkesztett szöveg, 

az alkotó nevének, címének és elérhetőségének feltüntetésével. 
Időtartam: 5 - maximum 8 perc .

Díjazás: 
I. helyezett: 50.000 Ft - a beszédet az alkotó a városi ünnepi megemlékezésen, 

a Március 15. Parkban a Petőfi-szobornál mondja el. 
II. helyezett: 30.000 Ft 
III. helyezett: 20.000 Ft 

A pályázat benyújtásának helye: 
Mátyás Zoltán igazgató 

Derkovits Kulturális Központ, 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 
Pogonyi-Simon Edit intézményvezető 

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 
3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. február 24. 
Egyéb információ: 

Bodnár Zsuzsa művelődésszervező, tel.: 542-005 
Derkovits Kulturális Központ 3580 Tiszaújváros Széchenyi út 2. 49/542-004 

szervezok@tujvaros.hu www.dkk.tiszaujvaros.hu

2. oldal 2016. február 4.Sokféle

Előfordul, hogy a rakomány alatt gallyfa rejtőzik.  (Illusztráció)

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755,

+ 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tisztv.hu



Ülésezett az önkormányzat

Támogatások, évfordulós újdonságok
Mintegy 378 millió forintos tá-
mogatást ítélt meg társashá-
zi felújításokra a képviselő-
testület január 28-án tartott 
ülésén. 

A városatyák elfogadták az önkormány-
zati tulajdonú gazdasági társaságok üzle-
ti terveinek főbb célkitűzéseit, határoztak 
a szünidei gyermekétkeztetésről. Telepü-
lésünk várossá nyilvánításának 50. évfor-
dulója alkalmából két új elismerési for-
máról, a Tiszaújváros Kártya megújításá-
ról, és emléklap adományozásáról is dön-
töttek a képviselők.
Zárt üléssel kezdte munkáját a grémium. 
Ezt követően Bráz György polgármester 
arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy 
újabb személynek adományozott Tiszaúj-
város Szolgálatáért Díj kitüntetést a tes-
tület, és a képviselők jóváhagyták a Ti-
szaSzolg 2004 Kft. tervezett ingatlanér-
tékesítéseit az ipari parkban, illetve egy 
ingatlan megvásárlását. A polgármester 
hozzátette, a tranzakciókról később rész-
letesebb tájékoztatást is adnak.

Szünidei 
ingyenes étkeztetés

Törvénymódosítás alapján 2016. január 
1-jétől a települési önkormányzatoknak 
a szünidei gyermekétkeztetés keretében 
a szülő kérelmére a hátrányos és halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermek részé-
re a déli meleg főétkezést ingyenesen kell 
biztosítaniuk. További gyermekek részé-
re az ingyenességről az önkormányzatok 
dönthetnek.
Tiszaújváros képviselő-testülete élve a 
törvény adta lehetőséggel az ingyenes 
szünidei főétkezést azon általános-, vagy 
középfokú iskolával tanulói jogviszony-
ban álló, rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő kiskorú gyermek 
részére is biztosítja, aki tiszaújvárosi la-
kóhellyel, bejelentett tartózkodási hely-
lyel rendelkezik, és életvitelszerűen be-
jelentett tartózkodási helyén él. A szüni-
dei gyermekétkeztetést az őszi, téli, tava-
szi tanítási szünet munkanapjaira, illetve 
a nyári szünet legalább 43 munkanapjá-
ra kell megszervezni. Az ingyenes főét-
kezést csak helyben történő fogyasztás-
sal lehet igénybe venni.

Elismerés, kártya, 
emléklap

Tiszaújváros történetében 2016. fontos 
mérföldkő, mivel idén ünnepeljük a vá-
rossá nyilvánítás 50. évfordulóját. Ezzel 
összefüggésben a képviselő-testület mó-
dosította a kitüntetések adományozásá-
ról szóló rendeletét, új rendeletet alkotott 
a Tiszaújváros Kártyáról, és határozatot 
hozott emléklapok átadásáról. 
A kitüntetési rendelet legfontosabb mó-
dosítása, hogy javaslattétel esetén annak 
a személynek, aki legalább 8 éven át a 

város vezetésében tanácselnökként, pol-
gármesterként, alpolgármesterként részt 
vett, Tiszteletbeli Városvezető, valamint 
annak a személynek, aki legalább 4 tel-
jes választási cikluson keresztül a város 
legfőbb testületének tagja volt, Tisztelet-
beli Képviselő címet adományozhat a 
képviselő-testület. A kitüntető címeket a 
várossá nyilvánítás évtizedes, fél- és há-
romnegyed évszázados évfordulóin ado-
mányozzák és erkölcsi elismerésként egy 
oklevelet és egy 14 karátos aranyból ké-
szült kitűzőt adnak át az évforduló tiszte-
letére rendezett ünnepségen. A cím ado-
mányozásával külön anyagi juttatás nem 
jár, viszont a díszpolgárral azonos jogok 
illetik meg a kitüntetésben részesült sze-
mélyt. További változás, hogy a díszpol-
gár a város szimbólumának, a város kul-
csának másolata helyett a Tiszteletbe-
li Városvezetőhöz és a Tiszteletbeli Kép-
viselőhöz hasonlóan 14 karátos aranyból 
készült kitűzőt kap az adományozáskor. 
A képviselő-testület 2003-ban döntött a 
Tiszaújváros Kártya kibocsátásáról, mely-
nek birtokosai kedvezményes belépés-
re és kedvezményes szolgáltatás igény-
bevételére jogosultak a külön megállapo-
dás alapján csatlakozó kártya elfogadóhe-
lyeken. A kártya létjogosultságát igazolja, 
hogy 2015-ben mintegy 8000 tiszaújváro-
si lakos érvényesítette kártyáját.
A várossá nyilvánítás 50. évfordulójára 
tekintettel a testület a kártya arculatának 
megújításáról és ingyenes lecseréléséről 
határozott. A kártyabirtokosoknak csak 
az elvesztett vagy megrongálódott kár-
tyák előállításának költségeit kell állni-
uk. A kártyán már nem lesz fénykép, és öt 
évig érvényes. (További információk la-
punk 4. oldalán.)   
A jubileumi év megfelelő alkalom arra is, 
hogy azoknak, akik legalább 1966-tól fo-
lyamatosan a városban élnek, 50 éve részt 
vesznek településünk mindennapi éle-
tében, egy tárgyiasult emlék készüljön - 
vélte Bráz György polgármester. Javasla-
tára a testület úgy határozott, hogy ezen 
városlakók számára egy névre szóló em-
léklapot készíttet a Polgármesteri Hivatal, 
melyet igénylés alapján, az adatok egyez-
tetését követően kaphatnak meg az érin-
tettek 2016-ban. 

Nagyobb cafetéria,
béremelés

A képviselő-testület elfogadta az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
2016. évi üzleti terveinek főbb célkitűzé-
seit. Ebben a tulajdonos (az önkormány-
zat) általános elveket, illetve speciális 
irányelveket fogalmazott meg, hozzáté-
ve, hogy az egyes cégek feladatai a költ-
ségvetés elfogadása után valószínűleg ki-
egészülnek.
A munkavállalók számára jó hír, hogy 
mind a négy önkormányzati cégnél 180 
ezerről 200 ezerre emelkedik a cafetéria 
keret, továbbá 3%-os általános béreme-
lést kell végrehajtani, illetve további 2%-

os mértékű differenciált bérrendezési ke-
retet kell biztosítani az üzleti terv elfoga-
dását követően - 2016. január 1-jéig visz-
szamenőleg.
A speciális irányelvek közül kiemelendő, 
hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. folytatja a 
távhővezeték-rekonstrukciót. A testületi 
határozat értelmében erre 200 millió fo-
rintot kell fordítani saját forrásból, szük-
ség esetén a jegyzett tőke megemelésével.
A Tisza Média Kft. speciális irányelvei 
között hangsúlyosan szerepel a bérelt 
eszközök kiváltása, a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Kft-nél többek között a Tisza 
úti telephely épületeinek felújítása a spe-
ciális feladat, a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Kft-nál pedig a lakosság tájékoztatása az 
egyes sportlétesítmények térítésmentes 
használatáról.

Zöld út 
az épületfelújításoknak

Tiszaújváros önkormányzata tavaly már-
ciusban fogadta el a társasházak ener-
gia-megtakarítást eredményező korsze-
rűsítésének, felújításának támogatásáról 
szóló rendeletét, és az ahhoz kapcsoló-
dó pályázati kiírást. Mindkét dokumen-
tum összhangban van a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium által kiírt, az Otthon 
Melege Program keretében meghirdetett 
pályázati lehetőséggel. Az állami pályá-
zat benyújtására 2015. április 30-tól nyílt 
lehetőség, így a pályázni kívánó társashá-
zak megfelelően tudtak tervezni, a lakás-
tulajdonosok tisztában lehettek a felújítá-
sokhoz szükséges önerő mértékével.
 A kormány által meghirdetett felhívásra 
Tiszaújvárosból 18 lakóközösség pályá-
zott és mind nyert, az elismerhető költ-
ségek 50 %-ának megfelelő állami támo-
gatásban részesült. A Tiszaújvárosban pá-
lyázó társasházak magas száma nagymér-
tékben köszönhető annak, hogy az önkor-
mányzat jelentős összeggel támogatja a 
programban résztvevőket.
Januárban az épületek képviselői a helyi 
rendeletnek és pályázati kiírásnak megfe-
lelően benyújtották pályázataikat, s azo-
kat a testület most pozitívan bírálta el. Az 
önkormányzati támogatás mértéke az el-
ismerhető bekerülési költség 1/3-a, de la-
kásonként nem haladhatja meg az 500 
ezer forintot. A felújítások során 18 tár-
sasház 819 lakása válik komfortosabbá, 
gazdaságosabbá, működtethetőbbé, s eh-
hez az önkormányzat mintegy 378 millió 
forint támogatással járul hozzá.
Az önkormányzat 2008-ban és 2009-ben 
is csatlakozott az állami panelprogram-
hoz, így a mostani döntéssel együtt kö-
zel 900 millió forint támogatást nyújt, ez-
zel 45 épület 1945 lakásának megújulá-
sát, komfortosabbá tételét segíti, illetve 
segítette elő, ezáltal a tiszaújvárosi lakó-
épületek több mint 1/3-a vált, válik gaz-
daságosabbá. 

           Ferenczi László

Újabb elismerés

Tiszaújváros 
szolgálatáért

Újabb nyugállományba vonult dolgozó, Botosné 
Simon Edit óvodapedagógus vehette át a Tiszaúj-
város Szolgálatáért Díj kitüntetést a képviselő-tes-
tület ülésén.

Botosné Simon Edit 1976-ban szerezte meg óvodapedagógusi 
oklevelét a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben. Ebben 
az évben helyezkedett el Leninvárosban, a Tiszai Erőmű Vál-
lalat üzemi óvodájában. Jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújváro-
si Napközi Otthonos Óvoda Szivárvány óvodájában 1979 óta 
dolgozik.  
Jó elméleti felkészültséggel rendelkező, szakmai munkájára igé-
nyes, hivatását szerető pedagógus. Kiegyensúlyozott, türelmes 
egyéniség, munkatársaival való kapcsolatára az őszinteség és 
segítőkészség a jellemző. 1985-től az intézmény szakszervezeti 
bizalmi feladatait is ellátta. 
Az önképzésre mindig nagy hangsúlyt fektetett, érdeklődő és 
nyitott volt a korszerű szakmai ismeretek, nevelési módsze-
rek iránt. Korábban mentori feladatokat is vállalt, melyet ma-
gas színvonalon látott el. A gyermekekkel és a családokkal va-
ló kapcsolatára a barátságos, szeretetteljes légkör és a korrekt-
ség volt a jellemző. 
Aktívan részt vett a nevelőtestület és a munkaközösségek mun-
kájában.  1994 óta az óvodai környezeti munkaközösség veze-
tője. Lelkes környezetvédőként nagy körültekintéssel és alapos-
sággal tervezte és szervezte az óvodáskorú gyermekek környe-
zetmegismerő és környezetvédő programjait. 
Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként 1995-ben főtaná-
csosi címben részesült. Tiszaújváros önkormányzata 1996-ban 
Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél, Évi díj kitüntetést adomá-
nyozott számára.
A város óvodai nevelésében végzett több mint három és fél év-
tizedes kimagasló tevékenysége, példaértékű szakmaszerete-
te, elhivatottsága, a környezettudatos életmód megismertetésé-
ben szerzett érdemei elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” kitüntetésben részesült.

A tiszaújvárosi értéktár egy éve

Nyolc érték 
a gyűjteményben

Tiszaújváros képviselő-testülete a Derkovits Kul-
turális Központot bízta meg a Tiszaújváros Tele-
pülési Értéktár létrehozásával és annak gondozá-
sával. A kulturális központ a legutóbbi testületi 
ülésen adott számot munkájáról.

A 2015. január 8-án alakult, 5 főből álló Tiszaújváros Települési 
Értéktár Testület megkezdte a helyi értékek gyűjtését, feltárását. 
Az értéktár gyűjteménybe bekerült személyek, épületek, megis-
mertetésére és munkásságuk népszerűsítésére, valamint a testü-
let munkájának bemutatására honlap készült, amely a www.er-
tektar.tiszaujvaros.hu címen érhető el.
Az eltelt egy évben 8 helyi érték került be a gyűjteménybe: a 
tiszaszederkényi református templom és parókia, Huszár An-
dor életműve, az 1957-ben átadott első lakóházak a Szederké-
nyi úton, Tisza-part városrész készenléti lakótelepének házai, a 
víztorony, a Sportcentrum, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfür-
dő gyógyfürdője, a Derkovits Kulturális Központ Helytörténe-
ti Gyűjteménye.
A szakmai testület úgy gondolta, hogy ezek közül Huszár An-
dor életműve méltó arra, hogy bekerüljön a megyei értékek kö-
zé. A testület elnöke kezdeményezte az életmű Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Értéktárba történő felvételét. A megyei bi-
zottság február 1-jei ülésén azonban levette napirendjéről a ja-
vaslat tárgyalását.
A testület tagjai szakmai programokon is részt vettek, többek 
között Bükkszentkereszten és Hatvanban, a tapasztalatokat fel-
használva folyamatosan frissítik, adatokkal, információkkal töl-
tik fel honlapjukat.
2015 őszén pályázatot írtak ki az értéktár logójának megtervezé-
sére. A beérkezett munkák közül a „Szederlevél” jeligéjű pályá-
zat nyerte el az értéktár testület tetszését.
A települési értéktárba való bekerüléshez írásban továbbra is 
bárki javasolhat egy tárgyat, hagyományt, jelképet, környezeti 
értéket. A „jelölések” elfogadásáról a helyi értéktár testület dönt.

3. oldal2016. február 4. Aktuális

A mostani döntéssel együtt Tiszaújváros önkormányzata mintegy 900 millió fo-
rinttal támogatta 45 épület felújítását, fűtéskorszerűsítését. 

Januárban két vezetékszakasz is kilyu-
kadt, indokolt tehát a távhő-rekonst-
rukció folytatása. 

Botosné Simon Edit 40 éve kezdte óvodapedagógusi pályáját. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Molnár István

a 8. sz választókerület képviselője
2016. február 10-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

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. 

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.

Pályázati felhívás

Civil szervezetek, egyesületek támogatása
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

Közlemény

Megújul a Tiszaújváros Kártya
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. 
évfordulója alkalmából az önkormány-
zat megújult arculatú Tiszaújváros Kár-
tyát bocsát ki. A jelenleg használatban 
lévő Tiszaújváros Kártyák érvényessége 
2016. március 31-én lejár, az új kártyá-
val április 1-jétől vehetők igénybe a ked-
vezmények. 
Az új Tiszaújváros Kártya első alkalom-
mal ingyenes, elvesztése, megrongálódá-
sa esetén azonban az újonnan igényelt 
kártya előállításának költségeit a kártya 
használójának meg kell térítenie. A kár-
tya a jogosultság fennállása esetén öt évig 

lesz érvényes, nem kell évente érvénye-
síteni. 
Az új kártyát tiszaújvárosi lakóhellyel ren-
delkező, vagy Tiszaújváros önkormány-

zatának tulajdonában lévő lakást szolgá-
lati jelleggel bérlő magánszemély, illet-
ve ez utóbbi magánszeméllyel jogszerűen 
együttlakó hozzátartozó igényelheti. 
A jogosultak az új Tiszaújváros Kártya 
iránti igényüket 2016. február 1. napjától 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
ti irodájában nyújthatják be. Az igénylőla-
pok benyújtása során - a jogosultság meg-
állapítása érdekében - a személyazonosság 
igazolására alkalmas és a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány, valamint a szolgálati 
jelleggel bérelt lakás esetén a bérlet igazo-
lására alkalmas okmány szükséges. 

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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):  700.000 Ft. + ÁFA
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gépkocsi megtekin-
tése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 2016. február 04-én 
12.00 óráig a cég titkárságán (Tiszaújváros, Tisza út 2/E).
Árverés ideje, helye: 2016. február 05-én 09.00 óra a kft. tárgya-
lójában (Tiszaújváros, Tisza út 2/E)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Árverési hirdetmény

Használt gép értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata érté-
kesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő 
alábbi használt eszközt:
Faipari szalagfűrész Plovdiv BU-801 
A kikiáltási ár bruttó 175.000 Ft.
- gép magassága: 250 cm
- tömege: 950 kg
- asztallap mérete: 120x90
- munkaasztal magassága: 95 cm, billent-
hető
- hasznos vágási szélesség: 79 cm, ma-
gasság: 50 cm
- átlagos állapotú
- gyártási éve:1972, bolgár gyártmány
- öntvény váz+kerék, alsó lapvezetésű

- 3 KW-os fékes villanymotorral.
A licit induló összege (alapár): a bruttó 
kikiáltási ár.
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 gép megtekinthető: Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. telephelyén (Ti-
szaújváros, Tisza út 2/E.). 
Jelentkezési lap átvétele és benyújtási ha-
tárideje: 

A jelentkezési lap átvétele 2016. febru-
ár 16-án 11.30 óráig Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal 214-es irodájában Fe-
hér-Jósvai Anita pénzügyi munkatársnál, 
a leadása 2016. február 16-án 12 óráig Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Titkár-
ságára.
Licit lépcső:
- 1.000 Ft, vagy annak egész számú több-
szöröse.
Árverés ideje, helye:
2016. február 17-én 10.00 óra Tiszaújvá-
rosi Polgármesteri Hivatal 3. emeleti tár-
gyalójában.

Tiszaújváros Város Önkormányzata

Közlemény

Ingyen szénmonoxid érzékelők
a katasztrófavédelemtől

Február 1-jén a katasztrófavédelem a hi-
vatalos Facebook-profilján játékot in-
dított, amelyben összesen 200 darab, e-
gyenként 10 ezer forint értékű szénmo-
noxid érzékelőt lehet nyerni. A profil a fa-
cebook.com/bmokf.hivatalos címen érhe-
tő el.
Sajnos nem telik el nap anélkül, hogy a 
médiában ne hallanánk arról, hogy valaki 
szénmonoxid mérgezést szenvedett. Csak 
2016 januárjában hetven alkalommal ri-
asztották a tűzoltókat a mérgező gáz mi-
att, csaknem ötvenen szenvedtek valami-
lyen mértékű mérgezést, öt emberen pe-
dig már nem lehetett segíteni. 
A katasztrófavédelem Országos Tűzmeg-
előzési Bizottsága az egyik legfontosabb 
feladatának tekinti a szénmonoxid mérge-
zéses esetek számának visszaszorítását és 

az emberek széles körű tájékoztatását eb-
ben a témakörben. A hatékony tájékozta-
tás érdekében a katasztrófavédelem hiva-
talos Facebook-profilján játékot indítunk, 
amelyben két héten keresztül összesen 
kétszáz szén-monoxid-érzékelőt nyerhet-
nek azok, akik a különböző feladato-
kat a legjobban teljesítik. Február 1-jétől 
14 napon keresztül napi 14 érzékelő ta-
lál gazdára, a játék utolsó napján pedig 18 
érzékelőt lehet megnyerni.
Érdemes tehát február figyelni a kataszt-
rófavédelem hivatalos Facebook-profil-
ját.
facebook.com/bmokf.hivatalos
A szénmonoxid érzékelőket a Honeywell 
Szabályozástechnikai Kft. biztosította a 
katasztrófavédelem Országos Tűzmegelő-
zési Bizottsága részére.

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.
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Kétszáz szénmonoxid érzékelő talál 
gazdára. 

A régi kártya március 31-ig érvényes. 



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
intézményvezető

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!

Az óvoda a szeptember 1-jétől augusztus 
31-ig tartó nevelési év egészében folya-
matos ellátást biztosító intézmény. Így az 
iskolai tavaszi, őszi, téli és nyári szünet 
kiadásáról szóló hatályos jogszabály ren-
delkezései az óvoda tekintetében nem al-
kalmazható. Ezért valamennyi, a 3. élet-
évét betöltött óvodaköteles gyermek óvo-
dai foglalkozásról való távolmaradását a 
nevelési év során minden esetben a házi-
rendben foglalt eljárásrend szerint iga-
zolni kell. A mulasztás igazolása minden 
óvodaköteles gyermekre egyformán kö-
telező, akit nem mentettek fel az óvoda-
kötelezettség alól!
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
- a szülő írásbeli kérelmére a gyermek a 
házirendben meghatározottak szerint en-
gedélyt kapott a távolmaradásra,
- a gyermek beteg volt, és azt a házirend-
ben meghatározottak szerint igazolja,
- a gyermek hatósági intézkedés vagy e-
gyéb alapos indok miatt nem tudott óvo-
dába járási kötelezettségének eleget tenni.

Ha a gyermek távolmaradását nem iga-
zolják, a mulasztás igazolatlan. 
A szülőknek ismerniük kell a mulasztás 
igazolásának szabályait, mert az igazolat-
lan mulasztásnak súlyos következményei 
lehetnek.
Az óvodaköteles gyermek igazolatlan mu-
lasztása esetén az óvodavezető értesíti 
- öt nevelési napnál több igazolatlan mu-
lasztás esetén a gyermek tényleges tar-
tózkodási helye szerint illetékes gyám-
hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, 
akik megteszik a szükséges intézkedést;

- a tíz nevelési napot elérő igazolatlan 
mulasztás esetén az általános szabálysér-
tési hatóságot. A pénzbírságot maga után 
vonó szabálysértési tényállás megvaló-
sulásához szükséges igazolatlan mulasz-
tás mértéke óvodai nevelésben részt ve-
vő gyermek esetén az adott nevelési év-
ben összesen tizenegy nap,
- a húsz nevelési napot elérő igazolatlan 
mulasztás esetén a gyermek tényleges 
tartózkodási helye szerint illetékes gyám-
hatóságot, amely kezdeményezi a megyei 
kormányhivatalnál a családi pótlék szü-
neteltetését. 
Tisztelt Szülők!
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da egész nyáron át biztosítja a gyermekek 
óvodai ellátását. A felújítási és karbantar-
tási munkálatok elvégzése miatt az egyes 
óvodai épületek nyári zárvatartásáról, il-
letve a zavartalan ellátást biztosító épüle-
tek nyitvatartásáról a fenntartó tájékozta-
tót tesz közzé.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

A kötelező óvodáztatásban 
résztvevő gyermek hiányzásáról

Sajtóközlemény

Nincs változás 
az 1+1% felajánlásában 
A bevallási nyilatkozatot választók is rendelkezhetnek adójuk 
1+1%-áról. Évek óta nagyjából csak a fele ajánlja fel adójának 
egy százalékát abból a mintegy négy és félmillió állampolgár-
ból, aki személyi jövedelemadót fizet. Az szja 1+1%-áról idén 
is, csakúgy, mint az elmúlt években, május 20-áig lehet rendel-
kezni, szja-bevallási formától függetlenül. 
 Aki személyijövedelemadó-bevallást nyújt be az adóhivatal-
nak, egyúttal rendelkezhet arról, hogy adójának 1+1 százaléká-
val támogat civil szervezetet, egyházat, illetve a Nemzeti Te-
hetség Programot. Akik már benyújtották a bevallásukat vagy 
munkáltatójuknál X jelet tettek és a NAV-ot bízták meg a beval-
lás elkészítésével, de még egyetlen szervezetet sem jelöltek meg 
kedvezményezettként, nem maradtak le semmiről. Ugyanis az 
1+1%-ról rendelkezni a bevallástól függetlenül lehet és lehetett 
eddig is egészen május 20-ig. 
 Az új lehetőség a bevallási nyilatkozat az szja-bevallás egyik 
módja. Ha valaki a munkáltató igazolásán X-et ír a megfelelő 
rovatba, azaz ezáltal megbízza a NAV-ot a bevallás elkészítésé-
vel az egyben le is tudja az adóbevallási teendőit. Az 1+1%-os 
rendelkezés nem adóbevallási teendő, és a felajánlás csak egy 
lehetőség, az emberek saját belátásuk szerint dönthetnek, hogy 
adójuk 1+1%-ával szeretnének-e jótékonykodni. 
A NAV honlapján valamennyi támogatható szervezet, annak 
adószáma, illetve technikai száma is megtalálható. Felajánláso-
kat kizárólag a listán szereplők kaphatnak, vagyis azok a szer-
vezetek, amelyek szeptemberig regisztráltak a NAV-nál és meg-
felelnek a támogatás feltételeinek. 
Azok az adóforintok, amelyekről nem rendelkeznek az adózók, 
a költségvetésben maradnak. Az a pénz azonban, amit az állam-
polgárok támogatásként felajánlanak, leggyakrabban gyerme-
kek gyógyítását és állatmenhelyek működését szolgálja. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
B-A-Z Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

Ünnepeljünk 
együtt!

Településünk várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmá-
ból a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete Emléknapot ren-
dez.
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” jel-
vényt, vagy elismerést kaptak.
A jelentkezéseket név és elérhetőség megjelölésével személye-
sen hétfőn, kedden 8-11 óráig, 
Telefonon a 49/440-660-as számon, e-mailben a tnyugdija-
sok98@gmail.com címen várjuk.
Az emléknappal kapcsolatos információkról, hely, időpontok 
stb., később fogunk tájékoztatást adni.
Jelentkezésüket várva, üdvözlettel:   

Sóvágó Gábor
      elnök

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

Lakossági tájékoztató

Katasztrófavédelmi 
ügyfélfogadás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Kovács Katalin c. tűz-
oltó zászlós Tiszaújváros Járás katasztrófavédelmi megbízott-
ja szerdai napokon 13.00 órától 15.00 óráig ügyfélfogadást 
tart. Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal földszin-
ti 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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Az óvoda folyamatos ellátást biztosít.



Bűnmegelőzés

Február 18-ig várják önkormányzatok, oktatási intézmények és 
civil szervezetek pályázatait a Magyar Élelmiszerbank Egye-
sület és a Syngenta Élelmiszerlavina programjában. A nyertes 
pályázók több százezer forint értékű zöldség vetőmaghoz jut-
hatnak, amelyből közösségi termelést indíthatnak földjeiken.
A hetedik alkalommal szervezett programba olyan saját, vagy 
bérelt földterületekkel rendelkező pályázókat várunk, akik vál-
lalják, hogy a vállalatunk által felajánlott zöldség – többek kö-
zött burgonya, paradicsom, paprika, hagyma, cukkini - vető-
magokat elvetik, gondozzák, betakarítják, majd a terményeket 
nehéz sorsú családoknak, időseknek, fogyatékkal élőknek ad-
ják - hangsúlyozta Czigány Tibor, a Syngenta ügyvezető igaz-
gatója. 
- A támogatott pályázók nagy része hátrányos helyzetű térsé-
gekből kerül ki, ahol kevés a munkalehetőség. Az Élelmiszer-
lavina program nyertesei az aktív munkába is bevonják a rá-
szoruló embereket, akik így tapasztalatokat szereznek a kerti 
munkákban. Az elmúlt években többen ennek hatására kezdték 
el ismét művelni területeiket, ezt mindenképpen fontos ered-
ménynek tartjuk a tényleges támogatáson túl - tette hozzá Czi-
gány Tibor. 

Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület elnöke el-
mondta, a kiválasztott szervezetek támogatásának mértékét el-
sősorban a felajánlott földterületük és termelési kapacitásuk, 
valamint a támogatni kívánt rászorulók számában állapítják 
meg. A Syngenta által felajánlott összesen több millió forint 
értékű vetőmagokból egy pályázó akár félmillió forintos vető-
mag csomagot is kaphat márciusban. A pályázaton részt vehet 
minden Magyarországon bejegyezett jogi személyiséggel ren-
delkező civil szervezet, oktatási intézmény és önkormányzat. 
A megvalósításba egyéb szervezeteket is, például helyi cége-
ket, egyházi szervezeteket is bevonhatnak. 
Cseh Balázs elmondta: 2015-ben százhetven tonna terményt 
takarítottak be 52 önkormányzat és nonprofit szervezet földje-
in. Az élelmiszernövények 14 ezer nehéz sorsú emberhez ke-
rültek. Az Élelmiszerlavina története során eddig már 115 ez-
ren kaptak segítséget.
A 2016-ös Élelmiszerlavina program pályázati kiírása itt te-
kinthető meg:
http://elelmiszerbank.hu/hu/szervezeteknek/aktualis_paly-
azatok/elelmiszerlavina_palyazati_felhivas_-_2016.html#.
VqsQ0FnGBqz

Termékbemutatók, avagy 
a megtévesztések tárházai

Lidiék
Édesapám parasztember volt. Mint minden gazdálkodó portáján, 
nálunk Böszörményben, a Szabadhajdú utcai kertben is mindenfé-
le háziállat élt. Egyik évben a már növekvő jércecsapatból egy, meg-
magyarázhatatlan módon ragaszkodott apámhoz. Kísérgette az ud-
varon, hízelgett, „beszélgetett” hozzá. Apám is felfigyelt a furcsa je-
lenségre, és elkezdte kényeztetni. Mindig akadt ezután a zsebben 
egy fél marék búza, kenyérdarab, kukorica. Lidinek nevezte el az 
„illetőt”, így is szólította, és az megszokta. Ha épp az udvar másik 
végében kapirgált és hallotta a kiáltást, hogy Lidi, „tyúkfuttában” 
ott termett és várta a jutalmat. Aranyos volt, ahogy viselkedett. Őt 
meg lehetett fogni, felvenni, simogatni, épp csak annyit tiltakozott, 
amennyit ugye egy hölgynek illik. Egyébként ugyanúgy élt, mint a 
többiek, velük hált a tyúkólban, részt vett a tyúkfrakció ülésein is, 
és amikor már „nagylány” lett, teljesítette hárembeli (házastársi) 
kötelességét is, ha a fess kukori úgy akarta. Szerényen, néhány to-
jással a családi GDP szinten tartásába is beszállt. A következő év 
őszéig tartott ez az idill. Idill, mert szerintem Lidi boldog volt. Ak-
kor történt meg a baj. Kíváncsiságból, vagy barátkozni, berepült a 
disznóólba. Az esti malacetetésnél édesapám már csak a maradvá-
nyait találta meg. Széttépték. A disznók!
A másik Lidi évtizedekkel később Bükkaranyoson élt a telken. 
Neki csak egy nyár adatott (nevét az első csodabogár után kapta). 
Az egyik szomszédasszony minden évben nevelt 10-15 csirkét kint. 
Valamelyik évben a „banda” nem fogadott be egyet, kiközösítet-
ték, véresre csipkedték. Disszidált. Átjött hozzánk és a másik két 
szomszéd telken élt. Kaja mindig került, kapirgált, bogarászott, el 
volt és szépen növekedett. Szelíd volt, szinte velünk ebédelt, odajött, 
várta, hogy egy kanál főtt tészta, zöldség, dinnyehéj eléje kerüljön. 
A napot is eltöltötte, fürdött a homokköves porban, sétálgatott, csi-
pegetett. Az, hogy a fürdést, csipegetést néhány tő hagyma vagy alul 
lévő paradicsom bánta, el volt neki nézve. Éjszakára sem ment ha-
za, elaludt a fás színben, a szerszámos bódéban. Érdekes színfolt 
volt a kertben, szerettük. Ám egyszer olyan gondolata támadt, hogy 
szállásnak a szomszédasszony mosogatóját nézze ki, ami a ház 
előtt volt. (Hallott volna valamit a wellnesről?) Eleinte még muris 
is volt, ahogy alkonyatkor odaballagott és nyugovóra tért a mosoga-
tóban. Csakhogy Lidinek volt egy nagy hibája. Nem járt WC-re. 
És az éjszakai termés rendre a mosogatóban maradt. Na Etu ma-
ma ezt nem tűrhette tovább. A legszörnyűbb ítélet született. Lidiből 
paprikás lett nokedlivel. Aznap nem volt kedvem enni.
Tanulságok: Ne keveredjünk disznók közé!  Ne piszkítsunk má-
sok dolgaiba!

K. Tóth Imre

A termékbemutatókhoz sok esetben kap-
csolódik a köztudatban negatív tapaszta-
lat, melynek sajnos van alapja. Ez olyan 
kereskedelmi gyakorlat, ahol főként idős 
embereket csapnak be, károsítanak meg 
azzal, hogy rossz minőségű terméket drá-
gán adnak el, vagy a dolgot nem létező 
gyógyító hatással ruházzák fel. Az is elő-
fordul, hogy pszichés nyomás alá helye-
zik a résztvevőket és a módszerek akár a 
fenyegetésig terjedhetnek.
Persze „elfelejtik tájékoztatni” a vevőt jo-
gairól. Mire rájön, hogy átverték már nem 
tudja elérni a szervezőket, a cég nem ve-
szi fel a telefont, és károsultként futhat a 
pénze után.
A módszerek változtak, az utóbbi időben 
különféle „csomagolást” kapott a termék-
bemutató. Ilyen többek közt az „Ingye-
nes egészségfelmérés, életmód-tanács-
adás, vagy egészségnap” ahol különfé-
le egészségügyi vizsgálatokat kínálnak a 
résztvevők számára, amikor „csodaszere-
ket és eszközöket” próbálnak eladni. Elő-
fordult, hogy azzal riogatták az időseket, 
hogy egészségüket kockáztatják, ameny-
nyiben nem veszik meg az életet hosszab-
bító szereket, például a mágneses párnát 
és hasonló dolgokat.
Lakásra szervezett összejövetelnél arról 
van szó, hogy nyereménnyel vagy aján-
dékkal kecsegtetik a kiszemeltet, akit meg-
kérnek, hogy hívja ismerőseit a találko-
zóra, majd amikor együtt vannak, beindul 
a termékismertetés és az ígéretdömping. 
Figyelem!
Új jogszabály lépett érvénybe, mely újra-

szabályozta a termékbemutatók, az online 
vásárlások területét. A fogyasztó (vevő) 
és a vállalkozás (eladó) között létrejövő 
szerződések szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Kormányrendelet, két fogyasztói 
szerződéstípust említ. Az egyik az üzlet-
helyiségen kívül kötött szerződés, ilyen 
a házaló kereskedés, utazással egybekö-
tött termékbemutató, melyek során meg-
károsíthatják a hiszékeny idősebb korosz-
tály tagjait.
Másrészt a távollévők között kötött szer-
ződéstípus, ami az interneten zajló online 
vásárlásokat jelenti. A jogszabály bizto-
sítja a vevőnek az elállási jogot, ami azt 
jelenti, hogy a vásárlás, vagy a szerző-
déskötés időpontjától számított 14 napig 
visszamondhatja az ügyletet és vissza-

kérheti a pénzét indoklás nélkül. Az eladó 
köteles ezt tudomásul venni, visszavenni 
az árut, a vételárat visszafizetni. Ameny-
nyiben a termékbemutató során erre a jo-
gára nem figyelmeztették a vevőt, elállási 
jogának határideje 12 hónapra meghosz-
szabbodik. A jog védelmet biztosít min-
denkinek, éljen vele!
Bármilyen kecsegtető ajánlatot kap, le-
gyen körültekintő a vásárlás, szerződés-
kötés alkalmával és gondolja át szüksé-
ge van-e arra termékre, megéri-e az árát, 
ezért konzultáljon olyan ismerősével, aki 
ebben tanácsot tud adni Önnek.
Ajánlott alaposan elolvasni, értelmezni üz-
letkötés aláírása előtt a szerződést, és an-
nak egy példányát kézhez venni.
Ha a dolgot egészségmegőrzés céljából 
kívánják megvenni, érdemes annak al-
kalmasságáról tanácsot kérni orvosától, 
gyógyszerészétől, hogy valóban a mon-
dott hatással bír.
A jogszabály nem köti írásbeli alakhoz az 
elállást, viszont az utólagos jogvita elke-
rülése, a bizonyítás érdekében hasznos az 
ezzel kapcsolatos iratok megőrzése, pél-
dául a postai úton történt joggyakorlásról 
a tértivevényt.
Amennyiben kiderült, hogy becsapták, 
megkárosították forduljon a hatóságok-
hoz, így a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tósághoz.

B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság

Az idős embereket nem csak a bemutató-
kon fenyegetik meg. Erről számolt be a 
minap a szerkesztőségünket felkereső Sz. 
úr. Történt ugyanis, hogy egy - addig - 
szép napon hazafelé baktatott a Szent 
István úti „hosszú ház” átjáróján keresz-
tül. Szembe jött vele egy fiatalember, 
akit látásból ismert, az ifjú titán azon-
ban mellé érve köszönés helyett ráordí-
tott: „Megüsselek, kutya?!”
Sz. úr köpni-nyelni nem tudott, s azó-

ta is az eset hatása alatt van. Ami nem 
egyedi. Egyik ismerőse szerint több idős 
emberrel is történt hasonló.
Sokáig tanakodtunk Sz. úrral, hogy mit te-
gyünk. Végül úgy döntöttünk, írjuk meg. 
Nem azért, hogy az időseket riogassuk, 
nem azért, mert azt reméljük, hogy az a 
néhány elvetemült az írás hatására abba-
hagyja áldatlan tevékenységét.
Azért, mert megtörtént.

f.l.

Megüsselek, kutya?!

Sajtóközlemény

Tevékeny közösségek pályázatát várja 
az Élelmiszerlavina program

6. oldal 2016. február 4.Mindenes

A bemutatókon főleg idős embereket csapnak be. (Illusztráció.)

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



Triatlon

Európai elismerések Párizsból
Elnökök konferenciája elneve-
zéssel rendezett szakmai ösz-
szejövetelt tagszervezetei ré-
szére az Európai Triatlon Szö-
vetség (ETU), melynek Pá-
rizs adott otthont.  

A fórumon Lehmann Tibor, a Magyar Tri-
atlon Szövetség (MTSZ) szakmai alelnö-
ke képviselte a honi sportszervezetet, aki 
hazaérkezését követően nagyon komoly, 
Tiszaújvárost többszörösen is érintő elis-
merésekről számolt be. 
- A szombati program első részében a 
2015-ös európai junior ranglista helyezé-
sek alapján összesített nemzetek közöt-
ti pontverseny végeredményét hirdették 
ki - tudtuk meg Lehmann Tibortól. - Ma-
gyarország, az első Németország és a har-
madik Nagy Britannia közé beékelődve 
a rendkívül előkelő második helyen vég-
zett. A dobogósok képviselőinek, így ne-
kem is Renato Bertrandi, az ETU elnöke 
gratulált. A mieink közül négy tiszaújvá-
rosi színeket képviselő versenyző, Putnó-
czki Dorka, Dévay Márk, Lehmann Cson-
gor és Lehmann Bence, valamint Pedrov 
Dorka (Uniqa Újbuda TC), Sárszegi No-
émi (PSN) és Soós Gergő (Uniqa Újbu-
da TC) szereplése hozta meg ezt a na-
gyon komoly szakmai sikert. A folytatás-
ban a 2016-os Európa-bajnokságok házi-
gazdái mutatkozhattak be. Jómagam a jú-
liusi tiszaújvárosi ifjúsági kontinensvi-
adalról tarthattam egy, a várost, a leen-
dő pályákat is bemutató kisfilm levetíté-
sével egybekötött beszámolót, mely elis-

merésre talált a  jelenlevők körében. Az 
esti gálavacsorán több kategóriában osz-
tották ki a “legek” díjait - folytatta a Tri-
atlon Nagyhét főrendezőjeként is tényke-
dő sportvezető. - Büszkén mondhatom, 
hogy a tiszaújvárosi ETU Triatlon Juni-
or Európa-kupát - a genfi és a holteni Eu-
rópa-bajnoksággal együtt - beválasztották 
2015 három legjobb versenye közé, ami 
újabb motivációt jelent számunkra a ha-
sonló folytatáshoz. A tiszaújvárosi triat-
lon világkupákon vezető versenybíróként 
dolgozó, három olimpiát megjárt, a nem-
zetközi képzésben is résztvevő dr. Varga 
Béla a spanyol Jorge Garcia társaságában 

- a bakui I. Európa Játékokon végzett ki-
magasló munkáért - megosztva nyerte el 
a legjobb technikai felügyelőnek járó dí-
jat. Újabb  kapcsolódási pont számunk-
ra, hogy a bakui rendezvény triatlonver-
senyeinek technikai menedzsere a tisza-
újvárosi Nagy Alpár volt, aki a Nagyhé-
ten a kerékpáros pályáért felelős csapa-
tot vezeti. Az ETU tagszervezeteit felvo-
nultató rendezvényt a Nemzetközi Triat-
lon Szövetség irányítói közül megtisztelte 
jelenlétével Marisol Casado elnök, Cso-
velyák Zita sportágfejelsztési vezető, An-
tonio Arimani ügyvezető és Márkus Ger-
gely sportigazgató.

kronika@tiszatv.hu

Eötvös 5-ös - I. forduló
Január 28-án, csütörtökön ismét jókedvű 
szurkolástól zengett a Sportcentrum já-
tékcsarnoka. Tiszaújváros várossá nyilvá-
nításának 50. évfordulója alkalmából az 
Eötvös gimnázium által szervezett 5 for-
dulós versenysorozat első megméretteté-
se, a sportvetélkedő zajlott aznap délután.
Öt iskola (Kazinczy, állami általános is-
kola, Szt. István, Brassai és Eötvös) rész-
vételével 10-10 fős vegyes csapatok küz-
döttek egymással játékos sorversenyek-
ben. A mi feladatunk az volt, hogy erre 
az alkalomra írt csatakiáltással és hangos 
szurkolással biztassuk diáktársainkat. 
A zsűri tagjai (maguk is eredményes spor-
temberek: Kopcsó Józsefné, Réti István, 
Kiss László, Nánási Balázs és Benőcs Ti-
bor) nem csak a versenyszámokat, hanem 
a csapatok szurkolótáborát is pontozták. 
A hunyadisok egyforma narancssárga pó-
lója, a kazinczysok pom-pom lányai és a 
szentistvánosok dobhártyarepesztő kür-
tölése mellett igazán nehéz dolgunk volt, 
de végül Szilágyi Szilvi néni lelkesedé-
sét átvéve, hullámozva és együtt biztat-

va a mieinket, sikerült elnyernünk a leg-
magasabb pontszámot a szurkolók között. 
Jó érzés volt barátaimmal és tanáraimmal 
együtt kiabálni, hogy: Hajrá Eötvös! 
Kíváncsian várjuk a vetélkedősorozat má-

sodik fordulóját február 23-án, amelyben 
szintén 50 versenyző részvételével Tisza-
újváros cégeivel kapcsolatban kell majd 
izgalmas feladatokat megoldanunk.

Soltész Luca Sára 10.H

Sport-Park Kupa

Nem pénzre ment a játék

Mind az edző-, mind a játékcsarnokban egész nap 
folytak a mérkőzések a 19. Sport-Park Kupán. A 
torna hagyományos eleme a Sportcentrum prog-
ramjainak, de idén némileg módosult a kiírás.

Ezúttal nem volt nevezési díj, így pénzdíj sem. A cél nem tit-
koltan az, hogy ismét a jó értelemben vett amatőr teremfoci ke-
rüljön előtérbe, ne pedig a kisebb nagyobb összegek elnyerésé-
re összeverbuválódott profik vigyék a prímet. Az elmúlt évek él-
mezőnyében végzett csapatok többsége nem is volt jelen. A ta-
valy második Konako kivétel, igaz ők is csak nevükben hor-
dozták a tavalyi ezüstös csapatot. A tagság kicserélődött, most a 
TFCT U17-es fiai adták a keretet.
- Gulácsi Tamás hívott minket - mondta az egyik játékos, Ba-
logh Attila. - Megpróbálunk az elődökhöz hasonlóan játszani, és 
elérni a második helyet. 
A fiúk hozták az első mérkőzést, a kitűzött célt azonban nem si-
került elérniük. 
A tíz csapatot felvonultató mezőnyből a Sport-Park Kupát a BvB 
Cservy Sport TC nyerte, a PIAC és a Szimpatikus csapatot meg-
előzve. A legjobb mezőnyjátékos Tóth Kristóf lett a  PIAC-ból. 
A gólkirályi címet hármas holtversenyben ítélték oda Sivák Sán-
dornak (BvB Cservy Sport TC.), Polonkai Lászlónak (PIAC), 
Kiss Rolandnak (FC Debuj). Mindhárman nyolc gólt jegyezhet-
tek a tornán. A legjobb kapus Bencsik Balázs, a Tóth-Szerszám 
Bt. csapatának hálóőre lett.

borza

Diáksport

Fedett pályán küzdenek a gyerekek
A zord téli időjárás alatt sem 
tétlenkednek városunk álta-
lános iskolás diáksportolói. 

Fedett pályán folynak a küzdelmek pon-
tokért, továbbjutásért kézilabdában, ko-
sárlabdában, úszásban és sakkban.
Tiszaújváros adott otthont a IV. korcso-
portos leány kézilabdázók csoportselejte-
zőjének, ahol a frissen alakult, de rendkí-
vül lelkes helyi gárda egy vereséggel és 
egy győzelemmel zárt. Továbbjutásuk a 
második csoportkör után dől el, ahol is-
mét abaújszántói és gesztelyi lányok el-
len kell bizonyítaniuk a Tiszaújvárosi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulóinak.  
Az iskola III. korcsoportos leány és fiú 
kosárlabda csapatai február első heté-
ben kezdik a csoportselejtező küzdelme-
it. A lányoknak szirmabesenyői, sárospa-
taki és mezőcsáti ellenfelek jutottak, a fi-
úk szerencsi, mezőcsáti és sátoraljaújhe-
lyi ellenfelekkel küzdenek.

Január 29-én a TSC sakkszakosztálya 
rendezett diákolimpiai sakkversenyt, me-
lyen 17 fő vett részt.
A januári körzeti úszó diákolimpia folyta-
tása február 10-én, Miskolcon lesz, a ver-
senyszámok alábbi győztesei jutottak to-
vább.
I. korcsoport
50 m gyors: Bagi Zoltán – Kazinczy, Eke 
Laura – Kazinczy
50 m mell: Bagi Zoltán, Filep Zóra – Ka-
zinczy
50 m hát: Szlávik Levente – Kazinczy, 
Eke Laura 
I. korcsoport
50 m gyors: Deim Marcell –  Tiszaújvá-
rosi Általános Iskola (TÁI), Lehmann Sá-
ra – Kazinczy
50 m mell: Kiss Marcell – TÁI, Borjús 
Virág – TÁI
50 m hát: Deim Marcell, Lehmann Sára
Váltók: TÁI
II.korcsoport

100 m gyors: Oláh Péter – TÁI, Tóth 
Zsófia – TÁI
50 m mell: Galgóczy Olivér – Kazinczy, 
Sugár Anett – TÁI
100 m hát: Molnár András – Kazinczy, 
Erős Kinga – Szent István
Váltók: TÁI
III.korcsoport
100 m gyors: Molnár Kornél – TÁI, Me-
zei Dóra – TÁI
100 m mell: Molnár Kornél, Riczu  Esz-
ter – Kazinczy
100 m hátúszás: Kocsis Bence – Kazin-
czy, Mezei Dóra
Váltók: Fiú – Kazinczy, leány – TÁI
Február 12-14 között Budapesten az asz-
talitenisz diákolimpia országos döntőjén 
vehetnek részt városunk megyei győzel-
met szerzett versenyzői: Fónagy-Árva 
Zsófia a Kazinczyból, Kalicz Petra, Ta-
kács Zoltán és Kozma Máté az állami ál-
talános iskolából.

Demblovszky Gábor

Nyitott kapuk

Röplabdával indítottak
Idén is megrendezi Nyitott kapuk elnevezésű szabadidősport so-
rozatát a Sport-Park Nonprofit Kft. A most Hatlabda nevet ka-
pott sorozat első fordulójában a röplabda szerepelt a program-
ban. A Városi Sportcentrum edzőtermében öt csapat küzdött a 
helyezésekért. A lelkes csapatok közül végül az Eötvös diákjai-
ból verbuválódott gárda végzett az élen. 
Eredmény:
1. Eötvös (Szilágyi Viktória, Sóvári Panna, Sóvári Petra, Flas-
kó Petra, Orvos Réka), 2. A Zelsők (Szarvák Zoltán, Koncz 
György, Kádárné Falusi Tünde, Kovács Attila), 3. Leveli Békák 
(Cszimadia Adrián, Bugya Anikó, Fakó Dóra, Stegerán Kitti).
A Nyitott kapuk szabadidősport rendezvény folytatódik, febru-
árban is várják a rendezők a sportolni vágyókat. Második sport-
ágként február 27-én az asztalitenisz következik.

7. oldal2016. február 4. Sport

Lendületben a teremben. 

Az első fordulóban játékos sorversenyeket rendeztek. 

A konferencia színpadán Lehmann Tibor a tiszaújvárosi egyesület elnök-vezető-
edzője az ETU elnökével Renato Bertrandival.                     (Fotó: Magánarchívum)



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 órá-
ig van lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében (Ti-
szaújváros, Teleki B. u. 5.)

Hok Csaba
            intézményvezető

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, Kedves Leendő Elsősök!
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Széchenyi István Iskolájának (Deák tér 16.) tanítói
 

foglalkozásokat tartanak hétfői napokon 16.30 – 17.30 óráig.
Programok:
2016. február 08.  Játékos anyanyelv  
2016. február 15.  Ügyes kezek - kézműves 
   foglalkozás       
2016. február 22.  Számoljunk együtt - 
   képességfejlesztés játékosan     
2016. február 29.  Játékos informatika                          
2016. március 07.  Kalandozás a matematika 
   világában     
2016. március 16.  Képességfejlesztés játékosan                
2016. március 21.  Angol óra kicsiknek                            
2016. április 04.   Tánc és dráma 
   óvodásoknak              
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Szülők és nevelők

Dübörög a farsangi szezon 

Jótékonysági bálok a gyermekekért

Egy hétvége, két mulatság

Két általános iskola, a Szé-
chenyi és a Kazinczy is a hét-
végén tartotta hagyományos 
szülő- nevelő bálját.

A nyolcadikosok keringője nyitotta a Szé-
chenyi iskola bálját, a végzősök a jóté-
konysági esten mutatták be először a tán-
cot.
- Nagyon vártuk már - mondta kevéssel a 
debütálás előtt Nagy Enikő. - Bár az iga-
zi fellépés a farsangon lesz, már jól megy 
a tánc.
A jótékonysági rendezvényt ötödik alka-
lommal szervezte meg az iskola. Az eddi-
gi bálok bevételeiből többek között a di-
ákok táboroztatását, az iskola rendezvé-
nyeinek megszervezését támogatták, de 
ebből finanszírozták a tanulmányi verse-
nyek útiköltségét is.
Ezekért a célokért szívesen adakoznak a 
szülők is.
- A kislányunk most kezdte az iskolát - 
mondta Radics Judit -, mindenképpen sze-
rettünk volna részt venni ezen az esemé-
nyen, hogy ezzel is támogassuk az intéz-
ményt.
A vendégeket Hok Csaba, a Tiszaújváro-
si Általános Iskola és Alapfokú Művésze-

ti Iskola intézményvezetője köszöntötte, 
beszédében kitért a közelmúltban végre-
hajtott fejlesztésekre is.
- Az önkormányzat támogatásával isko-
lánkban tízmillió forintot sikerült külön-
böző eszközök beszerzésére fordítanunk - 
mondta. - Interaktív táblákat, számítógé-
peket és új padokat szereztünk be.
A bálra sem üres kézzel érkezett Bráz 

György polgármester és dr. Fülöp 
György alpolgármester, ugyanis a jóté-
konysági est költségeihez az önkormány-
zat 100.000 forinttal járult hozzá, mely 
összeget - mint elhangzott - valamennyi 
általános iskola megkapja, hasonló célra.
- Táncolni, együtt lenni, egymással barát-
kozni, ennek az estének ez az igazi értel-
me.
Ezekkel a szavakkal köszöntötte a fenn-
tartó lelkipásztor, dr. Varga István azt a 
mintegy 250 főt, aki a Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola jótékonysá-
gi estjén részt vettek a Sportcentrumban.
A fent említettek mellett azonban a jóté-
konykodás is fontos. Ezt erősítette meg a 
bál fővédnöke, Brunyánszky István, aki-
nek három gyermeke és egy keresztgyer-
meke is az iskola tanulója. 
- Pozitív dolog, hogy a gyermekeink má-
sodik otthonát támogatni tudjuk valami-
lyen módon – mondta. - Emellett egy jó 
lehetőség, hogy a pedagógusokkal együtt 
tudjunk szórakozni.
Az elmúlt évben a bál bevételéből az is-
kola udvara újult meg, várhatóan az idei 
bevételt is erre a célra fordítják majd.

borza

A hétvégén városunk két ál-
talános iskolájában is tartot-
tak farsangi mulatságot. 

A sort a Hunyadi nyitotta alsós maszka-
báljával, szombaton a Szent István al-
sós- és felsős farsangi bálján izgulhattak 
a szülők csemetéikért.
Idén a természet és a filmvilág ihlette leg-
inkább a Tiszaújvárosi Szent István Ka-
tolikus Általános Iskola farsangját. Az 
intézmény a Derkovits Kulturális Köz-
pontban tartotta rendezvényét, a tavalyi-
hoz hasonlóan két felvonásban. A színpa-
dot ellepték a békák, gólyák, medúzák, de 
kubai táncosok, Minyonok, Mickey ege-
rek és filmsztárok is szép számmal okoz-
tak vidám perceket a szülőknek, nagyszü-
lőknek, rokonoknak.
- Ebben az évben egy új formátumú ke-
ringővel készültek a nyolcadikosok - 
mondta Prágainé Sóvári Anikó nyolca- dikos osztályfőnök. - Újdonság például a 

gyertyás bevonulás, három különböző ze-
néből állt össze, és a koreográfia is telje-
sen más, mint a tavalyi. A keringőt Madár 
Éva állította össze a gyerekekkel egyetér-
tésben, ők választották a zenéket is. Na-
gyon lelkesen próbáltunk már novem-
ber elejétől, hetente két alkalommal, még 
reggelente is. 
A Hunyadi iskola is a hétvégén tartot-
ta maszkabálját. Az idén 40 éves intéz-
ményben már megszokott, hogy az épü-
let aulája az esemény helyszíne. Ezút-
tal azonban volt egy különlegesség, hi-
szen a jubileumi programsorozat szelle-
mében rendezték meg a farsangot. Az au-
lát benépesítették a hercegnők, udvarhöl-
gyek, vagy épp az udvari bolondok. De 
nem csak a gyerekek öltöztek zászlófor-
gatónak, táncosoknak vagy lovagoknak, 

az épület is reneszánsz jelmezbe bújt. A 
folyosót pedig az osztályok címerei díszí-
tették. A rendezvény előkészületei már ja-
nuár elején elkezdődtek.
- Intézményünk jubileuma alkalmából 
úgy gondoltuk, hogy egy reneszánsz far-
sangi kavalkádot jelenítünk meg - mond-
ta Magyarné Hadzsi Katalin, a diákönkor-
mányzat vezetője. - Ezért a reneszánsz 
hagyományokhoz híven megjelennek a 
kor jellegzetes alakjai. Nyolcadikosaink 
gyönyörű reneszánsz tánccal készültek, 
illetve az alsósok is a téma köré építették 
előadásaikat.
A maszkabálok sorát a Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola folytatja
február 6-án, majd az Éltes Mátyás és a 
Széchenyi iskola farsangja következik 
február 12-én, illetve 13-án.

Dá

Az Úr 2016. évének január havának 29. napján urunk, Mátyás 
király úgy rendelé, hogy udvarában, a Hunyadi Mátyás Iskolá-
ban farsangi mulatság tartassék. 
Minden alattvaló legszebb gúnyáját, táncos cipellőjét és legjobb 
kedvét magára öltve járult királyunk színe elé. Bú és perpatvar, 
és minden, mi a mulatság fényét nem volt hivatott emelni, ezen 
a napon távol tartatott. Ördöngösök, íjászok, tornászok, zász-
lóforgatók és vadászok jelentek meg, hogy tiszteletüket tegyék 
urunk előtt. Az udvarhölgyek és a hercegkisasszonyok szépsé-
gükkel, a lovagok harci tudásukkal kápráztatták el az udvartar-
tást és a királyi párt. A lakomáról a szakácsok gondoskodtak, a 
szórakozásról pedig a reneszánsz zenékre bemutatott táncok. Az 
est fényét emelte a végzősök keringője, reneszánsz és magya-
ros tánca, valamint a volt hunyadisok klasszikus zenére koreog-
rafált latin mixe. 

Tankó Lászlóné
intézményvezető-helyettes

 Mátyás udvarában
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A Széchenyi végzősei először léptek a nyilvánosság elé keringőjükkel.

Minyonok a színpadon. 

Kis hercegnők Mátyás udvarában. 

Látványos volt a kazinczysok nyitótánca is. 



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.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Február 05. (péntek) 17.00: Teaklub. Téma: A magyar teá-
zási szokások.
Városi Kiállítóterem
Arany Gusztáv festőművész Tájak című kiállítása. Látogat-
ható: február 17-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Február 9. (kedd) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Po-
zitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a 
könyvtár előadóterme.
Február 10. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - Könyvtári fog-
lalkozás kicsiknek és kicsikről. Bölcsőde nyitogató. Ven-
dégünk: Völgyesiné Czinege Margit, a Napsugár bölcsőde 
szakmai vezetője. Helyszín: a Gyermekkönyvtár. A belépés 
díjtalan.
A krimi koronázatlan királynője - 40 éve hunyt el Agatha 
Christie – kamarakiállítás.
Helyszín: a könyvtár földszintje. A kiállítás március 16-ig te-
kinthető meg.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Február 9. (kedd) 16.00 óra: Amigurumi kedvelők klubja. 
Valentin napi szív készítése. A foglalkozást koordinálja: Zá-
deczkiné Vígh Edit. Eszközöket - fonalat, horgolótűt - min-
denki magának biztosít. Bárki, bármikor bekapcsolódhat!
Február 11. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. „Dá-
mák diadala a fársángon” . Vidám, játékos foglalkozás. Hely-
szín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.
Játékos Tudáspróba 2016
Híres magyar géniuszokat szeretnénk bemutatni; tudósokat, 
akik találmányaikkal könnyebbé, és művészeket, akik alkotá-
saikkal 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 olda-
lán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar).
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a 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 vá-
rostörténeti kiállítás felújítás miatt 2016. március 30-ig zár-
va tart.

A Tisza TV műsora
Február 4., csütörtök

9:00 Héthatár: Ülés után - Otthon melege - Ötórai zenés tea-
délután - Szülők, nevelők az iskoláért - Eötvös 5-ös - Sport
9:15 Hétről-Hétre magazinműsor: Álompár, álomesküvő - 

Félmúlt
9:35 Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a né-

zők közérdekű kérdéseire (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Február 8., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 
- Budafok NB I/B-s bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetíté-

se felvételről 

Február 10., szerda
18:00 Héthatár: Tűzoltó állománygyűlés - Kocsonyabál - Is-

kolanyitogató - Farsangoló kazinczysok - Sport
18:15 Hétről-Hétre magazinműsor: Mecénás ösztöndíjosz-

tók – Operettgála - Félmúlt - TKKSE-évzáró - Ergotlon 

Február 11., csütörtök 
9:00: A szerdai adás ismétlése

14:00: A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése

Nem lehet okunk panaszra, már volt hóban részünk 
az idén, ha nem is sokban. 2012 ötödik hetében ellen-
ben arról adtunk számot a Krónika hasábjain, hogy a 
tél először igazán csak ekkor köszöntött be.
„Idén eddig hatszor kellett csúszásmentesíteni az uta-
kat, de ez az első eset, hogy havat kell tolnunk a város-
ban - mondta Kerékgyártó István, a Városgazda Kft. 
ügyvezető igazgatója. - Hét gépünk van, emellett ké-
szenlétben áll 15 fő, akik most éjjel is dolgoztak, de 
akár 95 fő is mozgósítható a város útjainak csúszás-
mentesítéséhez.”
Hó ide, hó oda, a kerékpárosok egy része nem veszti 
kedvét akkor sem, ha csúszós az út, legalábbis erről ta-
núskodott egy megkérdezett.
„Nagyon vigyázni kell - mondta Váradi János -, de 
megfelelő keréknyomással és megfelelő óvatossággal 
már lehet kerékpározni. A kerékpárutakon és az ut-
cán már nincs hó, csak nedves. Kocsim van ugyan, de 
biciklivel könnyebben és takarékosabban lehet közle-
kedni.”
Szinte már közhely, de ha manapság leesik 5 cm hó, 
akkor közlekedési káosz alakul ki az ország útjain. Ám 
ennek csak részben oka a téli csapadék, a felelőtlen 
vezetési stílus ugyancsak sok baleset előidézője. Igaz, 
2012 januárjának végén térségünkben nem ez volt a 
jellemző.

„Szerencsére idén még kevés baleset volt a területün-
kön - mondta Kiss József, a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság közlekedésrendészeti osztályvezetője. - A csü-
törtökön lehullott hó sem okozott gondot a közleke-
désben, erre ugyanis tekintettel voltak az emberek.”
A jövő héten 2011 hatodik hetét idézzük fel.
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Az első hó
Hétről hétre évről évre

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 

Haydn és Star Wars 

Ötórai tea - muzsikaszó mellett 
A Derkovits Kulturális Köz-
pont (DKK) Ötórai tea ren-
dezvénysorozatán a múlt hé-
ten a Tiszaújvárosi Általános 
Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola Vándor Sándor Ze-
neiskolájának növendékei tar-
tottak hangszer-, illetve zene-
történeti bemutatót a DKK 
tükörtermében. 

Talán még egyetlenegy alkalommal sem 
gyűlt össze annyi érdeklődő az Ötórai te-
án, mint most, ami érthető is, ha bele-
gondolunk abba, hogy hány szülő, nagy-
szülő, zenebarát kíváncsi a diákok mű-
sorára. A konferanszié szerepét Lakatos 

Vera fuvolatanárnő vállalta magára, aki 
nagyon érdekes felvezetésekkel indítot-
ta egy-egy blokk produkcióit. Elsőként 
barokk vizekre eveztünk. Ennek a kor-
szaknak egyik sajátossága, hogy csem-
baló kísérettel az úri családok szinte min-
den tagja muzsikált - sokszor múlatva 
így az időt. A barokk stílus bemutatásá-
ban főleg a kicsik jeleskedtek, aztán ha-
marosan a klasszicizmus irányzatára tér-
tünk át. Itt, a Magyarországon az Eszter-
házy család szolgálatában álló Haydn ját-
szotta a főszerepet, s vele együtt megszó-
lalt korának új hangszere, a forte piano is. 
A kalapácsos felépítésű, halk- és hangos 
hangok megszólaltatására egyaránt alkal-

mas zeneszerszám nálunk leginkább zon-
gora néven vált ismertté. Újabb stílus-
váltás, a reneszánsz irányába való kité-
rő után, amikor már felcsendült a hegedű 
is, a szervezők slágereket, modernebb ze-
néket tűztek műsorra. A fináléban szere-
pelt gitár, zongora, fuvola, szaxofon, két 
fuvolára áthangszerelt számítógépes játék 
aláfestő muzsikája, sőt felharsantak a Star 
Wars nyitó akkordjai is. A zeneiskola nö-
vendékei az ötórai tea mellé igazán kel-
lemes műsort szolgáltattak, melyet - vé-
leményemmel hiszem, hogy nem vagyok 
egyedül - jó lenne a közeljövőben meg-
ismételni.

 T.M. 

9. oldal2016. február 4. Kultúra

Nagyon sok érdeklődő volt. 

A növendékek kellemes műsort szol-
gáltattak. 



Németjuhászok eladók!

2-3 hónapos kanok, szukák eladók törzs-

könyvezett német import szülőktől. Üzletek, 

lakások, objektumok, személyek védelmére. 

Nyugdíjasoknak házőrzésre, védő-jelző ku-

tyának. Ajándék szakkönyv és póráz. Érd.: 

+36/20/411-2526

Toborzó körúton járják végig megyénk településeit a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnokság munkatársai. A katonák célja, hogy az érdeklődők megismer-
jék a Magyar Honvédségben vállalható katonai szolgálati (munka) lehetőségeket.
 Bátran kijelenthető, hogy a katonai pálya kellő izgalmat és kihívást tartogat az arra elhivatottak 
számára, de a honvédség vezetői emellett igyekeznek megfelelő feltételeket és juttatásokat kínál-
ni a katonáknak. Céljaik szerint a szervezet stabil és megbízható munkahely kell, hogy legyen, 
amely anyagilag is megbecsüli munkavállalóit. Januártól a katonák fizetése mellett a béren kívü-
li juttatásaik - például az Erzsébet utalvány, illetve a ruhapénz - is emelkedtek. Ez a bérfejlesztés 
része annak a folyamatnak, melyet a 2015-ben bevezetett honvédségi életpályamodell tartalmaz. 
Ennek értelmében tavaly júliusban átlagosan 30 százalékkal emelték a katonák illetményét, 2019 
januárjáig pedig évente 5-5 százalékkal növelik a béreket.
A Magyar Honvédség jelenleg önkéntesség alapján működik, csatlakozni az MH Hadkiegészí-
tő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság toborzóirodáiban lehet, melyek a megyeszékhelye-
ken találhatók. Utánajártunk, mennyire népszerű a katonai pálya, illetve milyen feltételekkel vál-
hat valaki katonává. Ebben Szombati Emese őrnagy, a 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iro-
da vezetője segített.
- A Magyar Honvédség folyamatosan várja azok jelentkezését, akik szeretnék kipróbálni magukat 
az egyenruhások világában, kortól és nemtől függetlenül - tudtuk meg az őrnagy asszonytól. - A 
sereg az idén is több száz munkavállaló jelentkezését várja, elsősorban lövész, felderítő, katonai 
rendész, díszelgő, illetve - „C” kategóriás gépjárművezetői engedély megléte esetén - gépjármű-
vezetői munkakörökbe. A jelentkezés feltétele a betöltött 18 éves életkor, a büntetlen előélet, ma-
gyar állampolgárság, magyarországi bejelentett lakcím, valamint megfelelés egészségügyi, pszi-
chikai és fizikai alkalmasság vizsgálaton. Az iroda egyik fő feladata, hogy minél szélesebb kör-
ben megismertesse a Magyar Honvédségben vállalható munkalehetőségeket. Ennek érdekében 
2016 első negyedévében a katonai toborzók Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén 74 tájékoz-
tató előadást terveznek, ahol az érdeklődők a katonai szolgálatvállalás feltételeiről, a felvételi el-
járás menetéről, a követelményekről és a juttatásokról kaphatnak információt. Reményeink sze-
rint ezzel sok embernek tudunk majd segíteni, hiszen a honvédség hosszú távú, biztos megélhe-
tést kínál a stabil munkahelyet keresők részére.
Elérhetőség:
4. KATONAI IGAZGATÁSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI IRODA, Cím: 3526 Miskolc, Hatvanötö-
sök útja 2., Telefon: 06 (46) 327-245, E-mail: borsod.toborzo@regiment.hu, borsod.toborzo@
gmail.com. 

Toborzó körút a megyében
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A Sportcentrum eseményei
Február 4. csütörtök

16.30 Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 
évzárója		 	 Súlyemelő	versenyterem

Február 5. péntek
Kosárlabda
15.30	Phoenix	KK	-	Budafok	U20	bajnoki	mérkőzés
   Játékcsarnok
18.00	Phoenix	KK	-	Budafok	NB	I/B-s	bajnoki	mérkőzés	
   Játékcsarnok

Február 6. szombat
8.30 Forgács László Országos Teremlabdarúgó Emléktorna 
	 	 	 Játékcsarnok,	Edzőterem
Labdarúgás
9.00	TFCT	U17	-	Sajószöged	U19	edzőmérkőzés	 	
	 	 	 Műfüves	edzőpálya
11.00	TFCT	U19	-	Bükkzsérc	(felnőtt)	edzőmérkőzés
	 	 	 Műfüves	edzőpálya
13.00	Sajószöged	-	Tiszakeszi	edzőmérkőzés
	 	 	 Műfüves	edzőpálya
15.00	Sajóörös	-	Tiszakeszi	(ifi)	edzőmérkőzés	 	
	 	 	 Műfüves	edzőpálya
17.00	Tiszapalkonya	-	Görbeháza	edzőmérkőzés	 	
	 	 	 Műfüves	edzőpálya
Sakk
10.00	TSC-	Encs	megyei	csapatbajnoki	mérkőzés	 	
   Zászlósterem

Február 7. vasárnap
9.00	Országos	ergotlon	verseny	 Edzőterem
Labdarúgás
11.00	TFCT	U17	-	Sajószöged	edzőmérkőzés	 	
	 	 	 Műfüves	edzőpálya
13.00	Sajószöged	-	Sajóörös	edzőmérkőzés	 	 	
	 	 	 Műfüves	edzőpálya
15.00	Tiszakeszi	-	Polgár	edzőmérkőzés	 	 	
	 	 	 Műfüves	edzőpálya

Február 8- 12. 
Mészöly	Focisuli	edzőtábora

Február 10. szerda
Labdarúgás
19.00	Tiszakeszi	-	Sajóbábony	edzőmérkőzés	 	
	 	 	 Műfüves	edzőpálya

Írta és szerkesztette: Kiss Péter

Ergotlon

Futnak, tekernek, 
eveznek

Február	 7-én,	 vasárnap	 9	 órától	 hatodik	 alkalommal	 rendezi	
meg	az	ergotlon	bajnokságot	a	TVK-Mali	TK.	A	Sportcentrum-
ba	mintegy	110	sportolót	várnak.
A	Nagy	Alpár	és	Lehmann	Tibor	vezette	szervezők	célja,	hogy	a	
speciális	versennyel	megtörjék	a	téli	felkészülési	időszak	mono-
tóniáját	az	evezősök,	a	kajak-kenusok	és	triatlonosok	számára.	
A	gyermek	és	serdülő	korosztály	képviselőire	800	méter	futás,	4	
km	kerékpáros	„görgőzés”	és	500	méter	ergométerezés	vár,	míg	
az	ifjúságiak,	juniorok,	felnőttek	és	szeniorok	penzuma	2,8	km,	
8 km, 1500 méter. 

Asztalitenisz

Veretlenek maradtak
Az elmúlt hétvégén csak a megyei asztalitenisz bajnokságban 
rendeztek fordulót. A két tiszaújvárosi együttes remek játékkal 
nem sok esélyt adott ellenfeleiknek. 
TSC II - Boldva Községi Sportegyesület I. 12-6
A győzelmeket szerezték:	Kavicsánszki	4,	Fóti	3,	Mag	2,	Dubéczi	
2	és	a	Kavicsánszi-Mag	páros.	
Eötvös DSE Tiszaújváros - Miskolc Városi Sportiskola II. 15-3
A győzelmeket szerezték: Tóth	4,	Zoltán	4,	Kanyó	3,	Léka	2	va-
lamint	a	Léka-Tóth	és	a	Zoltán-Kanyó	páros.	

Labdarúgás

Vereségek a felkészülés hajrájában
Újabb két felkészülési mérkő-
zést játszott Tiszaújváros NB 
III-as labdarúgó csapata. 

Mind	hazai	pályán,	mind	idegenben	egy-
gólos vereséget szenvedtek a kék-sárgák. 
Már	csak	egy	edzőmérkőzés	van	hátra	az	
„éles”	küzdelmekig.	A	2015/2016-os	baj-
noki évad tavaszi szezonját a Rákosmen-
te	csapata	ellen	kezdi	február	13-án	a	Ter-
málfürdő	 FC	 Tiszaújváros.	 Előtte	 azon-
ban	Magyar	Kupa	mérkőzésen	kell	helyt-
állniuk	 az	NB	 I-es	Újpest	 FC	 ellen	Bo-
csi	Zoltán	vezetőedző	fiainak.	A	találko-
zót február 10-én, szerdán, 18 órai kez-
dettel rendezik meg a Szusza Ferenc sta-
dionban. Újabb játékosokat nem igazolt a 
gárda,	az	átigazolási	időszak	február	12-
én, éjfélig tart.  

TFCT - DVTK II 0-1 (0-1) 
TFCT: Koltai - Molnár F., Fodor, Haj-
du, Molnár L.- Kerekes- Bussy, Polényi, 
Hussein, - Katona, Kovács Sz. Csereként 
lépett	pályára:	Czégel,	Nagy	M,	Potyka,	
Papp

Lokomotív Kassa - TFCT 2-1 (1-0)
TFCT: Tóth - Molnár L., Fodor, Hajdu, 
Molnár F. - Potyka, Angyal, Hussein, Pol-
ényi	-	Katona,	Varga.	Csereként	lépett	pá-
lyára:	Koltai,	Czégel,	Kovács	Sz.,	Nagy	
M.,	Horváth,	Ujj,	Papp
Gólszerző:	Kovács	Sz.

Teremben a 15 évesek

Nyolccsapatos	 nemzetközi	 teremtornán	
vett	részt	a	Termálfürdő	FC	Tiszaújváros	

U15-ös	labdarúgó	csapata.	A	kazincbarci-
kai seregszemlén ezúttal nem sok babér 
termett	 a	 tiszaújvárosi	 fiataloknak,	 vala-
mennyi	 mérkőzésükön	 vereséget	 szen-
vedtek,	így	a	nyolcadik	helyen	végeztek.	
Végeredmény:
1. Rimaszombat
2. Sajóvölgye FS
3. LPS Oradea
.......
8. FC Tiszaújváros
A csapat tagjai voltak:	Erős	K.,	Kádas	K.,	
Horvát	D.,	Demko	L.,	Bubenkó	A.,	Deim	
M., Németh M.,
Barabás Zoltán, edző:	Az	 „utolsónak	 is	
kell	 lenni	 valakinek”	 mondás	 Pierre	 de	
Coubertin	szájából	szépen	hangzik,	de	ha	
egy	focista	mondja	az	öltözőben,	ott	már	
baj van a hozzáállással.

Kosárlabda

Csak a kezdet volt nehéz
Az elmúlt heti hazai győze-
lem után ezúttal idegenben 
is remekeltek a Tiszaújváro-
si Termálfürdő-Phoenix KK 
kosarasai. Budapesten megy-
győző játékkal fektették két 
vállra a MAFC második szá-
mú csapatát.  

MAFC II. - Tiszaújvárosi Termálfür-
dő-Phoenix KK 68 - 82 (24-18, 13-30, 

15-13, 16-21)
MAFC II.:	Molnár	(6),	Iványi	(19/3),	Tá-
los	(6/6),	Szanyi	(5),	Jankovics	(7).	Cse-
re:	Vízvári	(3),	Siklós	(5),	Boldog	(17).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Pöstényi	 (12),	 Magyar	 (11/6),	 Joó	 (10),	
Kovács	 (9),	 Varga	 (22/12).	 Csere:	 Oláh	
(9),	Kovács	(2),	Pongrácz	(2),	Vida	(5/3),	
Szabó	(-).
Csonka	 csapattal	 érkezett	 Budapestre	 a	
Phoenix. Czura, Mohay eltiltás, Osnach, 
Benőcs	sérülés	miatt	hiányzott	a	keretből,	
így	 csak	 10	 játékost	 nevezett	 12	 helyett	
a	találkozóra	Brunyánszky	István	vezető-
edző.	A	sereghajtó	MAFC	fiatalok	jól	tar-
tották	magukat	az	első	10	percben,	a	ne-
gyed végén 18-18-as állás után már csak 
ők	dobtak	kosarakat,	 így	meglepetésre	6	
pontos	 előnyükkel	 kezdődött	 a	 második	
negyed	(24-18).	
A	 lendületükből	 még	 mindig	 tartott,	 és	
pár	 perc	 alatt	 29-19-re	 elhúztak.	 Ekkor	
„lépést	váltott”	a	Phoenix	és	ellenállhatat-
lanul	szórta	a	pontokat.	Végül	11	pontos	

előnyével	zárult	az	első	félidő	(37-48).
A	 folytatásban	 a	vendégek	 tartották	 elő-
nyüket, a hazaiaknak nem sikerült felzár-
kózniuk,	így	végül	magabiztos	győzelmet	
arattak a tiszaújvárosiak. 
Brunyánszky István, vezetőedző: Elég hul-
lámzó játékvezetés mellett Pongrácz sú-
lyosnak	tűnő	sérülése	még	tovább	nehezí-
tette játékunkat. Egy izzadtságszagú mér-
kőzésen	hoztuk	a	győzelmet,	gratulálok	a	
fiúknak.

Országos 
gyermek bajnokság 

A 2015/2016-os U12-es országos bajnok-
ságra	162	csapat	nevezett	(leányok	és	fi-
úk	vegyesen).

A	2004.	és	fiatalabb	születésű	játékosok,	
tavaly	 szeptembertől	 az	 alapszakaszban	
kilenc régióban mérték össze tudásukat. 
A	Tiszaújvárosi	Phoenix	fiataljai	a	16	csa-
patos	csoportjukban	az	előkelő	4.	helye-
zést	érték	el,	így	bejutottak	az	ország	leg-
jobb	36	csapata	közé.
A	jóval	fiatalabb	 tiszaújvárosiak	a	 felső-
házi	rájátszás	első	fordulójában	szomba-
ton	 Nyíregyházán	 legyőzték	 a	 Miskolci	
Sportiskola	fiú	csapatát	és	vereséget	szen-
vedtek	a	hazai	Kosársuli	leány	csapatától.
A csapat tagjai: Szabó Zalán, Czimer Ad-
rián, Hajdú Boldizsár, Nagy Balázs, Pász-
tor	Máté,	 Fedor	 Szabolcs,	 Emődi	Máté,	
Dargai	Alex,	Lajtos	Bence,	Orosz	Donát,	
Katona Milán, Nagy Ákos, Ördög Mar-
tin,	Csordás	Péter,	Balogh	Gergő.
Edzők: Szendrey Tibor és Fejes Anita.

Triatlon

Versenyek, edzőtáborok
A hétvégén ketten már verse-
nyeztek, a hét közepétől pe-
dig jónéhányan edzőtáborba 
vonulnak  a TVK-Mali TK 
sportolói közül.

A	tavaly	Magyarországon	középtávon	az	
„Év	triatlonosának”	megválasztott	Hankó 
Dávid	 az	 Israman	elnevezésű	nemzetkö-
zi	 középtávú	 triatlon	versenyen	 állt	 rajt-
hoz Izraelben. A viadalon a tiszaújváro-
si	sportoló	az	előkelő	ötödik	helyet	érde-
melte ki. 
Orosz Gergő Belgiumban, a Nemzetközi 
Kerékpáros	 Szövetség	 (UCI)	 cyclocross
szakági	 világbajnokságán	 képviselhette	
hazánkat.	 Gergő,	 aki	 a	 2015-ös	 magyar	
bajnoki bronzéremmel érdemelte ki a  ju-
nior	válogatott	tagságot,	élete	első	világ-
bajnokságát	a	64.	pozícióban	zárta.	
A	 tiszaújvárosi	 egyesület	 sportolói	 közül	
február 3-tól három héten át a bulgáriai 
Belmekenben,	magaslati	edzőtáborozáson	
vesz részt Putnóczki Dorka és Lehmann 
Csongor. Két héten át velük tart Leh-
mann Bence is,	 aki	 innen	 Dél-Afrikába	

utazik,	 ahol	 a	 pretóriai	 edzőközpontban	
csatlakozik egy, junior világbajnoki ér-
meseket is soraiban tudó nemzetközi cso-
porthoz.	
Dévay Márk február	második	 felétől	két	

héten	át	francia	klubjával	edzőtáborozik,	
míg	Hankó	Dávid	február	20-tól,	szintén	
tizennégy	napig	-	több	hazai	hosszútávos	
menővel	 együtt	 –	 Spanyolországban	 ké-
szül a szezonra. 

Az NB I/B Keleti csoport állása:
1.	Konecranes-Salgótarjáni	KSE	 13	 11	 2	 1116-875	 24
2.	Békési	SzSK	 13	 11	 2	 1018-902	 24
3.	DEAC	 13	 10	 3	 1254-896	 23
4.	Óbudai	Kaszások	 13	 7	 6	 1125-1064	 20
5. MEAFC 13 7 6 1067-1030 20
6.	Budapesti	Honvéd	SE	 13	 7	 6	 1009-1025	 20
7. Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK 13 6 7 1053-979 19
8. Vásárhelyi Kosársuli 13 6 7 1010-976 19
9.	EKF-Eger-KOK	SE	 13	 4	 9	 880-964	 17	
10.	Microsec-BUDAFOK	 13	 4	 9	 883-1066	 17	
11.	KTE-Duna	Aszfalt	 13	 3	 10	 949-1115	 16	
12. MAFC II. 13 2 11 798-1270 15 

11. oldal2016. február 4. Sport

Az ifjúsági korosztályból 1500 méter ergométerezés vár a 
versenyzőkre. 

Hankó Dávid az ötödik helyet szerezte meg Izraelben. 
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