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Mosófolyadékot, oldószert 
ártalmatlanítottak

Az Ecomissio Kft. vezetése a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatalhoz és a helyi médiához érkezett lakossági érdeklődésekre 
is válaszolva, a budapesti Illatos úti veszélyes hulladékok ártal-
matlanításával kapcsolatban szükségesnek látja, hogy röviden 
tájékoztassa a Tiszaújvárosban és környékén élő lakosságot. 
Mint ismeretes, a kormány finanszírozásában - állami felügye-
let mellett - a Budapesti Vegyi Művek Zrt. Budapest, Illatos úti 
telephelyén tárolt és felhalmozott közel 2.500 tonna veszélyes 
hulladék elszállítása a napokban befejeződött, ezek nagy részét 
hazai hulladékégetőkben ártalmatlanították (elégették). 
A nagy sajtónyilvánosságot kapott - állami finanszírozású – 
mentesítési projektben társaságunk alvállalkozóként vett részt, 
igen korlátozott mértékben. Ennek keretében a tiszaújvárosi 
hulladékégetőnkbe kevesebb mint 50 tonna (mindössze 2 tar-
tálykocsi, összesen 46,9 tonna) folyékony halogénmentes vizes 
mosófolyadék, továbbá 0,8 tonna klórtartalmú szerves oldószer 
érkezett. Ezek az átlagosnál kisebb veszélyességgel rendelkező 
hulladékok, melyek mennyisége is elenyésző, körülbelül az éves 
kapacitásunk fél százaléka.
A folyékony hulladékok a tartályba fejtést követően zárt csőve-
zetéken keresztül kerültek be az égéstérbe, ahol az ártalmatla-
nításuk rövid idő alatt megtörtént, tehát nincs a telephelyünkön 
már ezekből a hulladékokból. Megjegyezzük, hogy az átvett 
hasonló típusú hulladékok termikus ártalmatlanítása (égetése) 
napi szinten történik, előzetes laborvizsgálatot követően. Tár-
saságunk folyamatos emisszió-mérő berendezéssel rendelkezik, 
amely a kibocsátásokat monitorozza, valamint a jelenleg érvé-
nyes legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő 
füstgáztisztító berendezést üzemeltet, amellyel a levegővédelmi 
kibocsátási határértékek biztonságosan, jóval az előírt érték alatt 
tarthatóak. 
Tudomásunk szerint az Illatos úti veszélyes hulladékokat túl-
nyomó mennyiségben - a helyi adottságokból eredő előnyök 
miatt - a mentesítési helyhez közeli dorogi hulladék-égetőmű-
ben ártalmatlanították. Tevékenységünkről honlapunkon (www.
ecomissiokft.hu) tájékozódhatnak, ahol konkrét kérdéseikre is 
választ kaphatnak.

Az Ecomissio Kft. vezetősége

A hétvégén ismét havazhat

Gyorsan jött, gyorsan ment, visszatér

Pulóverben lehetett focizni a 
zöld gyepen, és szikrázó nap-
sütésben gyújtottuk meg a ka-
rácsonyi gyertyákat is. A téli 
szünet inkább tavaszi volt és 
a termosztátot is lejjebb te-
kerhettük, mint azt ilyenkor 
télvíz idején szoktuk.

Kevesebbet fűtöttünk, többet voltunk a 
szabadban, szánkózás helyett bicikliz-
tünk. Szilveszterre azonban megérkezett 
a hideg, az igazi téli. A fagyos napok után 
január 4-én leesett az első hó is. Az utak, 
járdák csúszásmentesítését még aznap 8 
munkagéppel és 78 munkással elkezdte a 
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
- Valójában karácsonyra vártuk a hóesést, 

ehelyett az új év első munkanapjára kap-
tuk. Nem ért váratlanul, hiszen az előrejel-
zések tájékoztattak, mi pedig már novem-
ber óta téli hadrendbe állítottuk gépeinket 
- mondta Kerékgyártó István, a Város-
gazda Kft. ügyvezető igazgatója. - Ahogy 
erősödött a hétfői hóesés, alásóztunk a 
gépjárművekkel, majd másnap, kedden 
hajnalban is bejöttünk, hiszen megérke-
zett addigra a csapadék utánpótlása is. 
Az utak takarítását, csúszásmentesítését 
nehezítette, hogy akkor már -9, -10 cel-
sius fok volt a hőmérséklet, ilyen hideg-
ben pedig a só, a kalcium-klorid nem hat 
úgy, mint az enyhébb időben. Ezért egy 
kicsit probléma volt az utakon, járdákon, 
de déltájban már megoldódott minden. 

A csúszásmentesítésben a munkagépek 
mellett emberi erőt is bevetettünk, a mun-
kások főként a gyalogátkelőhelyeknél és 
az intézmények előtti hóeltakarításban 
segédkeztek. Természetesen, ha szükség 
lesz rá, úgy van tartalék is, hiszen ilyen 
esetekre van szerződésünk alvállalkozók-
kal gépi és kézi személyzetre is. 
 Nem sokáig élvezhettük a tél örömeit - 
hiszen azok is vannak, gondoljunk csak a 
szánkózó gyerekekre - mert hiába hullott 
utánpótlás, a hétvégére megérkező enyhe 
idő latyakossá, sárossá, szürkévé változ-
tatta a várost. Úgy tűnik azonban, hogy 
a tél folytatódik. Az előrejelzések szerint 
a hétvégén újabb havazással és kemény 
mínuszokkal tér vissza.

Vezetéklyukadás
Nem jól indult az év a TiszaSzolg 2004 Kft.-nél. Január második 
hetében meghibásodott a jelentős terület hőellátását biztosító 
DN 200-as gerincvezeték. Lakóépületek, intézmények, iskola is 
tartozik az ellátási körbe.
Reméljük, lapunk megjelenéséig a probléma már megoldódott, 
a meghibásodásról már múlt időben beszélhetünk. A vezetékhá-
lózat elöregedése okozhat ilyen problémát, melynek megoldása 
időigényes feladat. Különösen akkor tűnik hosszúnak a szolgál-
tatás kiesése,  amikor a hőmérséklet alacsony. A TiszaSzolg 2004 
Kft. annak érdekében, hogy a legkisebb kellemetlenséggel járjon 
a  hiba javítása, január 13-án hajnali 3 órakor kezdte meg a rend-
szer leürítését, majd az elhasználódott vezetékszakasz cseréjét. 
Ezt követi a rendszer újratöltése, mely több órát vesz igénybe. 
Azért döntöttek a javítás szerdai megkezdése mellett, mert az 
előrejelzés szerint a hétvégére jelentős lehűlés várható, ezért még 
az enyhébb időben igyekeztek gondoskodni a biztonságos ellátás 
feltételeiről, megakadályozva az esetleges nagyobb problémákat.
A cég ezúton is köszöni a fogyasztók megértését és türelmét.
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Az utak, járdák csúszásmentesítését nehezítette a mínusz 9-10 fok.

Haltelepítésre kész a játszótér. (Fotó: facebook, Markóczi Attila)

A hétvégén újra siklik a szánkó?
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot január 17-ig (vasárnapig) aaz 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688), 
majd január 18-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 
óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 -

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő 

reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Egyházi hírek
Római katolikus

A szentmisék rendje templomunkban a téli időszámítás idején:
hétfő: -, kedd: 18:00 óra, szerda: 8:30 óra, csütörtök: 8:30 óra, 
péntek: 8:30 óra, szombat: 18:00 óra, vasárnap: 11:00 óra.
Amennyiben a parancsolt ünnep, illetve a fatimai engesztelés 
hétköznapra esik, a mise minden estben este lesz.

Görögkatolikus

Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye. 
Vasárnap 8:00 utrenye, 9:30 Szent Liturgia Sajószögeden, 
11:00 Tiszaújvárosban. Kedden 8:00 Szent Liturgia.
Ökumenikus istentisztelet lesz Tiszaújvárosban január 20-
án, szerdán (görög templom), 21-én, csütörtökön (református 
templom) és 22-én, pénteken (római templom).
„Jézus Krisztus a Mi Atyánk imáját tanította meg a tanítványa-
inak, nem pedig az Én Atyám-at.” (Pavel Velikanov)

Református

Csütörtökön: 17:00 bibliaóra.Vasárnap Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órától lesz isten-
tisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az 
imaházban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni alkal-
mat követően konfirmációra felkészítő oktatást tartunk.

Őrizetben a trükkös 
tolvaj

A rendőrök azonosították, majd elfogták azt a gyáli nőt, aki egy 
tiszaújvárosi sértettől majd’ kilencmillió forint értékben lopott 
el készpénzt, illetve ékszereket.
Lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság R. Dóra 32 
éves gyáli lakossal szemben. A nyomozás adatai szerint a gya-
núsított 2015. november 13-án 9 óra körüli időben papírgyűjtés 
ürügyén becsengetett egy tiszaújvárosi ingatlanba. A 76 éves tu-
lajdonos figyelmét elterelve a gyanúsított közel kilencmillió fo-
rint értékben tulajdonított el készpénzt, illetve ékszereket.
A nyomozás eredményeként a rendőrök azonosították, elfogták, 
majd a rendőrségre előállították a bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható nőt, és kezdeményezték előzetes 
letartóztatását.

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

Egyéb 
információ

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

4.300.- Ft/db 15 db

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

175.000.- Ft

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

600.000- Ft

Árverési hirdetmény

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

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

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

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

Tiszaújváros Város Önkormányzata

Fösvény
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik januári 

sorozatunk. A megfejtéseket a hónap 

végén várjuk e-mailben a kronika@

tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

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

Homonnay Edit
 (volt anyakönyvvezető) 

2015. december 31- én hosszan tartó betegség után 79 
éves korában elhunyt. Temetése kívánságára szűk családi 

körben, 2016. január 6-án történt. 
Két testvére és családja



Egyre kevesebb a visszaváltás 

Rugalmasak az üzletek

Háztartási gépek, szórakoztató elektronika, ru-
hák, játékok. Ezek voltak a slágercikkek kará-
csony előtt. A legtöbben szeretteiknek vásároltak 
ajándékot, ám minden jó szándék ellenére előfor-
dulhatott, hogy a fa alá néha két egyforma aján-
dék, vagy hibás áru került.

A december végi, január eleji időszak az, amikor az emberek 
visszaváltják a karácsonyi ajándékokat. A lakosság igen kis szá-
zaléka él ezzel a lehetőséggel, és csak akkor, amikor már tényleg 
csak ez az egyetlen megoldás. 
Rosszul sikerült karácsonyi vásárlásnál tudnunk kell, hogy a 
vállalkozások saját üzletpolitikája dönt arról, hogy a kifogásolt, 
ám hibátlan minőségű terméket visszaváltják-e vagy sem. Tehát 
ha azért szeretnénk visszaváltani az árut, mert nem megfelelő a 
méret, vagy a szín, vagy egyszerűen csak nem tetszik az aján-
dék, az üzlet dönthet. Előírhatja, hogy legyen meg a csomago-
lás, esetleg bontatlan legyen. A blokk vagy a számla mindenkép-
pen szükséges.
Amennyiben hibás a termék, a jótállás, a szavatosság előírásai 
az irányadók. Ebben az esetben a vállalkozásnak kötelessége 
intézkedni, jegyzőkönyvben rögzíteni a fogyasztó panaszát, és 
a minőségileg kifogásolt termékeket javításra vagy cserére át-
venni. 
- Az előző évhez viszonyítva idén kevesebben fordultak panasz-
szal rosszul választott ajándékvásárlással kapcsolatban a fo-
gyasztóvédelemhez - tudtuk meg Horváthné Szendrei Szilviától, 
a hatóság megyei vezetőjétől. - Az mondható el, hogy a vállal-
kozások megfelelően kezelték a fogyasztói panaszokat, és szin-
te minden esetben megpróbálták kicserélni az árut, vagy más 
módon, a vásárlók igényeihez igazodva orvosolni a problémát.
Városunkban is hasonló a vállalkozások üzletpolitikája, már 
ami a hibátlan termék visszaváltására vonatkozik. Akiket meg-
kérdeztünk, minden esetben arról számoltak be, hogy az ilyen 
esetekben megpróbálnak megegyezni a vásárlóval. A leggyako-
ribb az, hogy kicserélik az adott terméket, vagy az ára levásárol-
ható. Ennek feltétele a blokk megléte és ajánlott az év elején le-
bonyolítani a cserét. A tiszaújvárosi üzletek eladói kérdésünkre 
arról számoltak be, hogy egyre ritkábbak a „nem szeretem, nem 
tetszik, nem jó nekem” típusú ajándék-visszaváltások. Manap-
ság ugyanis már szinte mindenki előre megbeszéli, hogy mi, és 
milyen legyen a „meglepetés” a fa alatt.
      Dá 

LED, napelem, akkumulátor 

„Zöld” villanyoszlopok
Bizonyára sokan észrevették 
már, hogy városunkban újfaj-
ta villanyoszlopok bukkantak 
fel. 

A napelemmel töltődő és az esti órákban 
akkumulátorról üzemelő „ledes” világító 
berendezéseket olyan helyszíneken he-
lyezték el, ahol már nagyon hiányzott az 
éjszakai fény.
- Az önkormányzat Pénzügyi, Fejlesztési 
és Városüzemeltetési Osztálya lakossági 
igények és jelzések figyelembevételével 
helyezte el ezeket a „zöld” villanyoszlo-
pokat - mondja Fodor Tamás, az osztály 
munkatársa. - Húsz ilyen villanyoszlo-
pot telepítettünk, jellemzően olyan hely-
színekre, ahol már nagyon hiányzott a 
közvilágítás, és bonyolult engedélyezte-
tési folyamat vagy földmunkák kellettek 
volna ahhoz, hogy hálózatra kötött villa-
nyoszlopok legyenek. Próbaképpen már 
2014-ben is telepítettünk néhányat, azok 
nagyon jól beváltak, ezért is folytattuk a 
telepítéseket 2015-ben. Ezek az új típusú 
világítótestek akár „mobil” villanyosz-
lopnak is nevezhetők, hiszen rendkívül 
egyszerű telepíteni őket, arról nem is be-
szélve, hogy pár nap alatt fel lehet sze-
relni a közterületeken. Mivel napelemről 
töltődik, nem igényel külön áramforrást, 
a nap folyamán töltődő akkumulátor látja 
el energiával az egyébként is energiataka-
rékos LED izzókat, melyek a fényt adják.
Fontos megjegyezni, hogy ezek a beren-
dezések ma még nem váltják ki teljesen 
a klasszikus közvilágítást, de ideiglenes 

megoldásnak tökéletesen használhatók.
- Egy ilyen villanyoszlop napsütésben 
töltődik fel teljesen, és utána két-három 
napon át tud világítani - folytatja Fodor 
Tamás. - Sajnos az elmúlt időszak ködös, 
szürke időjárásában nem tudnak feltöl-
tődni teljesen, így előfordulhat, hogy né-
melyik nem világítja végig az éjszakát. 
Mivel nemrég telepítettük őket, így még 
nem tudtak egyszer sem feltöltődni tel-
jesen, ezért lehet, hogy már találkoztak a 
városlakók olyanokkal, melyek nem vilá-
gítottak. De ha érkezik egy tiszta, napsü-
téses időszak, pár óra alatt feltöltődnek az 
akkumulátorok. 
A Juhar közi garázssor is olyan terület, 

ahonnan nagyon hiányoztak a fényforrá-
sok. Ide tízet telepítettek.
- Nagyon örülünk, hogy megvalósult ez a 
világítás - mondja Nagy Béla, a Juhar-kö-
zi Garázsfenntartó Szövetkezet igazga-
tóságának elnöke. -  A Lévay út és a ga-
rázssor között az elmúlt években nagyon 
megnőtt a növényzet, mely sokat lefogott 
az utcai közvilágításból. A garázsokhoz 
bevezető útszakasz nagyon sötét terület 
volt, melyet jeleztünk is az önkormány-
zatnak. Igaz, egy kis időbe beletelhet, mi-
re ezek a villanyoszlopok kiépültek, de 
amióta itt vannak, nagyon jól működnek, 
mi nem tapasztaltunk problémát. 

Dá

e-igazolvány

Új esztendő, új okmány
Nem kell megvárni, míg lejár 
a mostani személyi igazol-
vány érvényessége, e nélkül is 
igényelhető már az új elekt-
ronikus okmány. 

Ezt igény szerint elektronikus aláírásra 
is lehet használni, tartalmazza továbbá a 
társadalombiztosítási azonosító jelet, és 
az adóazonosító számot is.
A Tiszaújvárosi Kormányablakban, ahogy 
országszerte, óriási a forgalom. Minden 
második ügyfél az elektronikus személyi 
igazolványát csináltatja. Nagy László Ist-
vánt és feleségét éppen e riport készítése 
közben szólították a hivatal munkatársai, 
hogy átvehetik új okmányaikat.
- SMS-ben értesítettek a minap bennün-
ket, hogy jöhetünk a személyi igazolvá-
nyainkért, mert elkészültek - mondja a 
bőcsi házaspár. - Az év első napjaiban, 
a múlt héten igényeltük, és úgy, ahogy a 
híradásokban hallottuk, nyolc napon be-
lül meg is kaptuk. Nekem szeptemberben 
lejárt a régi személyim, kellett volna új, 
de megvártam ezt a lehetőséget - mondja 
Nagy úr. 
Az új okmányok érvényességi ideje a ko-
rábbi 10 év helyett 6 év, a 18 év alattiaknál 
3 év. Készítése illetékmentes, a kiállítási 
határidő pedig a korábbi 20 napról 8 nap-
ra csökkent. Az új elektronikus igazol-
vány felhasználóbarát és biztonságos. 16 
biztonsági elemmel védik, többek között 
Braille-írással, transzparens hologram-
mal, biztonsági alnyomattal, változó lé-
zerképpel, lézergravírozott okmányszám-
mal, metalizált hologrammal, optikailag 
változó tulajdonságú ábrával és kétdimen-
ziós vonalkóddal (QR-kóddal).
Az új okmányról leolvashatók a jelenlegi 
személyi igazolványon található adatok 
is, de emellett olyan magas biztonságú tá-
rolóelemet (chipet) építettek bele, amely 
nyilvántartja a személyazonosító adato-
kat, az állampolgárok döntésétől függően 
az ujjlenyomatukat, az elektronikus alá-
írás létrehozásához szükséges adataikat, 
illetve a társadalombiztosítási és adóazo-
nosító jelüket is.
 Az új okmányt az év első munkanapja 

óta lehet igényelni. Sokan az érvényes 
igazolványukat cseréltek le újra. 
- Az év első hetében gyakorlatilag a de-
cemberivel azonos forgalmat bonyolítot-
tunk le. Az első héten 197-en igényelték 
az új típusú igazolványt, ennek már közel 
a fele meg is érkezett, az okmányokat fo-
lyamatosan adjuk át. Ezzel már egysze-
rűbben, hatékonyabban és gyorsabban 
intézhetjük ügyeinket - mondja dr. Ispán 
Csilla, a Tiszaújvárosi Járási Hivatal ve-
zetője. 
Az új okmányokat chippel látták el, a 65 
év felettiek viszont kérhetik chip nélkül 
is. A chip bővíthető további, a közigazga-
tási ügyintézéshez szükséges adatokkal. 
Jelenleg már használhatók az új személyi 
igazolványhoz kötött funkciók, mint pél-
dául az okmányérvényességi szolgáltatás, 
a személyazonosság ellenőrzése rendőri 
intézkedés esetén, várhatóan január vé-
gétől elérhető lesz az ügyfélkapu-regiszt-
ráció otthonról, személyes megjelenés 
nélkül, úti okmányként a repülőtéri zsi-
lipkapus rendszer, határátlépés esetén.
A Kormányablak tájékoztatása alapján az 
aktiválás lehetősége 2016. január végétől 
lesz elérhető.
- A kártya aktiválását követően két olyan 
funkció is elérhető, amire eddig nem volt 

lehetőség. Az egyik az elektronikus azono-
sítás, a másik az elektronikus aláírás funk-
ció. Az előbbi mind a személyes, mind 
az elektronikus úton történő azonosítását 
lehetővé teszi az állampolgárnak - magya-
rázza a hivatalvezető. - A chipnek ez a része 
tartalmazza a TAJ és az adóazonosító jelet, 
így az adatok olvasására jogosult szervezet 
ezzel be tudja azonosítani az állampolgárt. 
Elektronikus ügyintézésben pedig, ha van 
otthon érintésmentes kártyaolvasó, akkor 
el tud érni távoli elektronikus közigazga-
tási rendszereket és tud ügyeket intézni. 
A korábbi TB kártya és adóigazolvány 
továbbra is forgalomban marad. Az elekt-
ronikus aláírás funkció azt eredményezi, 
hogy az állampolgár az elektronikus iraton 
e-aláírást tud elhelyezni, a tanúsítvány két 
évig érvényes, de utána meghosszabbítha-
tó. Ezek akár az igazolvány igénylésekor, 
akár később is igényelhetők a kormányab-
lakokban, ehhez azonban érvényes email 
címre van szükség. Ezt követően mindkét 
funkciót aktiválni kell, vagy otthoni kon-
taktusmentes kártyaolvasóval, vagy itt a 
Kormányablakban. A funkciók használa-
tához borítékban kapják meg az állampol-
gárok a használathoz szükséges kódokat, 
információkat. 

berta

Nincs influenza-aktivitás

Még érdemes oltatni

Influenzaszerű megbetegedések ugyan vannak, de 
a vírus még nem jelent meg hazánkban, így térsé-
günkben sem. 

Tiszaújvárosba a korábbi évekhez hasonlóan 1600 influenza el-
leni vakcina érkezett, ezek 2/3-át már felhasználták. 
- Még nincs influenza-aktivitás, - mondta lapunknak Dr. Szabó 
Éva, járási tisztifőorvos - a megbetegedések nem érik a 100.000 
főre számított 200 beteget. A betegforgalom alacsony, influen-
zaszerű megbetegedések ugyan vannak, de az ilyenkor szoká-
sos mértékben. Még mindig érdemes kérni az influenza elleni 
védőoltást, ezt egyébként mostantól a 60 év feletti lakosság is 
térítésmentesen kapja meg. Tiszaújvárosban körülbelül 3.000 60 
év feletti él, mintegy negyedük már megkapta az oltást - mondta 
Dr. Szabó Éva. 
Az oltást tehát még most sem késő kérni, hiszen két hét alatt 
védettséget ad. 

3. oldal2016. január 14. Aktuális

Legutóbb húsz villanyoszlopot telepítettek. 

A Nagy házaspár szerdán vette át e-igazolványát. 

Úgy tűnik, megtanultunk ajándékot vásárolni. 

A vakcina két hét alatt védettséget ad az influenza ellen.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Vendlerné Polyák Ilona 

az 5. sz. választókerület képviselője
2016. január 20-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Fülöp György alpolgármester, 
a 2. sz. választókerület képviselője

2016. január 18-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-

vatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentkezés alapján történik, negyedórás beosztással. Az 

érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es
telefonszámra várjuk.
     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Civil szervezetek támogatása

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van 

közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A 

telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített 

bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-

nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező 

hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

JANUÁR Helye Ideje Kinek a részére

18. 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

Tisza-parti Szabadidőház 11.00-12.00 Szociális étkezők

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30-9.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés.

19. kedd Katica Óvoda 12.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők

20. szerda Széchenyi Iskola 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők

21. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők

25. hétfő Bóbita Óvoda 7.00-9.00 és 14.00-16.30 Pótbefizetés gyerek és alkalmazott étke-
zés megrendelése

Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30-12.00 Szociális étkezők

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

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

a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, 
a tervezett program, illetve tevékenység 
részletes leírását, a programhoz szükséges 
anyagi támogatás mértékét, részletes költ-
ségvetést, a szervezet fizetési számlaszá-
mát, adószámát, programban lebonyolító 
szakemberek nevét. 
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről (be-
jegyzés másolata a pályázó vagy a lebo-
nyolító részéről). 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, 
hogy részesült-e már támogatásban Ti-
szaújváros Város Önkormányzata Kép-
viselő-testületétől, illetve önkormányzati 
alapítványtól, közalapítványtól. Továbbá 
arról, hogy van-e jelenleg folyamatban 
pályázata tiszaújvárosi önkormányzati 
közalapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pá-
lyázati projektért felelős kapcsolattartó 
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását 
maximum 1 oldal terjedelemben csatol-
ják.
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 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadási 
időben.
A benyújtás határideje:
2016. február 5.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2016. évi márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata támogatási megállapodást köt, 
melyben meghatározzák a támogatás ösz-
szegét, a felhasználás célját és határidejét, 
az elszámolás módját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

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 
helyezés: 1996. 09. Tényleges futás: óracsere miatt ismeretlen. 
Eddigi tulajdonosok száma: 2.
A gépkocsit árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló 
szabad licitálással.
Licit induló összege (alapár):  800.000 Ft. + ÁFA
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gk. megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2016. január 26-án 12.00 óráig a cég titkárságán (Tiszaújváros, 
Tisza út 2/E).
Árverés ideje, helye:
2016. január 27-én 09.00 óra a kft. tárgyalójában (Tiszaújváros, 
Tisza út 2/E).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Lakossági tájékoztató

Katasztrófavédelmi 
ügyfélfogadás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Kovács Katalin c. 
tűzoltó zászlós Tiszaújváros Járás katasztrófavédelmi meg-
bízottja szerdai napokon 13.00 órától 15.00 óráig ügyfélfo-
gadást tart. Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.
Az ügyfélfogadás előzetes telefonos egyeztetés alapján tör-
ténik, az alábbi telefonszámokon: 49/341-244, 20/226-6532.

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2016. január
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Vegyes-tüzelésű fűtőberendezések használatának kockázatai

A biztonságos vegyes-tüzelés feltételei
A vegyes-tüzelésű fűtőberendezések biz-
tonságos és hatékony üzemeltetésének 
egyik legfontosabb kritériuma az égéshez 
szükséges feltételek biztosítása. Adott 
berendezésben - kazánban, kandallóban, 
kályhában - csak az előírt tüzelőanyagot 
lehet elégetni, az égéshez szükséges leve-
gő utánpótlását folyamatosan biztosítani 
kell, a tüzelő-, fűtőberendezést a fűtési 
teljesítményhez méretezett, megfelelően 
kialakított, tisztított, szolgáltató által fe-
lülvizsgált égéstermék-elvezetőbe lehet 
csatlakoztatni.  
Amennyiben az előbbi feltételek nem 
teljesülnek, a tüzelés, fűtés életveszélyes 
lehet, továbbá rendkívüli módon károsít-
ja a fűtőberendezéseket, a kéményeket 
és komolyan terheli a környezetet. Nem 
szabad megfeledkezni a használati szabá-
lyok betartásáról sem, melyek alkalmazá-
sa elengedhetetlen feltétele a biztonságos 
tüzelésnek
Megfelelő tüzelőanyag alkalmazása
A vegyes-tüzelésű kazánokat, kandallókat, 
kályhákat meghatározott tüzelőanyaggal 
(fa, szén, szalmabála) történő üzemelte-
téshez készítik. Ennek megfelelően az 
éghető anyag elégetésekor felszabaduló 
hőmennyiséghez méretezik a berende-
zések szerkezeti elemeit, a tűzteret, a 
hőcserélő bordákat, a füstcsatornákat. A 
meghatározott tüzelőanyagoktól való el-
térés maradandó károkat okoz a tüzelő-, 
fűtőberendezésekben és azok élettartamá-
nak csökkenéséhez is vezet. A legnagyobb 
veszélyt a műanyaghulladékok elégetése 
jelenti. A lakóingatlanok üzemeltetése 
során sok hulladék keletkezik, többségük 
különféle műanyaghulladék. A korszerű 
szelektív hulladékgyűjtő rendszerek beve-
zetése lehetővé tette a különböző anyagú, 
fajtájú hulladékok elkülönített gyűjtését. 
Amennyiben a műanyagok a tűzbe ke-
rülnek, maradandó károsodást okoznak a 
tüzelő-, fűtőberendezésekben, az égéster-
mék-elvezető rendszerekben, a keletkező 
égéstermékek komoly veszélyt jelentenek 
a humán- és természeti környezetre egy-
aránt.  
Az égéshez szükséges levegő biztosítása
Az égés egyik fő feltétele a kémiai fo-
lyamathoz szükséges oxigén jelenléte. A 
tüzelő-, fűtő- berendezések üzemeléséhez 
szükséges oxigént a levegő tartalmazza. 
Fontos tehát, hogy a kazánházban, vagy 
abban a helyiségben, ahol a fűtőberende-
zés üzemel, a megfelelő levegő utánpót-
lását folyamatosan biztosítani kell. Ennek 
érdekében a beépített szellőzőket sza-
badon kell hagyni, azokat eltorlaszolni, 
bedugózni nem szabad. Ha a berendezést 
nem kazánházba építették be, hanem a la-
kás másik helyiségébe, akkor külön szel-
lőző beépítésével, vagy ablaknyitással 

is gondoskodni kell a szükséges levegő-
mennyiség biztosításáról.
Megfelelő égéstermék-elvezető
A tüzelő-, fűtőberendezésekben az égés 
során keletkező füst elvezetése az égés-
termék- elvezetők, közismert nevükön a 
kémények feladata. A kémények fő ren-
deltetése a tüzeléskor keletkező füstgázok 
elvezetése, valamint az égéshez szükséges 
friss levegő biztosítása. A tüzelő- berende-
zéseket és a kéményrendszereket megha-
tározott tüzelőanyagokhoz alakítják ki. Az 
előírtaktól való eltérés mindig kockázatot 
jelent, mert nem alakul ki az égéstermék 
elvezetéséhez és a friss levegő biztosítá-
sához szükséges huzathatás. 
A kéményeket csak a vonatkozó jogsza-
bályban előírt használatbavételi eljárás 
után lehet használni (üzemeltetni a fűtőbe-
rendezéseket), melyet megelőz a kémény-
seprő szakember által végzett helyszíni 
vizsgálat. A vizsgálat során ellenőrzik a 
kémény kialakítását, a fűtőberendezés 
bekötését, valamint az égéshez szükséges 
levegő biztosítását is. A tüzelő-, fűtőbe-
rendezések biztonságos üzemeltetéséhez 
elengedhetetlen a kémények időszakos 
felülvizsgálata, melyet szintén kémény-
seprő szakember végez. Így észlelhetők 
az esetleges meghibásodások, vagy a nem 
rendeltetésszerű használatra utaló jelek, 
amelyek kijavítása, megszűntetése emberi 
életeket menthet meg.
Használati szabályok
A tüzelő-, fűtőberendezések használatá-
val kapcsolatos veszélyek megelőzéséhez 
nagyban hozzájárul a használati és tüze-
lési szabályok betartása. Fontos, hogy a 
fűtőberendezések közelében minimum 
egy méteren belül ne tároljunk éghe-
tő anyagot, ugyanis akár egy égéstérből 
kipattanó szikra is komoly lakástűzhöz 
vezethet.  Másik fontos feladat a kémény-

tüzek megelőzése, amelyek rosszabb 
esetben teljes lakóháztűzhöz is vezethet-
nek. A kéménytüzek a rendszeres felül-
vizsgálattal és a megfelelő tüzelőanyag 
használatával megelőzhetők. Kéménytü-
zekről leggyakrabban a belső kürtőben 
lerakódott korom égésekor beszélhetünk. 
A kéményen belüli korom képződése a 
műanyaghulladékok, gumiszármazékok 
égetése során intenzívebben jelentkezik. 
A vegyes hulladékok égetése jelentős 
füstképződéssel jár. A füst felfelé haladva 
a kéményben folyamatosan hűl. A hőmér-
sékletcsökkenés hatására a füstből vízpá-
ra csapódik ki a kéménykürtő falára. A 
műanyagszármazékok füstjében található 
vegyületek miatt a kicsapódó folyadék 
savas kémhatású. Ez egyrészt roncsolja a 
kémény belső vakolatát, másrészt kiváló 
tapadási felületet biztosít a kiáramló füst-
ben található szilárd részecskéknek, töb-
bek között a koromnak is, és kátrányos 
belső réteg alakul ki. A folyamatosan 
letapadó égéstermékek miatt a kémény 
belső kürtője leszűkül, ezáltal a kiáramló 
füst hőmérséklete növekszik. A hőmér-
sékletnövekedés hatására a kémény belső 
hőmérséklete is emelkedik. A gyulladási 
hőmérséklet elérése után a kürtőben lera-
kódott égéstermékek meggyulladnak és 
kialakul a kéménytűz. A megsérült vako-
laton az intenzív hőhatás miatt repedések 
keletkezhetnek, a kéményt alkotó téglák 
fugái kiesnek és a hézagokon a lángok 
kitörhetnek a kéménytérből. Ezután a tűz 
könnyen átterjedhet a kémény környeze-
tében lévő éghető anyagokra, akár a te-
tőszerkezetre is.

Tiszaújvárosi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Március 31. a határidő

Társasházak 
tűzvédelmi szabályzata

Tájékoztatjuk a társasházak közös képviselőit, hogy a tűzvédel-
mi szabályzat készítéséről szóló, 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 
a (továbbiakban: rendelet) 4/A. § (1) bekezdése értelmében a 
háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegysé-
get magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő 
vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épü-
letrész tulajdonosa köteles
a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a 
tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszé-
lyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, 
a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korláto-
zásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos 
berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási 
területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott tartóz-
kodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a 
tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vo-
natkozó előírásokat, valamint
b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és meg-
tartatásáról.
A 6. § A 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötele-
zettséget legkésőbb 2016. március 31-ig kell teljesíteni.
A rendelet 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak 
kidolgozására a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az 
önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes 
tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban 
foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szak-
mai képzéseiről szóló, 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (7) 
bekezdése értelmében a Tűzvédelmi Szabályzatot legalább kö-
zépszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy ké-
szíthet, módosíthat.
Javasoljuk, hogy vegyék figyelembe a már meglévő tűzvédelmi 
szabályzatot és a tűzvédelmi használati szabályok kidolgozásá-
hoz, felülvizsgálatához, aktualizálásához, tűzvédelmi szakem-
bert vegyenek igénybe.

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Nem volt mozgássérült

Jogosulatlan 
parkolás

Bíróság elé állítási javaslattal élt a rendőrség egy férfival szem-
ben, aki Tiszaújvárosban jogosulatlanul használt egy mozgássé-
rült személy részére kiállított parkoló kártyát.
Közokirat-hamisítás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt folytatott büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
Rendészeti Osztálya K. G. 21 éves körömi lakossal szemben. A 
nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2015. december 16-án 15 
óra 45 perc körüli időben parkolásakor jogosulatlanul használta a 
más nevére kiállított mozgássérült igazolványt.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság az ügyben folytatott nyomo-
zást lezárta és az iratokat bíróság elé állítási javaslattal megküldte 
az illetékes járási ügyészségnek.

Közlemény
Országos Egészségügyi Információs Központ

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Betegút E-
gyesület egészségesek és betegek részére információs köz-
pontot tesz elérhetővé a jobb tájékozódás és a gyógyulási 
folyamat meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon kívül 
személyre szabott tanácsadást is biztosítunk, valamint jogse-
gély szolgáltatást is ellátunk. Az információs központ iránytű 
az egészségügyi ellátó rendszerben történő eligazodáshoz.

 www.betegutegyesulet.hu
betegutegyesulet@gmail.com

Telefonszám: 
70-884-5879
70-389-4178
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A tüzelőberendezések biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlen a kémé-
nyek időszakos felülvizsgálata. 

A társasházak tűzvédelmi szabályzatának kidolgozásáért a 
közös képviselők felelnek. 

Veszélyes hulladékok begyűjtése 2015
Megnevezés I.név II.név III.név IV.név összes 

mennyi-
ség

ár Ft/kg Nettó

Háztartási olaj, zsír  30    70 50 50  200    25  5 000    

Fáradt motorolaj  20    190 130 320  660    25  16 500    

Háztartási vegyszerek és csomagolásai  390    1 430 140 300  2 260    100  226 000    

Kozmetikumok  2    10 90 30  132    100  13 200    

Növényvédőszer és göngyölege  20    420 660 500  1 600    100  160 000    

Fénycső  15    80 90 80  265    100  26 500    

Festék és göngyölege  3 730    1 900 5 190 3 360  14 180    105  1 488 900    

Elektronikai berendezések  3 780    1 080 3 000 1 870  9 730    25  243 250    

Elem, akkumulátor  3    40 60 70  173    30  5 190    

Autógumi  5 020    1 310 1 300 550  8 180    35  286 300    

összesen:  13 010     6 530     10 710     7 130     37 380     2 470 840    

mennyiség kg



Tájékoztatás a központi írásbeli vizsgákról
Kedves Nyolcadikos Jelentkező!

A központi írásbeli vizsga helye:
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium
Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.
Ideje:
2016. január 16. 10:00 óra – magyar nyelv
2016. január 16. 11:00 óra – matematika
Légy szíves, ezen a napon legkésőbb 
9:45-kor foglald el a helyedet a bejárati 
ajtón elhelyezett lista szerinti teremben. 
A központi írásbeli vizsgára személy-
azonosításra alkalmas igazolványt - diá-
kigazolványt, vagy személyi igazolványt 
- hozz magaddal!

10:00-től 10:45-ig a magyar nyelvi fe-
ladatlapot töltitek ki (kizárólag TOLLAL),
 ezt 15 perc szünet követi.
11:00-től 11:45-ig írjátok a matematika 
írásbeli feladatlapot (kizárólag TOLLAL, 
ceruzával és körzővel csak szerkeszteni 
lehet).
Ha neked föl nem róható ok (pl. orvos 
által igazolt betegség) miatt nem tudsz 
megjelenni az írásbeli vizsgán ezen a na-
pon, jelezd az 540-096-os számon, és a 
pótfelvételit január 21-én (csütörtökön) 
14:00 órától írhatod meg a fentebb ismer-
tetett forgatókönyv szerint.
A kijavított dolgozatok megtekintése és 
az értékelőlapok átvétele 2016. január 

22-én (pénteken) 8:00-16:00 óráig lesz az 
iskolánk N0-ás termében.

*
Intézményünk a nyelvi előkészítő évfo-
lyamra jelentkezők számára angol nyelvi 
szóbeli felvételi vizsgát is tart.
A szóbeli vizsga ideje: 2016. február 20. 
9:00 óra. 
Pótnapok: február 29., március 1. 14:00 
óra
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium
(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), I. 
emelet.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Beindul a Mocorgó
Kedves Kisgyermekes Anyukák!
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata szeretettel meghívja Önt és kisgyermekét a 
„Mocorgó” Baba-Mama Klub következő foglalkozására, mely-
nek helyszíne a szokásos helyen, a Napsugár Bölcsőde 4. pavi-
lonjában lesz.
Időpontja: 2016. január 20. 16.00-18.00 óra között. Témája: 
éves programterv elkészítése, ünnepi élménybeszámoló.Várjuk 
a régi és új érdeklődőket!

                            Budai Réka és Kulcsár Edit családsegítők

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre
Az intézmény OM azonosítója: 029265

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.

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 osz-
tály, 34 fő. Tagozatkód: 005

Intézményünk a nyelvi előkészítő osztály esetében szóbeli 
vizsgát is szervez angol nyelvből. A felvétel a tanulmányi 
eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelv és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján tör-
ténik. 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 szá-
mít.

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 tör-
ténik. 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.

Pogonyi-Simon Edit
  intézményvezető

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!

kronika@tiszatv.hu

Vízkereszt ünnepe a katolikus iskolában
Január 6-án a háromkirályok gyermek Jézus-
nál tett látogatását ünnepli a katolikus egy-
ház, ekkor van a vízszentelés szertartása is: 
a pap megáldja a keresztvizet és a szentelt 
vizet.                              
Vízkereszt amiatt is kiemelt ünnep a kato-
likus egyház életében, mert ekkor kezdődik 
meg a házszentelés időszaka. A házszentelés 
szertartása során a pap az újonnan megáldott 
szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; 
a szentelmény révén nem csak az épületeket, 
hanem a benne lakókat, dolgozókat is meg-
áldja. Iskolánkat január 6-án, szerdán szen-
telte meg dr. Mata István atya.
Ha otthonunkban valóban helyet adunk az 
Istennek, akkor béke, az igazi lelki béke száll 
otthonunkra.
„Hol hit, ott szeretet./Hol szeretet, ott béke./
Hol béke, ott áldás./Hol áldás, ott Isten./Hol 
Isten, ott szükség nincsen.”

Gál Benjáminné igazgató

Bemutatóóra 
az emelt szintű 

angol nyelvet tanuló 
3/2. osztályban

Helyszín: Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (Tiszaújváros, 
Alkotmány köz 2., 24-es terem). Időpont: 
2016. január 21. 9.00. Tanít: Elek Enikő.

Bejelentkezés szükséges 
az 544/511-es telefonszámon.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

  Hok Csaba
                                                                                                intézményvezető

6. oldal 2016. január 14.Iskolás

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolát január 6-án szentelte 
meg dr. Mata István atya.



Dél-Borsod iparosításának kezdetei
(Részlet a Tiszaújváros iparvállalatainak története című könyvből)

Dél-Borsod iparosításának okait elsősor-
ban a térség természetföldrajzi és gazda-
sági viszonyaival magyarázhatjuk. A táj 
jellege sík, talaja egyenletes és kevésbé 
földrengésveszélyes, éghajlata száraz, a 
légmozgások lassúak, ezek pedig ked-
veznek ipari létesítmények építéséhez. 
Meghatározó folyója a Tisza, amelynek 
szabályozása új lehetőségeket adott az itt 
lakók kezébe: mérséklődtek az árvizek, 
ezzel összefüggésben csökkent a vízzel 
elöntött területek nagysága, ez pedig a 
művelés alá vonható földek számát sza-
porította. Mivel a vidék infrastruktúrája 
még magyar viszonyok között is elmara-
dott volt, az itt jellemző földművelő-ál-
lattartó életmód kevés kitörési lehetősé-
get biztosított a helyieknek. Ezért fontos 
szempontként vették figyelembe a mély-
szegénység felszámolását és a gazdasági 
viszonyok modernizálását. 
Már csak kevesen emlékezhetnek arra, 
hogy 1953-ban Tiszapalkonya határában 
tereprendezési munkálatok kezdődtek. 
Legfeljebb csak elmondásokból és egy-
kori iratokból tudhatjuk meg, hogy a 
térség iparosításának gyökerei jóval mé-
lyebbre nyúlnak vissza.
Ilyen volt Széchenyi István egyik nagy 
álma is, a Tisza hajózhatóvá tétele, amely-

lyel az Alföld kereskedelmének felvirág-
zását kívánta elősegíteni. Tehát már a 19. 
században is sok olyan terv fogalmazó-
dott meg, amelyek a későbbi iparosítás 
előzményének tekinthetők. Ma már azt is 
tudjuk, hogy ezek a tervek csak részben, 
vagy egyáltalán nem valósultak meg. A 
Tisza szabályozása ugyan megtörtént, és 
a folyó több árterületét is sikerült mező-
gazdasági művelés alá vonni, viszont az 
ár- és belvizek még jó ideig gondot okoz-
tak, és okoznak ma is. Nem valósult meg 
kielégítően a Tisza hajózhatóvá tétele 
sem, így a várt gazdasági fellendülés a 
19. század végén elmaradt.
A tényleges iparosítás csak az első vi-
lágháború után, a politikai helyzet stabi-
lizálódása és a gazdaság szanálása után 
indulhatott meg. Az ország új határai mi-
att a mezőgazdaság és az ipar megmaradt 
értékei aránytalanokká váltak: jelentős 
szántóterületek és erdők maradtak Ma-
gyarországnál, viszont fájó veszteséget 
szenvedett el a szén- és vasérctermelés. 
Az 1920-30-as években tehát új megélhe-
tési irányokat kellett találni Magyarország 
számára. Többek között ekkoriban került 
újra napirendre a tiszai hajózás beindítása, 
vagy az Alföld öntözése, amelyet az ak-
kori kormányzat is szívügyének tekintett. 
De nemcsak a szakmai szervezetek, ha-
nem a közfigyelem is sürgette a tervek 
elkészítését és a munkálatok beindítását. 
Az 1929-33-as nagy gazdasági világvál-
ság addig soha nem látott munkanélkü-
liséget szabadított az országra, amelyet 
csak tetézett, hogy az 1930-as évek első 
felében súlyos aszályok rengették meg 
a mezőgazdaságot. Végül hosszas elő-
készületek után 1937-ben fogadták el a 
XX. törvényt, amely pénzügyi keretet 

biztosított az Öntözésügyi Hivatal fel-
állításához, továbbá a tiszalöki és bé-
késszentandrási vízlépcső, a Nyugati- és 
Keleti-főcsatorna, a békési és tiszafüredi 
szivattyútelepek, illetve a Sajó-csatorna 
megépítéséhez.
Ezekben az években fogant meg tehát 
térségünk iparosítása. 1943-ban júniu-
sában már a tényleges munkálatoknak 

is nekiláttak, megkezdték a Sajó-csator-
na kiásását. A Tiszapalkonya és Miskolc 
közé tervezett, hajózható Sajó-csatorna 
alapvető feladata az lett volna, hogy ösz-
szekötő kapocsként szolgáljon a borsodi 
iparvidék és a Tisza-völgy között. Ahogy 
egy korabeli filmhíradó is hírül adta, ezen 
kellett volna eljutnia a borsodi szénnek, 
a Bükk-hegység fáinak, Ózd és Diósgyőr 
vasának, továbbá Miskolc fejlett iparának 
és kereskedelmének árucikkei az Alföld-

re, cserébe mezőgazdasági termékeket és 
balkáni vasércet szállítottak volna az ol-
csó vízi úton. 
Azonban oly sok korábbi tervhez hason-
lóan ez is befejezetlen maradt; a csator-
nából mindössze négy kilométer készült 
el, mivel a második világháború utáni 
szocialista államvezetés felfüggesztette 

a munkálatokat. Bár folytatásáról a szo-
cializmus idején sem mondtak le, végül 
ezekből se lett semmi. Ez a négy kilomé-
teres, csapadékvíz-elvezetésre szolgáló 
szakasz ma a TVK déli részén található, 
és az egykori Tiszai Hőerőműnél torkol-
lik a Tiszába. 
A Horthy-korszak kezdeti iparosításának 
nyomai azonban nemcsak ebben a „cson-
kacsatornában” öltöttek testet, hiszen szá-
mos fejlesztést sikeresen megvalósítot-
tak. Például 1942-ben átadták a polgári 
Tisza-hidat, az ahhoz tartozó új, a híd és 
a mai Tiszaújváros közigazgatási határa 
közötti bekötőutat. Ugyanebben az évben 
kezdték el lebetonozni a 331-es ország-
utat (mai 35-ös főút), amelyhez 1942-44 
között megépítették a Nyékládháza-Muhi 
közötti szakaszt. Sajószögeden is ekkor 
véglegesült a főút ma ismert nyomvo-
nala. Valójában tehát ekkoriban vetették 
meg környékünk közlekedésének alapja-
it, amely elengedhetetlen eleme volt az 
‚50-es években újraindított iparosításnak. 
Bár ez az erőltetett iparosítás nem minden 
esetben igazodott az ország nyersanyag 
erőforrásaihoz, illetve hagyományos, 
agrárjellegű berendezkedéséhez, mégis 
kimozdította térségünket a második vi-
lágháború okozta gazdasági recesszióból. 
Az államvezetés felismerte, hogy - szá-
mos módosítás után - a második világhá-
ború előtt elkezdett dél-borsodi iparfej-
lesztés folytatható, hiszen az alapok már 
megvannak: tervek, úthálózat, továbbá az 
ipar működéséhez szükséges nagy meny-
nyiségű víz, a Tisza vize. De sokat nyo-
mott a latba a környezet is, vagyis hogy 

lehetőség van további területek beépíté-
sére (város, más ipari üzemek), és hogy 
nagy mennyiségű szabad munkaerő állt 
rendelkezésre. Mindezekre alapozva az 
elmúlt több mint 60 évben felépült egy 
város és a magyar ipar egyik fellegvára: 
mai nevén Tiszaújváros. 

Dr. Kákóczki Balázs

Tiszaújváros 50 éves

Jubileumi 
kiadványok

Tiszaújváros 2016-ban ünnepli várossá nyilvá-
nításának 50. évfordulóját. A tervezett számos 
program és rendezvény mellett Tiszaújváros ön-
kormányzata több kiadványt is megjelentet. En-
nek felelőse dr. Fülöp György alpolgármester, tőle 
érdeklődtünk az előkészületekről.

- A várossá nyilvánítás 50. évfordulója alkalmából áprilisra 
jelenik meg együtt, díszdobozos, reprezentatív formában a Ti-
szaújváros ipartörténetét feldolgozó és a már hagyományosnak 
tekinthető Képes Krónika kiadvány - mondja az alpolgármester. 
- A Tisza Televízió - amely egyébként idén 30 éves - egy vá-
rosfilmet is készít ebből az alkalomból, továbbá önkormányzati 
támogatással jelenik meg Stevanyik András „A 66. város” című 
könyve. Az év vége sem múlik el ünnepi kiadványok nélkül. Dr. 
Kákóczki Balázs történész tollából megjelenik egy Tiszaszeder-
kény múltját napjainkig feltáró kiadvány, Tokaji Edit szerkesz-
tésében pedig az egyelőre „50 év 50 arc” munkacímet viselő 
kötet. Mindemellett - bár nem évfordulós kiadvány - meg kell 
említeni a 2015. évi Tiszaújváros Évkönyvet is, melyet márci-
us 15-én az önkormányzat ágazati kitüntetettjei vehetnek majd 
először kézbe.
- Nézzük a közeljövőben megjelenő két jubileumi kiadványt. A 
Képes Krónika sokak által már ismert, hiszen a 40. és a 45. év-
forduló alkalmából is kiadták.
- Így van, éppen ezért ennek a kiadványnak a készültségi foka a 
legjobb, hiszen a várostörténeti részt csak ki kellett egészíteni, 
s a tematikus fejezeteknél is főleg frissíteni kellett a tartalmat. 
A leglényegesebb változás, hogy Tiszaújváros nagyobb gazda-
sági társaságai ezúttal „kimaradtak”, mivel róluk külön könyv 
íródott. További nóvumot jelentenek a fotók, alaposan frissült a 
képanyag. Véleményem szerint a kiadvány hűen dokumentálja 
az egykor és ma itt élő, dolgozó emberek munkájának eredmé-
nyeit. Az elmúlt 50 év történelméből a legfontosabb pillanatokat 
őrzik a fotók. Az összes esemény sajnos nem kaphatott benne 
helyet, de minden embernek, aki alkotott, tett városunkért, tisz-
telegni kívánunk vele. 
- Csakúgy, mint az ipartörténeti kiadvánnyal?
- Tény, hogy Tiszaújváros születése, fejlődése, jelenlegi fejlett-
sége az iparnak köszönhető. Városunkat egy minden szempont-
ból élhető városként tartják számon a lakók, az itt dolgozók és 
az ide látogatók. Nem lenne ez így a több ezer város- és ipar-
építő áldozatos, példaértékű tevékenysége nélkül. Az első nagy 
gazdasági szereplőket, az erőműveket, a Tiszai Vegyi Kombiná-
tot és a Tiszai Finomítót megalkotó, működtető dolgos elődeink-
nek állít emléket ez a könyv, de egyúttal hasznos ismereteket is 
közöl a múltról, a jelenről, s szól azon társaságok jövőképéről 
is, melyek évről-évre hozzájárulnak városunk magas színvonalú 
működéséhez, további fejlődéséhez. 
- Hogy állnak az előkészületek?
- Régen rossz lenne, ha még csak az előkészületeknél tartanánk. 
A Képes Krónika gyakorlatilag nyomdakész állapotban van, egy 
utolsó ellenőrzés, korrektúra után kezdődhet a nyomtatás. A Ti-
szaújváros iparvállalatainak története című kiadvány kézirata, 
fotóanyaga is végleges, már megkezdődött a tördelőszerkesztés. 
Nagyon sok ember munkája van benne ebben a két kiadvány-
ban, itt most nincs módomban személy szerint megköszöni fá-
radozásukat - a kiadványokban természetesen név szerint meg-
említődnek -, de ezúton is köszönöm valamennyiük munkáját.

F.L.

7. oldal2016. január 14. História

Az elmúlt hatvan évben felépült a magyar ipar egyik fellegvára: mai nevén Ti-
szaújváros.

Az „első kapavágások” idején.

Egy képen a triumvirátus: a Tiszapalkonyai Hőerőmű, a Tiszai Finomító és a Ti-
szai Vegyi Kombinát.

A Képes Krónika harmadszor jelenik meg.

Hézagpótló a Tiszaújváros ipartörténetét feldolgozó kiad-
vány.



Év sportolója 2015

Szavazzon 
a tiszaújvárosiakra!

A Borsod Online és az Észak-Magyarország napi-
lap az idén is meghirdette az Év sportolója játékot.

Az Észak-Magyarország olvasói és a www.boon.hu internetes 
portál látogatói szavazás alapján dönthetnek arról, hogy kik 
legyenek a 2015-ös esztendő legjobb megyebeli sportolói, csa-
patai, edzője. A játékot hét kategóriában hirdették meg: a fel-
nőtteknél a legjobb férfi, női sportolókra és csapatra, utánpótlás-
vonalon szintén a nemek legjobbjaira, valamint csapatra lehet 
szavazni, illetve a legjobb edzőt is keresik.
Január 4-én, hétfő éjfélig bárkinek lehetősége volt arra, hogy 
további jelölteket állítson az Észak-Magyarország facebook ol-
dalán (www.facebook.com/eszakmo) vagy a napilapban megje-
lent szelvény kitöltésével. 75 név került fel a listára. Közöttük 
valamennyi kategóriában van tiszaújvárosi sportoló, csapat és 
szakvezető (13 fő). Utánpótlás leány: Bragato Giada (kenu, 
Tiszaújvárosi KKSE), utánpótlás fiú: Béke Kornél (kajak, Ti-
szaújvárosi KKSE), Joó Tamás (kosárlabda, Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK), Kovács Zoltán (kosárlabda, Tiszaújvá-
rosi Termálfürdő-Phoenix KK), utánpótlás csapat: Tiszaújvárosi 
Eötvös DSE fiú kosárlabda, TVK-Mali TK ifjúsági leány triat-
lon. 
Felnőtt női: Szabolcsi Fruzsina (triatlon, TVK-Mali TK), Vá-
czi Anita (parakajak, Tiszaújvárosi VSE), felnőtt férfi: Molnár 
Péter (kajak, Tiszaújvárosi VSE), Pöstényi Zoltán (kosárlabda, 
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK), Varga Ádám (kosár-
labda, Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK), felnőtt csapat: 
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK (kosárlabda), edző: 
Brunyánszky István (kosárlabda, Tiszaújvárosi Phoenix KK).
Január 13-ra, lapzártánkat követően a hét kategóriában öt-öt 
főre, versenyzőre, csapatra szűkült a mezőny, ők jutottak a dön-
tőbe. 
A voksolás második köre, melynek végén ismertté válik a győz-
tes személye, január 14-e és 21-e között (csütörtök déltől, csü-
törtök délig) lesz. Ebben a fordulóban az állva maradottak tiszta 
lappal indulnak, ugyanis az elődöntőben kapott voksokat nem 
veszik figyelembe a fináléban. Az egyes kategóriákban az lesz 
a győztes, aki a legtöbb szavazatot kapja a már említett egy hét 
alatt.
A mezőny tehát az elődöntő lezárultával 35 szereplősre szűkült. 
A szerkesztők várják a játékos kedvűek voksait az Észak-Ma-
gyarországból kivágott játékszelvény célba juttatásával (3526 
Miskolc, Zsolcai kapu 3.), valamint a Borsod Online internetes 
portálján. 
Tavaly több kategóriában is tiszaújvárosiak végeztek az első 
három hely valamelyikén. Remélhetőleg ebben az évben is sok 
szavazatot kapnak a helyi sportolók, szakvezetők, csapatok. 

Triatlon 

 Putnóczkit és Királyt díjazták
Már a nemzetközi porondon 
is bizonyított két 23 év alatti 
tehetség érdemelte ki 2005-ös 
eredményeivel az „Ifj. Már-
kus Gábor (IMG) Alapítvány 
a Magyar Triatlonsportért” 
támogatását. 

A január 7-én, Budapesten, a Larus étte-
remben megtartott díjátadón Király Ist-
ván (Mogyi SE Baja) és Putnóczki Dorka 
(TVK-Mali TK) kapott erkölcsi és anyagi 
elismerést. 
1998-ban magánemberek (Koscsó Lajos, 
dr. Márkus Gábor, Magyar Lajos, Suhaj-
da József) és sportszervezetek (Magyar 
Triatlon Szövetség, TVK-Mali Triatlon 
Klub) azzal a céllal hozták létre az ala-
pítványt, hogy minden évben országos 
szinten és tiszaújvárosi körben egy-egy 
23 évesnél fiatalabb, tehetséges, sportsze-
rűségben példamutató triatlonistát támo-
gassanak. A névadó, ifj. Márkus Gábor 
egy olyan, tragikusan rövid sportpálya-
futást hagyott maga mögött, amely sok 
fiatal sportoló számára követendő példát 
mutathat. Az alapítvány az ő szellemi-
ségét hivatott megőrizni és továbbadni a 
felnövekvő generációk számára.
A 2015-ös díjazottak ismertetése előtt 
a jelenlevők megtekinthették a névadó, 
egykori olimpiai aspiráns kiváló triatlo-
nosról készült emlékfilmet.

Márkus Gergely, az alapítvány kuratóriu-
mának elnöke, aki foglalkozását tekintve 
a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) 
sportigazgatója, elmondta, hogy a 2014-
es megújulást követően további  fejlődési 
pályára szeretnék állítani a szervezetet. 
Teszik mindezt azért, hogy a sportolók-
nak mind nagyobb támogatást nyújthas-
sanak.
- Sikeres évet zártunk, szerencsére több 
bevételünk volt 2015-ben, mint kiadá-
sunk - hangsúlyozta a tiszaújvárosi sport-
diplomata. -  Támogatóink sorából külön 
ki kell emelni Tiszaújváros önkormány-
zatát, hiszen Bráz György polgármester, 
és dr. Fülöp György alpolgármester jóvol-
tából ezúttal is jelentős anyagi forráshoz 

jutottunk. Köszönetet kell mondanunk a 
magánszemélyeknek, az 1%-ot felaján-
lóknak is, akik szintén hozzájárultak mű-
ködőképességünk erősítéséhez. 
 A kuratórium elnöke ezt követően el-
mondta, hogy a kilenc országos pályázat 
közül ezúttal sem volt könnyű kiválasz-
taniuk a nyertest. Az öttagú kuratórium 
döntése értelmében végül a korosztályos 
világbajnokságon 21., az Európa-bajnok-
ságon 20., és a tiszaújvárosi felnőtt világ-

kupán 30., a válogatottat is erősítő Király 
István (Mogyi SE Baja) pályázatát ítélték 
a legjobbnak, ami nettó 300 ezer forintos 
anyagi juttatással jár. A kiváló sportoló 
olaszországi edzőtáborozása miatt nem 
tudott részt venni az eseményen, videó 
üzenetben üdvözölte a jelenlevőket és 
köszönte meg az alapítvány támogatását. 
Díját Borbély Miklós, a Mogyi SE Baja 
vezetője vette át Máli Jánostól, a kurató-
rium tagjától.  
A tiszaújvárosi triatlonosok közül a hazai 
junior Európa-kupán ifjúsági kora ellené-
re bronzérmet nyerő, a tabori junior Euró-
pa kupán ezüstérmes, sokszoros magyar 
bajnok, korosztályos válogatott Putnócz-
ki Dorka (TVK-Mali TK) érdemelte ki az 

elismerést és a vele járó nettó 120 ezer fo-
rintot. A díjat dr. Varga Béla, a kuratórium 
tagja adta át.
Bráz György, Tiszaújváros polgármeste-
re, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem 
tudott részt venni a fővárosi díjátadón, a 
Péter Attila kuratóriumi tag által felolva-
sott levelében egyebek között a követke-
ző gondolatokat fogalmazta meg: 
„Tiszaújváros önkormányzata elkötele-
zett a sport, ezen belül a triatlon sportág 
és az utánpótlás korú sportolók támoga-
tásában, ezért a mindenkori költségvetési 
lehetőségek függvényében támogatja a 
településen működő sportegyesületeket, 
jutalmazza a kiemelkedő eredményeket 
elért versenyzőket. Településünket a si-
keresen megvalósított Triatlon Világku-
páknak, az itt működő TVK-Mali Triatlon 
Klub kiemelkedő szakmai munkájának 
köszönhetően ismerte meg a világ, és ne-
vezte el „Triatlonújvárosnak”. Városunk 
büszke arra, hogy sok fiatal él és sportol 
Tiszaújvárosban és az évek során egyre 
kiemelkedőbb eredményeket ér el a hazai, 
illetve a nemzetközi erőpróbákon. Ön-
kormányzatunk nevében gratulálok egyik 
büszkeségünknek, Putnóczki Dorkának 
és a kuratórium másik díjazottjának, Ki-
rály Istvánnak. Az alapítvány a tehetséges 
sportolók eredményeinek elismeréséhez a 
jövőben is számíthat Tiszaújváros Város 
Önkormányzatának támogatására”. 
Az alapítók képviseletében dr. Márkus 
Gáborné, Magyar Lajos, Suhajda József, 
míg a korábbi díjazottak közül Bajai Pé-
ter, Fecskovics Attila, Lehmann Bence, 
Lipták Tamás, Pocsai Balázs és Török 
Dániel fogadta el a szervezők a meghí-
vását.  
A z összejövetelt megtisztelte jelenlétével 
Csovelyák Zita, az ITU sportágfejlesztési 
vezetője, dr. Pigniczki Dorottya, a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság (MOB) Sport 
XXI programvezetője, és Lehmann Tibor, 
a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) 
szakmai alelnöke, a TVK-Mali TK elnö-
ke is. 

Tizenöt eszközön gyúrhatunk

Kondipark a Sportcentrumban
Február 1-jétől a tiszaújvárosi sportegyesü-
letek versenyzői, diákok, a szabadidő spor-
tot kedvelő városlakók birtokba vehetik a 
Városi Sportcentrumban a kajak-kenu tan-
medence mögött kialakított szabadtéri kon-
dicionáló pályát. A 60 m2-es, gumilapokkal 
leborított területen 15 beépített eszközön spor-
tolhatnak, erősíthetnek, alakíthatják, formál-
hatják alakjukat az érdeklődők. Egyszer-
re akár harmincan is használhatják a kon-
diparkban az alábbi eszközöket: alacsony 
egyenes húzódzkodó, bordásfal, dupla mul-
tifunkciós tréner, egyenes húzódzkodó, fek-
vőtámasz kereszt, háromkarú függeszkedő, 
hasizom erősítő, hátizom erősítő, kombinált 
húzódzkodó, lépegetők, multifunkciós húzó-
dzkodó, szűk húzódzkodó, tolódzkodó, pár-
huzamos korlát, Z-tolódzkodó. 
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Csoportkép a tavalyi helyezettekről. Köztük több tiszaújvá-
rosi sportember. Reméljük idén is így lesz. 

Béke Kornél (elöl) ifjúsági világbajnoki címe jó ajánlólevél a 
szavazáshoz. 

Dorka néhány korábbi díjazottal.

A sporteszközök kék-sárga színű „ruhát öltöttek”. 

Putnóczki Dorka és Borbély Miklós a díjátadást követően.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
„Derkó Minigaléria”: Kapczár Klára amatőr képzőművész 
kiállítása. Helyszín: félemelet. Látogatható: 2016. január 17-
ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Január 15. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridéző” 
sorozata. Észak-Amerika nemzeti parkjai. Előadó: Pásztor 
Krisztián. Helyszín: a könyvtár előadóterme. A belépés díj-
talan.
Január 20. (szerda) 17.00 óra: A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA. Versben, prózában mondom el… Irodalmi meglepe-
tés-est a könyvtárosoktól.Közreműködik: Orliczki Frigyes /
gitár, ének/. Helyszín: a könyvtár aulája.
Tájékoztatás!
Január 20-án, szerdán a könyvtár rendezvény miatt 16.00 órá-
ig tart nyitva. Megértésüket köszönjük.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Január 14. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. Új év 
- jóslások, babonák, köszöntések. Helyszín: Tiszaszederkényi 
Idősek Klubja.
Január 19. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, kár-
tyajátékok tanulása felnőtteknek. Helyszín: Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtár

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

A Tisza TV műsora

Január 14., csütörtök
9:00  Héthatár: Új év, új okmányok - „Zöld” villanyoszlo-

pok - Influenza -  Ajándékcsere - Sport
9:15 Hétről-Hétre magazinműsor: Téli közlekedés - Mesevi-

lág csuhéból - Triatlon díjazottak
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Január 20., szerda
18:00 Héthatár:- Középiskolai felvételik - Indul a farsangi 

szezon - Új év, új baba   
18:15 Hétről-Hétre magazinműsor: Kultúra napi programok 

 
Január 21., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

Sosem gondoltam volna, hogy nehezebb lesz egy 
évre visszatekinteni, mint 45 vagy akár 50 év tá-
volságába. Pedig higgyék el így van! Nézegetem 
az egy évvel ezelőtti Krónikát, ahol az első és má-
sodik szám „egyben” jelent meg, és nem tudok 
választani.
Ahogy szokás, a tavalyi nyitó számunk is tele van 
év eleji visszatekintő cikkel. Beszámoltunk a 2014. 
decemberi testületi ülésről, visszatekintettünk az 
év végi rendezvényekre és természetesen a szil-
veszteri televízió műsorra is emlékeztünk a ma-
gunk módján. 
De a visszatekintés mellett az előrepillantás is az 
év eleji lapok sajátja. Mi is így tettünk. Beszámol-
tunk arról, hogyan is lesznek 2015-ben a munka-
nap áthelyezések és a hosszú hétvégék, felhívtuk 
a civil szervezetek figyelmét, hogy pályázhatnak 
támogatásra, valamint arról is írtunk, hogy hama-
rosan egy új zongorával bővül a Derkovits Kultu-
rális Központ felszereltsége. 
Szrogh Károly tollából pedig lelki útravalót kaptak 
olvasóink.
„Talán örülünk annak, hogy sikeres év áll mögöt-
tünk, vagy ha nehéz év volt is, terheit már leve-
tettük, és ha mégsem, bízunk abban, hogy az új 
esztendőben megoldódnak a gondjaink. Sokan 

tesznek fogadalmakat, ugyanúgy, mint előző szil-
veszterek alkalmával, és reménykednek, hogy az 
idén végre meg is tudják azokat valósítani. Sok 
boldogságot, örömet, sikert és jó egészséget kívá-
nunk egymásnak, őszinte szívvel, a megvalósulás 
reményében. Még tart a karácsonyi időszak meg-
bocsátó szeretete, a segíteni akarás az elesetteken, 
hogy aztán a mindennapok megoldandó feladatai 
lassan ismét saját problémáinkra irányítsák figyel-
münket. „
Valahogy így indul 2016 is.
A jövő héten ismét szemlézgetünk, akkor 2014 
harmadik hetét vesszük górcső alá.

borza

Lelki útravaló
Hétről hétre évről évre

Csuhé, nemez, tök

Mindent megformál, ami megérinti
- Melinda néni? Ő volt az óvó 
nénim - ámul kolléganőm, ke-
zében a csuhéból készült Szent 
családdal, aminek otthona egy
fél dióhéj. Készítője pedig 
Bodnár Sándorné, a Bóbita 
óvoda egykori óvónője. 

Munkáit pár hónapja az óvodai születés-
napi rendezvényeken bárki megcsodál-
hatta, mi is itt figyeltünk fel a varázslatos 
alkotásokra. 
A történet még évtizedekkel ezelőtt in-
dult, amikor Melinda óvónő lett. Már 
pályája elején szívesen kézműveskedett a 
gyerekekkel, erre nagy szükség van ma is 
az óvodai nevelésben.
- Később megismerkedtem a Waldorf-pe-
dagógiával - mondja Bodnár Sándorné. 
- Solymáron nagyon jó képzést kaptunk, 
melynek része volt a festészet, a fafa-
ragás, a gyapjúzás is. A csuhézás pedig 
mindig érdekelt, először vettem egy kis fi-
gurát, szétszedtem, hogy megnézzem, ho-
gyan is készítették. Valahogy így kezdő-
dött. 
A folytatást pedig otthonában látjuk, e-
zernyi apró figura, festmények, nemezké-
pek, festett kövek díszítik a házat. Melin-
da sokféle anyaggal dolgozik, most épp a 
tök a kedvence.
 - Mi termeljük a tököt, - mondja - kiszá-

rítom, megtisztítom, aztán kezdődhet a 
formázás. Eleinte nehezen ment, hiszen 
nem volt hozzá szerszámom, fűrésszel 
próbálkoztam, így viszont volt, hogy 
megpattant a tök és szét is repedt. Most 
már gravírozót használok - mondja, s 
mutatja is a tökből készült mécsestartót, 
macskákat, lámpát.
 A polcok, szekrények tele vannak csuhé-
ból készült figurákkal, némelyik egy-egy 
komplett jelenetet ábrázol. Mesejelene-

tek, a karácsony szimbolikus pillanatai, 
locsolkodás, betlehemezés - Melinda 
mindent megformál csuhéból, ami meg-
érinti. 
- Amikor még dolgoztam, akkor a kollé-
gáknak is sokszor készítettem csuhébabát, 
egyikük például egy balettáncost szeretett 
volna. Megígértem neki, itthon aztán el-
kezdtem gondolkodni, hogy vajon hogy 
is lehet elkészíteni. Végül addig kísérle-
teztem, amíg sikerült. Vagy itt vannak az 
ünnepek is, számomra a legkedvesebb a 
karácsony, nagyon sok ilyen alkotásom 
van. Az ünnep nagyon inspiráló, csakúgy, 
mint a zene és a képzőművészet. Az ol-
vasmányélmények is meghatározóak, ha 
egy-egy helyzet megkap, valamelyik al-
kotásomban biztosan megjelenik. Téma-
ként a mesék fognak meg igazán, biztos 
a foglalkozásomból is adódóan, annak 
idején a gyerekekkel az óvodában nagyon 
sok meseképet készítettünk. A mesék ál-
tal fejleszteni egy gyermek képzeletét és 
érzelmeit valóban nagy dolog. Amikor 
egy óvodás talál az udvaron egy követ és 
odaszalad hozzám: Ez úgy néz ki, mint 
egy kutya! - ez valóban nagy élmény - 
mondja. 
- Nézze! - mutat Melinda egy faragott á-
gat. - Ebben egy öregasszony lakott. 

Fodor Petronella
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A csuhézás mindig is érdekelte Bodnár Sándornét.

Ízelítő a csuhékollekcióból.



A Tiszaújvárosi Krónikában is 
megjelenik 
lakossági 

apróhirdetése, amennyiben azt a 
Tisza TV Képújságában 

legalább 5 napra (2500 Ft), 
legkésőbb 

kedden 12 óráig feladja.

Alkoholproblémád van? 

Van remény!
Talán a Névtelen Alkoholisták (AA) 

AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magya-

rok Nagyasszonya plébánia közösségi 

terem, Szent István út 20. Szerda, 17 

óra. 

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

A Krónika elérhetőségei:

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

Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tisztv.hu
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Kosárlabda

A rossz felfogás 
vereséget ért

Ott kezdte az új évet a Tiszaújvárosi Termálfür-
dő-Phoenix KK NB I/B-s kosárlabda csapata, ahol 
az óévben befejezte, azaz vereséggel. 

A kecskeméti kiruccanás első két negyede után még élt a remény 
a győzelemre, de ezt követően megadta magát a vendégcsapat, 
így pont nélkül érkezett haza. 

KTE-Duna Aszfalt - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix 
KK 95-86 (25-25, 14-17, 30-11, 26-33)

Kecskemét, 50 néző. V.: Gelencsér, Kovács, Mintál.
KTE-Duna Aszfalt: Jakab (28/6), Piukovics B. (12), Keller 
(22/6), Pintér (12/6), Fehér (4), Csere: Piukovics P. (2), Dagde-
len (4), Pongó (11).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Magyar (-), Oláh 
(13/9), Pöstényi (5), Osnach (29), Vida (5/3), Csere: Pongrácz 
(10/6), Varga (6), Mohay (2), Kovács (7), Czura (9/3).
Már a bemelegítésnél megfogyatkozott a tiszaújvárosi együttes, 
Benőcs bokája „adta meg magát”. Majd alig öt perc telt el a mér-
kőzésből, amikor Mohay térdsérülés miatt dőlt ki a sorból. En-
nek ellenére változatos, küzdelmes első tíz percet láthatott a kö-
zönség, igazságos döntetlennel a végén (25-25). A következő tíz 
perc felénél úgy tűnt a Phoenix elhúz, már nyolcpontos előnyre 
is szert tett (29-37), de nem sikerült megőrizni, végül a vezetés 
megmaradt, de csak három pont volt a különbség (39-42). A for-
dulás után csak rövid ideig volt partiban a kék-sárga együttes, 
a hazaiak iskolajátékkal fordítottak, nem találta az ellenszert 
a Brunyánszky-legénység, az utolsó öt percben mindössze hat 
pontot sikerült dobniuk, így nem csoda, hogy 16 ponttal húztak 
el a kecskemétiek (69-53). Az utolsó negyedben kapaszkodott 
a Phoenix, de csak az eredményt sikerült kicsit kozmetikáznia 
(95-86).
Brunyánszky István: - Egy rossz felfogásban pályára lépő Pho-
enix játszott ma este Kecskeméten, ami a harmadik negyedben 
,,csúcsosodott ki”. A csapat hozzáállásával komoly problémák 
voltak, ez döntően befolyásolta a játék képét. Ezen változtatni 
másképpen nem lehet, csupán az edzéseken.

Labdarúgás

A felkészülés már rendben van
Zajlik az élet a Termálfürdő 
FC Tiszaújváros háza táján. 
A felkészülést január 4-én 
megkezdett csapat nagypá-
lyás edzőmérkőzéseinek idő-
pontjai és ellenfelei végleges-
sé váltak.

Közben január 17-én, vasárnap Szeren-
csen az V. Uray Attila labdarúgó emlék-
tornán vesz részt a csapat. A keret to-
vábbra is képlékeny, a távozó Andorkó 
és Sigér mellett egy biztos érkező van, 
Kovács Péter személyében, aki Putnokról 
jött. A 31 éves játékost elsősorban a kö-
zéppályán veheti számításba Bocsi Zol-
tán vezetőedző. A többi próbajátékosról a 
hétvégi Sajóbábony elleni mérkőzés után 
születhet döntés. A szakmai vezetés minél 
hamarabb szeretné kialakítani a tavaszi 
szezonban pályára lépők keretét. 

Eldőlt, hogy az Újpest FC elleni február 
10-ei (14:00) Magyar Kupa negyeddöntő 
első mérkőzésére autóbuszt indít az egye-
sület. Jelentkezni február 9-ig (kedden 
és csütörtökön 15-18 óra között) lehet a 
Sportcentrum labdarúgó klubházában, 
Tőzsér Gabriella irodavezetőnél. Rész-
vételi díj: 1500 Ft. A mérkőzésre indulás 
tervezett időpontja: 10:30 óra. Helye: a 
Sportcentrum bejárata.
A tavaszi bajnoki rajt előtti edzőmérkőzé-
sek tervezett időpontjai: 
01.16., szombat 11:00 FCT - Sajóbábony
01.20., szerda 18:00 FCT - Tállya
01.23., szombat 11:00 FCT - Puskás Aka-
démia FC 2 
01.27., szerda 17:00 FCT – DVTK 2  
01.31., vasárnap 11:00 Lokomotíva Koši-
ce (szlovák 2.) – FCT. Helyszín: Szepsi, 
Szlovákia

02.03., szerda 17:00 FCT - Ibrány 
A szerencsi teremtorna résztvevői, időbe-
osztása: 
Csoportok:
„A” csoport: Tiszaújváros, Tállya, Mád
„B” csoport: Felsőtárkány, DVTK, Sze-
rencs
1, 09.00: Tállya - Mád
2, 09.30: DVTK - Szerencs
3, 10.00: Tállya - FC Tiszaújváros
4, 10.30: Szerencs - Felsőtárkány
5, 11,00: FC Tiszaújváros - Mád
6, 11.30: Felsőtárkány - DVTK
7, 12.00: Mérkőzés az 5. és a 6. helyért
8, 12.30: A1-B2
9, 13.00: B1-A2
10, 13.30: Mérkőzés a 3. és a 4. helyért
11, 14.00: Döntő
12, 14.45: Eredményhirdetés

Triatlon

Sikeres évzárás, reményteli évindítás
Egy újabb sikeres szezont kö-
vetően jubileumokkal tarkí-
tott, eredményes 2016-os i-
dényre készülnek a TVK-Ma-
li Triatlon Klub versenyzői, 
szakemberei és rendezői gár-
dája. 

Minderről a január 9-én, a Tiszaújváro-
si Sportcentrum súlyemelőcsarnokában 
megtartott évértékelő, évindító összejö-
vetelen tudhattunk meg részleteket.
Lehmann Tibor klubelnök-vezetődző 
üdvözlő szavai után a miskolci Kandó 
Kálmán Szakközépiskola diákjai adtak 
ismert énekszámokból összeállított mű-
sort. Ezt követően a tavalyi TVK Triat-
lon Nagyhét történéseit bemutató zenés 
kisfilmet tekinthették meg a jelenlevők.   
- Elsődleges, hogy megtartottuk helyün-
ket a hazai egyesületek elitjében, hiszen 
a 2013-as megosztott elsőség és a tavalyi 
első hely után 2015-ben minimális kü-
lönbséggel a második helyen végeztünk 
az összesített pontversenyben - fogalma-
zott beszámolójában a klubelnök-veze-
tőedző, aki a Magyar Triatlon Szövetség 
(MTSZ) szakmai alelnökeként is tevé-
kenykedik. - Az utánpótlás korcsoportos 
rangsorban viszont nagy pontkülönbség-
gel végeztünk az élen. Ez azért is fon-
tos, mert  alapvetően utánpótlásnevelő 
klubnak tartjuk magunkat, ahol velem 
együtt Fodor Ágnes, Baráth Tamás, Ba-
logh Bence és Filep Csaba vesz részt a 
szakmai munkában. Büszkén mondha-
tom, hogy tavaly egyéniben 15 arany-, 
8 ezüst- és 4 bronzérmet gyűjtöttünk az 
országos bajnokságokon, míg csapataink 
ob-mutatója 14 arany-, 8 ezüst- és 4 bron-
zérem. A Magyar Olimpiai Bizottság által 
létrehozott és támogatott Heraklész „Baj-
nok”-csoportnak, egyben a korosztályos 
utánpótlás válogatottnak hat versenyzőnk 
a tagja, de az U23-as korcsoportot érintő 
Heraklész „Csillag”-keretben is képvi-
seltetjük magunkat egy fővel. Az MTSZ 
a potenciális kvalifikáció megszerzésére 
esélyesek számára meghirdette a „Tokió 
2020” keretet, melybe legfiatalabbként 
ott lehet Lehmann Bence és Dévay Márk 
is. Az MTSZ január 8-án megtartott dí-
játadóján Putnóczki Dorka és Lehmann 

Csongor az ifjúságiaknál, Dévay Márk 
a junioroknál, Dévay Zsombor a serdü-
lőknél, míg Hankó Dávid a középtávú 
szakág képviselőjeként vehette át az Év 
sportolója kitüntetést.  
Ezt követően Márkus Balázs, a klub el-
nökségi tagja az idei rendezvényekről 
szólt az egybegyűlteknek. 
- 2016 a jubileumok éve, melynek máju-
sában rendezhetjük meg a 25. Tisza Tri-
atlont, a már megszokott klubcsapat or-
szágos bajnoksággal és paratriatlon ob-
val - mondta a Triatlon Nagyhét szervező 
bizottságának társelnöke. - A 18. Triatlon 
Nagyhét a riói olimpia miatt egy hónap-
pal korábban, júliusban lesz. A sorozat 
nyitányát az Európai Triatlon Szövetség 
(ETU) és a Nemzetközi Triatlon Szövet-
ség (ITU) megbízásából általunk rende-
zendő ifjúsági kontinensbajnokság je-
lenti, ahol a sportág történetében először 
lesz egyéni verseny is. Két sportolónk, 
Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor 
egyaránt dobogóra pályázhat. Az Eb-t 
az eddigi menetrend szerint követik a tö-
megsport- és kulturális programok, hogy 
elérkezzünk a második hétvégéhez, ami-
kor junior Európa-kupát, Magyar Után-
pótlás Gálát és fénypontként a 20. ITU 
Triatlon Világkupát hívhatjuk életre. A 
jubileumok kapcsán Bráz Györgynek, 
Tiszaújváros polgármesterének, dr. Fülöp 
György alpolgármesternek, Lehmann Ti-

bor főrendezőnek és bátyámnak, Márkus 
Gergelynek, az ITU sportigazgatójának 
hathatós közreműködésével még nívó-
sabb kísérőeseményeket tervezünk, több 
nagyon komoly meglepetéssel. 
A hivatalos program zárófejezetében az 
egyesület sportolói korcsoportos bontás-
ban ajándékot vehettek át 2015-ös telje-
sítményük elismeréseként. A színpadra 
szólított versenyzők jutalmazásában 
közreműködött Pogonyi-Simon Edit, az 
Eötvös József Gimnnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium igazgatója, dr. Fülöp 
György, dr. Kucsma János, az MB Barter 
& Trading SA ügyvezetője és Márkus 
Gergely, az ITU sportigazgatója.
Dr. Fülöp György pohárköszöntőjében 
megemlékezett dr. Márkus Gáborról,  a 
tiszaújvárosi triatlon atyjáról, aki áldoza-
tos, akadályokat nem ismerő, lelkiisme-
retes munkájával előbb megteremtette a 
klubot, majd elindította azt a rendezvény-
sorozatot, mely világhírt hozott a város-
nak. Az alpolgármester hangsúlyozta azt 
is, hogy a triatlon, a hozzá kapcsolódó 
események kapcsán olyan közösség épült 
ki, mely példaértékű lehet más sportágak, 
más települések számára is.
 - Tiszaújváros idén ünnepli várossá nyil-
vánításának 50. évfordulóját, melyet a 
triatlon rendezvényeken is méltóképpen 
szeretnénk megünnepelni - zárta köszön-
tőjét dr. Fülöp György.        

A Sportcentrum eseményei
Január 12- 15.

Mezőkövesd KC NB I-es férfi kézilabda csapatának edzőtá-
bora

Január 16-23.
Puskás Akadémia FC NB III-as labdarúgó csapat edzőtábora

Január 16. szombat
9.00 SENIOR Teremlabdarúgó Torna Játékcsarnok
Labdarúgás
11.00 TFCT - Sajóbábony edzőmérkőzés   
    Műfüves edzőpálya
Természetjárás
14.00 TSC Természetjáró szakosztály évzáró-évnyitó 

rendezvénye   Zászlósterem
Január 19. kedd

Úszás
13.30 Körzeti diákolimpia úszóverseny I., II. kcs.  
   Uszoda
Labdarúgás
14.00 PAFC II. - Felsőtárkány edzőmérkőzés  
   Műfüves edzőpálya

Január 20. szerda
Úszás
13.30 Körzeti diákolimpia úszóverseny III., IV. kcs.  
   Uszoda
Labdarúgás
18.00 TFCT - Tállya edzőmérkőzés     Műfüves edzőpálya

Az elmúlt héten, csütörtökön az Eötvös középiskola tornaterme 
adott otthont az idén már összevont V.-VI. korcsoportos kosár-
labda diákolimpia fiú országos elődöntőjének. A házigazda ti-
szaújvárosiak nehéz feladat előtt álltak, hiszen a többieknél pár 
évvel fiatalabb összeállítású csapattal kellett pályára lépniük. A 
sorsolás szeszélye folytán a nyíregyháziakkal játszottak először 
a hazaiak. A nyírségiek csak az első két negyedben voltak par-
tiban, ezt követően azt történt a pályán, amit az Eötvös diákjai 
akartak. Ez az eredményen is meglátszott. 70-38 lett a mérkőzés 
végeredménye. A másik ágon a Békéscsaba diadalmaskodott, a 
Pest megyei gimisekkel szemben. A továbbjutást eldöntő ösz-
szecsapás ritka izgalmakat tartogatott, óriási küzdelem folyt a 
pályán, végül a jobban összpontosító, pontosabban dobó tisza-
újvárosi csikócsapat győzött 84-70-re. Ez azt jelentette, hogy az 
Eötvös diákjai bejutottak a veszprémi fináléba, melyet január 
22-24-e között rendeznek meg. 
Végeredmény:
1. Tiszaújváros, Eötvös József Gimnázium
2. Békéscsaba, Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimná-
zium
3. Nyíregyháza, Vasvári Pál Gimnázium
4.  Budaörs, Illyés Gyula Gimnázium
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A döntőbe jutott Eötvös legénysége.
Hátsó sor: Kovács Bence, Orosz Dominik, Szabó Attila, Joó 
Tamás, Mayer Ákos, Jónás Bence.
 Első sor: Szilasi Bence, Illés Gábor, Berta Bence, Zsuga Ta-
más, Szendrey Zsombor (edző, testnevelő) Katlan Roland, 
Molnár Bence, Taskó István.

Az ifjúsági, junior és U23-as versenyzők csoportja a díjátadást követően. 

Eötvös bravúr
a palánkok alatt
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