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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Novem-
ber 30-án, szerdán 18.40 órai kezdettel válaszol Tiszaújvá-
ros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen 
is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy 
levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Tele-
vízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-
755-ös számon. 
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Örösről érkezett a fenyő 

Helyén a város karácsonyfája

Rendkívüli ülés
Rendkívüli ülést tart 2016. november 30-án (szerdán) Tisza-
újváros képviselő-testülete. A 16.30-kor kezdődő tanácsko-
zás napirendje:
Zárt ülés:
1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíj 2017. évi fordulójára beérkezett pályázatok el-
bírálására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a képviselő-testület mellett működő állandó bi-
zottságok elnökeinek, alelnökeinek, tagjainak megválasztá-
sára
2. A külső bizottsági tagok eskütétele

Autóra zuhant a madár

Már jobban van a hattyú
Igazi városi szenzáció volt 
hetekkel ezelőtt a Dísztavon 
szoborként úszó hattyú, el-
lepték a facebook-ot a ma-
daras képek. Majd újabb két 
hattyú érkezett, s ha ez még 
nem lenne elég, megjelentek 
az Árpád úton sétáló madár 
képei is. 

Szenzáció volt ez is, igaz, nem jó érte-
lemben. A madár ugyanis balesetet szen-
vedett múlt csütörtökön. A boltból haza-
felé tartott egy járókelő, amikor a feje fö-
lött suhanást hallott, pár másodperc múl-
va a hattyú egy autóra, majd onnan a föld-

re esett. A hölgy értesítette a rendőröket, 
akik azonnal a bajba jutott madár segítsé-
gére siettek. 
- Telefonon felvettem a kapcsolatot a Má-
lyi Madármentő Állomás munkatársai-
val - mondta Drencsik Lajos szolgálatve-
zető -, akik elmondták, hogy eljönnek a 
madárért. De addig is, ha mód van rá, ak-
kor takarjuk le egy pléddel a hattyút, ami-
től majd megnyugszik és be tudjuk fogni. 
Egy rövid kergetőzés után sikerült is be-
fogni a madarat. Bevittük a kapitányság-
ra, onnan pedig a madármentők szállítot-
ták el - tette hozzá a szolgálatvezető. 
A madármentők átvizsgálták a hattyút,

megállapítva, hogy szerencsére nem szen-
vedett komoly sérüléseket. Mintegy 6-8 
métert zuhant, kisebb vérző seb keletke-
zett a bal lábán a körömágyánál és zúzó-
dásokat is szerzett. A Mályi Madármentő 
Állomás fogadta be. 
- Most már jól érzi magát, jobb szárnyá-
nak csuklóizületén van még sérülés - 
mondta szerda reggel Lehoczki Kriszti-
án, a  Mályi Természetvédelmi Egyesü-
let elnöke, a Mályi Madármentő Állomás 
vezetője. - Megnyugodott, eszik-iszik és 
úszkál is. Amint teljesen felépül, a Bükki 
Nemzeti Parkhoz kerül, ők engedik majd 
szabadon - tette hozzá.

Növendékhangverseny

Ütősök, vonósok, fúvósok adták át egymásnak a színpadot a 
Vándor Sándor Zeneiskola őszi növendékhangversenyén. A re-
pertoárt úgy állították össze a pedagógusok, hogy a koncert ven-
dégei ízelítőt kaphassanak minden választható tanszak hangsze-
res bemutatójából. A növendékhangversenyt hamarosan újabb 
zenés bemutatók követik, ám ezek már a szokásos félévi vizs-
gakoncertek lesznek.  
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Csalánverés
Könnyű más farkával verni a csalánt!
Egykori polgármesterünk, Farkas Zoltán gyakorta használta – 
igaz, durvább változatában – ezt a szólást, ha valaki az önkor-
mányzatot kihasználva akart valamit elintézni, elvégeztetni.
Bizonyos vagyok abban, hogy most is így fakadna ki – persze nem 
nyilvánosan – ha ő lenne a város első embere. De most ezt a tisztet 
Bráz György tölti be.
Ő valószínűleg körülírná, vagy a pofátlanság kifejezést használná, 
mint tette azt a közös képviselők fórumán, még októberben, a szo-
lidaritási hozzájárulásról szólva.
Mert erről van szó. Arról, hogy az állam, miután elveszi az isko-
lák működtetői jogát, e jogcímen a feladatellátásra eddig költött ösz-
szeg háromszorosát vonja el Tiszaújvárostól. Más farkával (pénzé-
vel) veri (működteti) az iskoláit (a csalánt).
És nem csak a Hunyadit, a Széchenyit, hanem a még ki tudja me-
lyik hatot, nyolcat, tízet. Így könnyű. Vagy mégsem? A fenntartói 
feladatokba is beletört az állami bicska.
A nyakamat teszem rá, hogy ez esetben is csalánra fog hu...ni.

-efel-

Védőőrizetben a hattyú.

Vegyes járőr az Árpád úton.

Kiser Bertalanné felajánlásának köszönhetően Sajóörösről érkezett a Városháztéren felállított karácsonyfa. Nem ez a ti-
zenkét méter magas az egyetlen közterületen felállított fenyőfa, hiszen az Erzsébet-téren, a római katolikus templom 
előtt és Tisza-part városrészben is gyönyörködhetünk az ünnepi hangulatban. A fák már a helyükön vannak, a fények ad-
vent első vasárnapján gyulladnak majd fel. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szom-
baton 18 órakor, vasárnap 11 órakor lesznek szentmisék temp-
lomunkban. 
Novemberben minden héten, szerdán az elhunytakért lesz a 
szentmise, az adományozók szándékára.
November 26-án, szombaton 10 órától a plébánia emeleti ter-
mében adventi koszorúkészítés lesz a hittanos gyermekeknek. 
Szintén ezen a napon, tehát szombaton délután fél 5-kor a 
plébánia emeleti termében lesz a következő hittan- foglalkozás 
az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek, a vallás iránt 
érdeklődőknek, Istent keresőknek, a hitoktatásban nem, vagy 
részben részesült fiataloknak és felnőtteknek. A foglalkozás 
témája: Az egyházi év, a szentmise része, hogyan viselkedjünk 
a szentmisén.
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Szombaton 
17:00 vecsernye. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia, 17:00 ve-
csernye. Kedden 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Szer-
dán 17:00 vecsernye.
Református
Csütörtökön: 17:00 bibliaóra. Vasárnap Sajószögeden 09:00 ó-
rától, Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 
órától lesz istentisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet 
ideje alatt az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk. Dél-
után 15.00 órától konfirmációra felkészítő oktatás lesz az ima-
teremben.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága szerettünk,

Darabánt Istvánné
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
széll Károly 

temetésén megjelentek, részvétükkel, virágaikkal fájdal-
munkat enyhíteni igyekeztek. Köszönet háziorvosának és 

az otthoni hospice ellátásnak segítőkész munkájukért. 
A gyászoló család

Látni és látszani

Reflektor a láthatósági kampányra
Azokban a városokban, ahol 
sok kerékpáros közlekedik, a 
láthatóság fontosságát hang-
súlyozó kampányt indított út-
jára a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőr-főkapi-
tányság.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Közlekedésrendésze-
ti Osztálya és a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság - az 
előző évekhez hasonlóan - 2016. novem-
ber 7-e és 18-a között láthatósági kam-
pányt szervezett. A cél azon közlekedé-
si balesetek megelőzése volt, melyekben 
a hiányos felszereltségű, kivilágítatlan, 
sok esetben még fényvisszaverő eszköz-
zel sem rendelkező kerékpárosok, illetve 
gyalogosok válhatnak áldozattá.
Az évszakváltás negatívan hat a minden-
napi közlekedésre, és a rendőrségi tapasz-
talatok szerint a romló időjárási, és látá-
si viszonyok miatt jelentősen emelkedik 
a gyalogos és kerékpáros elütések szá-
ma. Akár gyalogosról, akár kerékpárosról 
van szó, nagyon fontos, hogy rossz látási
körülmények között is észrevehetőek le-
gyenek a közúti közlekedés során. Egy 

fényvisszaverő eszközzel ellátott gyalo-
gos vagy kivilágított kerékpáros éjsza-
ka (szürkületkor) már 130-150 méter tá-
volságból is észlelhető, és ez jelentősen 
csökkenti a baleseti kockázatot, illetve 
meg is előzhetőek ezek a balesetek.
 A kampány helyszínei Encs, Kazincbar-

cika, Ózd és Tiszaújváros, illetve illeté-
kességi területeik voltak A rendőrök az 
ellenőrzésekkor - hiány esetén - fényvisz-
szaverő eszközöket, illetve kerékpárlám-
pákat adtak át a kerékpárosoknak és a 
gyalogosoknak. 

B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság

Életmódnapok

Az alma 
oltalma

Minden nap egy alma, az egészség oltal-
ma mottóval rendeztek ételkóstolót és be-
mutatót a Tiszaújvárosi Széchenyi István 
Általános Iskolában. Nem véletlenül vá-
lasztották a gyümölcsök királynőjét, amit 
más ételekkel is együtt ehetünk anélkül, 
hogy erjedés lépne fel. Az alma számos jó 
tulajdonsággal rendelkezik, egyebek mel-
lett gyógyítja a hörghurutot és a felső lég-
úti betegségeket is. Az almás ételek dé-
lelőttjét az életmódnapok keretében ren-
dezték meg. 

Balesetveszélyes 
a sárfelhordás

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint az őszi me-
zőgazdasági munkák során már történt sárfelhordásra visszave-
zethető baleset. Ezért felhívjuk a gazdálkodók, illetve a lakosság 
figyelmét az alábbi szabályok betartására.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-
BM együttes rendelet 63. § (1) bekezdése értelmében, aki a köz-
utat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a 
közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan 
befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély elhárí-
tásáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a ve-
szélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni. A (2) be-
kezdés alapján földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt 
a járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú utat be-
szennyezheti - el kell távolítani.

Polgármesteri Hivatal

Gondok
Ezzel a rejtvénnyel véget ér novem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket no-

vember 29-ig egyben várjuk e-mail-

ben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy 

postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent 

István út 16. címre.
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Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 27-ig (vasárnapig) 
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: +3620/400-1952), 
majd november 28-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár 
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
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 8-19

Fényvisszaverő mellényt kaptak a kerékpárosok.



A képviselő-testület minden 
évben áttekinti Tiszaújváros 
munkaerőpiaci helyzetének 
legfőbb jellemzőit, változása-
it. Ezt idén novemberi ülésén 
teszi meg a grémium, s rész-
ben ezzel is összefüggésben 
tárgyal az iparűzési adó mér-
tékének emeléséről is. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának osztályveze-
tője elkészítette a Tiszaújváros és térsége 
munkaerőpiaci helyzetének alakulásáról 
szóló, előző egy évet magába foglaló tá-
jékoztatóját. 
A foglalkoztatási osztály illetékességi te-
rületéhez 16 település tartozik, ezért a 
dokumentum átfogóan mutatja be a tér-
ség munkaerő-piaci helyzetét, a kiemelt 
fontosságú adatok tekintetében azonban 
részletesen kitér a helyi mutatókra.

Csökkenő 
munkanélküliség

A tájékoztatóból kitűnik, hogy Tiszaújvá-
rosnak a térségben betöltött szerepe gaz-
dasági, munkaerő-piaci szempontból to-
vábbra is meghatározó. A vállalkozások 
száma az ország más járásaihoz viszo-
nyítva ugyan nem kiemelkedő, de a kö-
zép- és nagyvállalatok aránya magasabb 
a megyei, illetve a régiós átlagnál.
A tájékoztató anyag alapján a foglalkoz-
tathatóságot jelentősen befolyásoló ténye-
ző az iskolázottság, ebben Tiszaújváros és 
közvetlen környéke (Sajószöged, Sajóö-
rös) van a legjobb helyzetben. Itt a legma-
gasabb a diplomások és a középfokú vég-
zettségűek aránya, ezzel szemben van-
nak települések (Girincs, Kiscsécs, Kesz-
nyéten), ahol az iskolázatlanok száma - 
az előző évekhez hasonlóan - még min-
dig magas.
Az amerikai JABIL Circuit Magyaror-
szág Kft. alkalmazásában általánosság-
ban 3000-3500 fő foglalkoztatása valósul 
meg, azonban a cég foglalkoztató képes-
ségét nagymértékben befolyásolja a piaci 

környezet, a megrendelések nagysága. A 
változó feltételekhez való alkalmazkodás 
következménye a rövid időtartamú, hatá-
rozott idejű munkaszerződések kötése a 
munkavállalókkal, ezért a cég folyamato-
san munkaerőhiánnyal küzd.
A MOL Petrolkémia Zrt. a második leg-

nagyobb foglalkoztató, ott 800-1000 fő 
dolgozik, telephelyén több kisebb vállal-
kozás is helyet kapott, így 1500-2000 fő 
dolgozik az ipartelepen.
A munkanélküliség az elmúlt 5 évben fo-
lyamatosan csökkent. 2014-ben és 2015-
ben stagnált ugyan, de az utóbbi egy év-
ben nagyobb mértékű - 23,3 %-os - csök-
kenés volt tapasztalható.
A beszámoló a kiemelt adatok tekinte-
tében részletesen kitér Tiszaújvárosra. 
A 2015. augusztusi és a 2016. augusztu-
si munkanélküliségi adatokat összevet-
ve megállapítható, hogy a munkanélkü-
liek száma (123 fő) 18 %-kal csökkent. 
A munkanélküliségi ráta 4,42 %. Ez az 
arány a megyei átlaghoz (7,5%) képest 
alacsonyabb, az országos átlagot (4,13 %) 
is csak kis mértékben haladja meg. Ebben 
kiemelkedő szerepe van a közfoglalkoz-
tatásnak. (Lásd még táblázatunkat!)

Vállalkozóbarát 
önkormányzat

Egy település munkaerő-piaci helyze-
tét döntően meghatározza a helyi önkor-
mányzat ezzel kapcsolatos szemlélet-
módja, tevékenysége, valamint a telepü-
lés társadalmi és gazdasági adottságai. 
Erre is kitér az előterjesztés, leszögezve, 
hogy Tiszaújváros önkormányzata a ren-
delkezésre álló eszközök segítségével fo-
lyamatosan megteszi a szükséges intézke-
déseket, felelősséget érezve mind a város-
ban, mind a térségben élő emberekért. 
Tiszaújváros önkormányzata 2013-ban a 
gazdaság fejlesztése és a helyi befekte-
tések ösztönzése témakörben elfogadott 
nyilatkozatában kifejezésre juttatta, hogy 
elkötelezett a helyi gazdaságfejlesztés és 
foglalkoztatás javítása terén. Ösztönöz-
ni fogja a meglévő és a jövőben létrejövő 
vállalkozásokat, valamint támogatni fog-
ja a vállalkozások reális növekedési ké-
pességét.
A képviselő-testület 2013 júliusában fo-
gadta el Tiszaújváros helyi adópolitiká-
jának középtávú stratégiáját, melynek lé-
nyege, hogy a feladatellátás színvona-
lának megőrzése mellett folyamatosan 
csökkenti az iparűzési adó mértékét. E 
döntés következményeként az iparűzési 
adó 2015. január 1-től 2 %-ról 1,9 %-ra, 
2016. január 1-től 1,5 %-ra csökkent. En-
nek következtében 500-550 millió forint 
maradt a vállalkozásoknál. Az építmény-
adó általános mértéke a 2015. évi 50,-Ft/
m2-rel történő csökkentés után maradt 
900,-Ft/m2. 

A képviselő-testület 2015 áprilisában el-
fogadta a 2014-2019. évekre vonatkozó 
gazdasági programját, melynek szerves 
része a foglalkoztatási helyzet javítása. A 
program alapján a város vezetése a ked-
vező munkanélküliségi ráta elérését és a 
város népességmegtartó erejének növe-
lését egy vállalkozóbarát helyi adópoli-
tika kialakításával próbálja segíteni, szá-
molva annak lehetőségével, hogy egy di-
namikus, támogató környezet ösztönző-
leg hat az új vállalkozások alakítására, a 
meglévők bővítésére, a foglalkoztatottak 
számának növekedésére.

Szolidaritás, adóemelés

Az önkormányzat célkitűzéseinek meg-
valósulását, elérését azonban jelentősen 
befolyásolja a 2017-ben bevezetendő szo-
lidaritási hozzájárulás. A költségvetési 
törvény alapján 2017-ben a 32.000 forint 
feletti egy lakosra jutó adóerő-képesség-
gel rendelkező települési önkormányza-
toktól a támogatáscsökkentés beszámítás 
alapját meghaladó részét ugyanis a nettó 
finanszírozás keretében elvonják szolida-
ritási hozzájárulás jogcímen. 
Tiszaújváros önkormányzatát a rendelke-
zésre álló információk alapján 2017-ben a 
folyó évi iparűzési adóbevételből várha-
tóan 1,7 milliárd forint szolidaritási hoz-
zájárulás fogja terhelni.  
Az elvonás mértéke igen jelentős, hiszen 
a 2016. évi tervezett helyi iparűzési adó-
bevétel közel 40%-a, a 2016. évi költség-
vetés bevételi főösszegének több mint az 
egynegyede.
Mindebből következően - annak érdeké-
ben, hogy az ily módon kieső bevétele-
ket részben pótolják - 2017. január 1-től 
bevezetendő, 0,2 százalékpontos mértékű 
adókorrekcióról (1,7 %-os helyi iparűzési 
adómérték elfogadásáról) készült javaslat 
a képviselő-testület részére. Az adóeme-
lés eredményeképpen befolyó összeget 
teljes egészében továbbutalják az állam-
nak, de ez is csak részben fedezi a nettó 
elvonás mértékét.
Az önkormányzat mindazonáltal nyitott 
az újbóli adócsökkentés (az emelés visz-
szavonása) kérdésében, amennyiben a 
szolidaritási hozzájárulás megszűnne, il-
letve, ha a szolidaritási hozzájárulásból 
levonhatóvá válna az adócsökkentés ered-
ményeképpen a vállalkozásoknál helyben 
hagyott adóösszeg.

F.L. 

Visszalépésre kényszerítve 
Munkanélküliség, adópolitika

A pénzbeli ellátás típusa A regisztrált álláskeresők száma Tiszaújvárosban, 
2016. augusztus

Álláskeresési járadékra jogosult 64
Álláskeresési segélyre jogosult 34
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult 141
Ellátásra nem jogosult 313
Összesen 552

135 éves a Magyar Vöröskereszt

A véradókat 
ünnepelték

Nem egyszer, hanem hetvenszer, nyolcvanszor, ki-
lencvenszer adtak vért. Őket ünnepelte a napok-
ban a Magyar Vöröskereszt tiszaújvárosi szerve-
zete.

A legkisebb adomány is nagyon fontos azoknak, akiknek segít-
ségre van szükségük, és ez fokozottan érvényes, ha az egészség-
ről van szó. Az egészséges ember nem is gondolná milyen so-
kat jelent az a csupán négy és fél deciliter vér, amit egy alkalom-
mal levesznek.

Méltó köszönet

Mészáros Ferenc kapta idén a legtöbbször vért adónak járó ki-
tüntetést, 92 alkalommal „feküdt tű alá”. Személyes oka van az 
adakozásának. 
- Én a véradást embertársi kötelezettségemnek érzem, mert ami-
kor édesapám gyomorvérzést kapott 16 liter vért adtak neki, 
amitől még egy évig maradhatott velünk. Nekünk, a családjá-
nak ez nagyon sokat jelentett - meséli. - Úgy érzem, hogy ilyen 
módon méltóképpen megköszöntem a véradó- társadalomnak, 
hogy még egy évet eltölthettem édesapám mellett. Sajnos én 
már nem adhatok vért, mert betöltöttem a 65. életévemet, de azt 
gondolom, mindent megtettem, amit megtehettem.
Véradásra a 18 és 65 év közöttiek jelentkezhetnek. Amellett, 
hogy donorrá válunk és életet menthetünk, saját egészségügyi 
állapotunkról is tájékoztatást kapunk. Minden véradó orvosi 
vizsgálaton vesz részt. Az adott vért is megvizsgálják és bármi-
lyen probléma esetén értesítik a véradót.
- Megyei szinten Tiszaújvárosban a véradási kedv jónak mond-
ható. Közel 600-an vannak a rendszeres véradók - nyilatkozta 
lapunknak Laták Kamilla, a Magyar Vöröskereszt tiszaújvárosi 
szervezetének vezetője. - Bár mostanában visszaesést tapasztal-
tunk, de bízunk abban, hogy sikerül megszólítanunk az embere-
ket, hiszen még az idén, november 23-án a kollégiumban várjuk 
a diákokat, november 25-én a Katasztrófavédelem szervez véra-
dást és ebben az évben az utolsó lehetőség  a MOL Főnix Orvo-
si rendelőjében lesz, december 10-én.

Vándorló kiállítás

A Magyar Vöröskereszt idén ünnepli 135. születésnapját. Ebből 
az alkalomból nem csak a többszörös véradókat tüntették ki, ha-
nem egy kiállítást is elhozott a megyei Vöröskereszt.
- Ez egy vándorkiállítás, melynek ez a második állomása. - 
mondta Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod - Aba-
új - Zemplén megyei igazgatója. - A tárlat nem csak azért kü-
lönleges, mert általa megismerhetik az emberek a Vöröskereszt 
sokrétű munkáját, hanem azért is, mert a kiállításnak helyi vo-
natkozása is van. Hiszen egy tiszaújvárosi önkéntesünk, Nada-
nicsek Imréné vállalta, hogy hosszú hónapokat tölt azzal, hogy 
felkutassa azokat a történelmi ereklyéket, melyek végigkísérték 
a Vöröskereszt munkáját a kezdetektől napjainkig.

ema
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A közmunkásokra szükség lehet télen 
is.

A vándorkiállítás anyagát Nadanicsek Imréné gyűjtötte 
össze.

Mészáros Ferenc Laták Kamillától vette át az elismerést. 
Középen Grubert Roland megyei igazgató.

A munkanélküliség csökkenésében nagy szerepe van a közfoglalkoztatásnak.



Kalandos-napos szombat
Tájékozódási verseny

Térképpel és feladatlappal in-
dult el húsz csapat a kollé-
giumból, hogy a város utcá-
it járva választ találjanak 52 
kérdésre. A Városi kalando-
zásra az ország több pontjá-
ról is érkeztek versenyzők, hi-
szen idén itt tartották a tájé-
kozódási túrabajnokság éves 
eredményhirdetését. 

Napsütéses, enyhe időben vágtak neki a 
csapatok a versenynek, két és fél óra alatt 
szinte az egész várost fel kellett térképez-
niük. A rajt és a cél a kollégium épületé-
ben volt, a túrázóknak 52 pontot kellett 
felkeresniük, s itt egy-egy kérdésre vála-
szolniuk.
- Szép az idő és a város is – mondta a Ba-
járól érkezett Gelányi Zoltán -, a rende-
zők is nagyon ügyesek. Olyan kérdéseket 
tesznek fel, amikre nagyon nehéz meg-
találni a választ. A helyszínt azt megta-
láljuk, de hogy mi a helyes válasz, azzal 
problémánk van. 
S valóban, sokan „beleszaladtak” egy-egy 
találós kérdésbe. De pont ezek a furfan-
gok teszik érdekessé, izgalmassá az ilyen 
versenyeket. A kollégiumban rendezett 

eredményhirdetésen dr. Fülöp György 
alpolgármester adta át a díjakat. A ver-
senyt meglepő módon nem tiszaújvárosi-
ak nyerték meg, hanem egy kaposvári pá-
ros, Ozsváth Eszter és Fodor Péter. 
- Nagyon lelkesen és jókedvűen mentünk 
végig a pályán - mondta Fodor Péter -, 
szeretjük az ilyen találós kérdéseket. So-

se jártam még Tiszaújvárosban, de előre 
megnéztem a műholdképeket, és nagyon 
barátságosnak, élhetően tűnik. Tetszik, 
hogy tele van parkokkal és csupa zöld 
minden – tette hozzá a díjazott. 
A természetjáráson belül speciális helyet 
foglal el ez a kategória.
- Sokkal népszerűbb a tájfutás – mondta 
Tóth Éva, a házigazda TSC Természetjá-
ró Szakosztály vezetője -, hiszen a tájéko-
zódási túraverseny bonyolultabb. Fontos 
a tájékozódási tudás, de itt még feladatok 
is vannak. Tiszaújvárosban azért van erre 
érdeklődés, a szakosztályon belül olyan 
25-en indulnak rendszeresen ilyen verse-
nyeken. 
- A természetben könnyebb tájékozódni, 
vagy az épített környezetben? 
- Teljesen más. Vannak, akik a természet-
ben könnyebben tájékozódnak a dombok 
és a szintvonalak segítségével. A városi 
versenyeknél az épületek kavalkádja ösz-
sze tudja kavarni az embert. 
- Mi az apropója a mai versenynek? 
- Az országos tájékozódási túraverseny 
éves eredményhirdetése és díjátadója zaj-
lik ma városunkban. Ilyenkor az a szokás, 
hogy ha már sokan érkeznek ide, akkor 
szervezünk egy versenyt is, hogy a ven-
dégek meg tudják ismerni a várost. 

Fodor Petra

A TSC eredményei
Egyéni bajnokságban
- Női kategóriában az 5 versenyen Molnárné Nemes Éva két első, egy-egy második 
és harmadik helyezéssel a kategória győztese, dr. Bartók Adrienn egy első, két má-
sodik, egy harmadik helyezéssel második lett. 
- Nyílt kategóriában az 5 versenyen Bánrévi Tamás három első, egy második és egy 
hatodik helyet szerzett, így az összetett bajnokságban első lett. 
Csapatbajnokságban az A-A36 összevont kategóriában a Valami Tisza csapat a 
2016. évi 10 versenyből 9 versenyen indult, két első, egy második, két harmadik he-
lyezéssel összesítésben a harmadik helyre futott be. Csapattagok: Bánrévi Tamás, 
Kun Zsuzsa, Kaszás Bíborka, Fehér János, Ozsváth Eszter, Fodor Péter.
Oklevél díjazásban részesültek az évközi eredmények összesítése alapján:
Egyéni bajnokságban Fehér János és Venglovecz László 4. hely, Kaszás Bíborka 5. 
hely, Tóth Éva 6. hely, Farkas János és Verdó István 8. hely. 
Csapatbajnokságban az A-A36 kategóriában a Tiszai tekergők a 6. helyen zártak. 
Tagjai:dr Bartók Adrienn, Venglovecz László, Dudás Gabriella, Pocsai Csaba, Pász-
tor Ágnes. Ebben a kategóriában indult még a Sajómenti cunami csapat, eredmé-
nyük a 7. helyre volt elég. Tagjai: Kaszás József, Balyi József, Nagy Lajos.
A50 kategóriában a Tiszagyöngye csapat 4. helyezést ért el. Tagjai: Drahos Mihály, 
Drahosné Orbán Erzsébet, Farkas János, Molnárné Nemes Éva.
Az A60-70 kategóriában a Szőke Tisza csapat az 5. helyre futott be. Tagjai: Vincze 
István, Verdó István, Borbély József, Onda Lászlóné, Bánrévi Viktória, Tóth Éva.
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Próza magyarul, vers angolul, 
mezei futás gyorsan

Városi 
prózamondó verseny

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskola Humán munkaközössége no-
vember 15-én rendezte meg hagyomá-
nyos városi prózamondó versenyét. 
Az idei tanévben a magyar ifjúsági iroda-
lom kiemelkedő alakjainak, Janikovszky 
Évának és Nógrádi Gábornak a műveiből 
készültek fel a diákok ezzel is megemlé-
kezve az írónő születésének 90. évfordu-
lójáról. 
A tanulók két kategóriában versenyeztek, 
és a következő eredmények születtek: 
5-6. évfolyam: I. Kiss Klaudia Laura 6. 
c osztályos tanuló (Tiszaújvárosi Széche-
nyi István Általános Iskola, felkészítő ta-
nár: Réthi Zoltánné) és Tanyi Attila 6/1. 
osztályos tanuló (Tiszaújvárosi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, fel-
készítő tanár: Magyarné Hadzsi Katalin). 
II. Fülöp Kende 5. a osztályos tanuló (Ti-
szaújvárosi Széchenyi István Általános 
Iskola, felkészítő tanár: Réthi Zoltánné). 
III. Bartha Viola 5. b osztályos tanuló (Ti-
szaújvárosi Szent István Katolikus Álta-
lános Iskola, felkészítő tanár: Szilágyi 
Gyuláné). 

7-8. évfolyam: I. Szladics Bence 8. b osz-
tályos tanuló (Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskola, felkészítő tanár: 
Pipoly István). II. Gyivák Bálint Zsombor 
7.b osztályos tanuló (Tiszaújvárosi Szé-
chenyi István Általános Iskola, felkészí-
tő tanár: Réthi Zoltánné) és Prókai Balázs 
7.a osztályos tanuló (Tiszaújvárosi Szent 
István Katolikus Általános Iskola, felké-
szítő tanár: Mészárosné Zólyomi Gabriel-
la és Orbán Mónika). 

Réthi Zoltánné
munkaközösség-vezető

Angol nyelvű 
szavalóverseny

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskolában november 17-én rendezték 
meg az angol nyelvű szavalóversenyt. 
A tanulók két kategóriában, 5-6. és 7-8. 
évfolyamon adták elő produkciójukat. 
Mindkét kategória első helyezettje to-
vábbjutott a megyei angol szavalóver-
senyre: 5-6.évfolyamon: 1. Vámosi Tibor 
Flórián 6. b (felkészítő tanár: Vad Gert-
rúd); 2. Hevesi Laura Viktória 5. a (felké-
szítő tanár: Makó Éva); 3. Ferencsik So-
ma Attila 5. a (felkészítő tanár: Vad Gert-
rúd). 7-8. évfolyamon: 1. Gönczi Gabri-

ella 8. a (felkészítő tanár: Vad Gertrúd); 
2. Gyivák Bálint Zsombor 7. b (felkészítő 
tanár: Makó Éva); 3. László Bíborka 8. a 
(felkészítő tanár Vad Gertrúd).

Makó Éva
munkaközösség-vezető

Mezei futás
Október végén rendezték meg a miskolci 
repülőtéren a mezei futóverseny megyei 
diákolimpiai döntőjét. A Tiszaújvárosi 
Széchenyi István Általános Iskola diákjai 
a várokozásnak megfelelően, hagyomá-
nyaikhoz méltóan szerepeltek.
Eredmények: 4. kcs. lány csapatverseny: 
2. Bóna Kinga, Kovács Anna, Mannhe-
im Melitta, Tóth-Papp Dóra, Mezei Dóra. 
Egyéni verseny: 1. Kovács Anna, 3. Bó-
na Kinga. Edzők: Baráth Tamás és Leh-
mann Tibor, testnevelő tanáruk: Homró-
di Zsolt. A 4. kcs-os fiúknál az atlétákkal 
és öttusázókkal tűzdelt erős mezőnyben 
Lenke Balázs az értékes 4. helyet szerezte 
meg. Edző: Benőcs Tibor, testnevelő ta-
nár: Homródi Zsolt. 
Versenyzőink az országos döntőbe jutot-
tak, folytatás márciusban Gödöllőn!

Homródi Zsolt
testnevelő tanár

Sakk

Chess in the City
Második alkalommal szerveztek nemzetközi nyílt 
sakkversenyt városunkban az önkormányzat tá-
mogatásával. A tavalyi első megmérettetés után i-
dén jóval nagyobb mezőny gyűlt össze a magyar-
országi, sőt nemzetközi szinten is jelentős verseny-
re.

Három csoportban, a 2000 Élő pont felettiek, a 2000 Élő pont 
alattiak és az 1700 Élő pont alattiak mezőnyében mérkőzött a 
közel 250 fős mezőny november 17. és 20. között. A több mint 
2.5 millió forint összdíjazású versenyre hét nemzet versenyző-
je, köztük 28 címviselő – benne öt nagymester – jelentkezett. 
- A tavalyi verseny jó hírét vitték az sakkozók – mondta Galkó 
Tibor versenyigazgató -, illetve természetesen az idén a jubile-
umi emlékév - Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. évfor-
dulója - miatt kicsit megnövekedett díjazás is jótékony hatással 
volt a nevezési számra.
A nevezők között volt Kiripolszki Tamás is, aki bár nem tiszaúj-
városi, mégis kicsit hazai versenyzőnek számít, hiszen évek óta 
ő készíti a keresztrejtvényeket a Tiszaújvárosi Krónikába. 
- A keresztrejtvények készítésének és a sakkozásnak a szerel-
me is nagyapámhoz köthető - mondta két forduló között a szü-
netben. - Mindkettőhöz kell logika és térlátás. Tavaly még haza-
utaztam minden nap, idén viszont már itt foglaltam szállást. Ez 
a helyszín és ez a verseny az egyik legszínvonalasabb a magyar-
országi sakkversenyek között.
A rendezvény házigazdája sportolói szempontból a TSC sakk 
szakosztálya volt. Orbán Zoltán maga is versenyzett, mindamel-
lett, hogy a szervezők munkáját is segítette.
- Én már 35 éve sakkozom itt a városban, de ilyen versenyünk 
még sosem volt - mondta. - Már tavaly is ezt mondtuk, de ez 
még azt a versenyt is túlszárnyalja mind a mezőny létszámában, 
mind pedig a minőségében.
A negyedik nap végén aztán kiderült a C csoportban a győzel-
met 6 ponttal Csizmadia Csenger nyerte, a B csoport legjobbja 
6.5 pontos teljesítménnyel Halmi Bence lett, míg az A csoport-
ban Kántor Gergely nemzetközi mester bizonyult a legjobbnak.
- Optimistán érkeztem erre a versenyre, igazából az volt a cé-
lom, hogy nyerjek Élő pontszámot, azaz az első öt hely valame-
lyikére akartam bekerülni - mondta a díjátadó után a győztes. - 
Tavaly hallottam erről a versenyről, láttam, hogy idén is jó me-
zőny jött össze, ezért is indultam. 
A Chess in the City a tervek szerint folytatódik, a díjátadón a 
verseny zárásaként erről biztosította a megjelent sportolókat 
Bráz György polgármester, akinek szavait nem csak a szerve-
zők, de a versenyzők is örömmel fogadták.

borza
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Rendőri kísérettel
A Tiszaújváros önkormányzata által támogatott „Sulizsaru” 
program keretében októberben kiírt „Közlekedj okosan!” rajz-
pályázatra a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Is-
kolából 50 tanuló készített rajzot.
A pályázat eredményeként minden tanuló díjazásban részesült, 
ezen felül 12 tanuló munkáját külön díjazásban részesítettek. 
Az eredményes pályamunkák elkészítéséért a tanulók egy élmé-
nyekben gazdag kiránduláson vehettek részt a Fűzéri várban no-
vember 19-én szombaton, pedagógusok nélkül, RENDŐRI KÍ-
SÉRETTEL.
A Zempléni Fehér Szikla Turisztikai Központban bűn- és bal-
esetmegelőzési előadást hallgattak, ezt követte a díjátadó ünne-
pély. A finom ebéd után a felújított Fűzéri várba látogattak el a 
diákok. A sok-sok lépcső megmászása után napsütéses időben 
gyönyörködhettek a fantasztikus panorámában. 
Kiemelt díjazottak:
Béke Márton, Böröcz Lilian, Győrfi Enikő Réka, Horváth Le-
vente, Jávorszki Csenge, József Henriett, Kiss Édua, Merucza 
Boglárka, Slerzsák Judit, Szabó Vivien, Tóth Petra, Varga Eszter
Köszönjük Tiszaújváros önkormányzatának és a Tiszaújvárosi 
Rendőrkapitányságának, hogy támogatta ezt a pályázatot, és le-
hetőséget biztosított tanulóinknak, hogy egy nagyszerű kirándu-
láson vegyenek részt.

Gál Benjáminné
igazgató
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Az A csoport legjobbja Kántor Gergely (középen) lett.

Dr. Márkus Gábor szobrát is fel kellett keresniük a csapatoknak.



Andrástól Borbáláig

Disznóvágások és férjjóslások ideje
A magyar néphagyományok 
egyik leggazdagabb ünnepkö-
re a karácsonyi. A közelmúlt-
ban egy óvodai szakmai dél-
után vendége volt dr. Kará-
csony-Molnár Erika néprajz-
kutató, akivel a régi idők szo-
kásairól beszélgettünk. Most 
Borbála napjáig, december 
4-ig elevenítjük fel ezeket. 

- A 20. század első felében is éltek még 
ezek a hagyományok, amikor sokan a me-
zőgazdaságból éltek, és télen jobban rá-
értek - mondta a néprajzkutató. - Akko-
riban még nem volt televízió, jobban volt 
idő arra, hogy az emberek elmenjenek 
egymáshoz. A karácsonyi ünnepkör a no-
vember 30-át megelőző vagy azt követő 
vasárnappal kezdődik, ez az advent idő-
szaka. Ekkor készülünk a karácsonyra, 
Jézus Krisztus születésére. Az első ilyen 
jeles nap november 30., András napja. Ez a disznóvágások ideje volt régen, ka-

rácsonyra kellett a hurka, a kolbász, így 
ilyenkor vágták a disznót. Úgy is hívták 
ezt a napot, hogy disznóölő András, nyil-
ván itt nem Szent Andrásra gondoltak. 
- Mi volt ilyenkor a szokás? 
- Általában azokat a házakat, ahol disz-
nóvágás volt, meglátogatták a hívatla-
nok. Így nevezték régen a szomszédokat, 
rokonokat, sok helyen talán még most is 
így van. Disznótori kántálók járták a há-
zakat, egy-egy szál hurkáért vagy kolbá-
szért, volt ilyen ének is. A kántálók fel-
öltöztek maszkos alakoskodóknak és meg 
is táncoltatták a háziakat. A következő 
jeles nap december 4-e, Borbála napja, 
ilyenkor a termő fákról ágakat vágtak, és 
ha az karácsonyra kizöldült, akkor követ-
keztethettek arra, hogy milyen lesz a jövő 
évi termés. Ennek egyébként reális alap-
ja is volt, hiszen a rügyekből, ágakból a 
hozzáértők meg tudták állapítani. Ezek-

kel az ágakkal a leányok is megjósolhat-
ták, hogy ki lesz a jövendőbelijük. 
- Csakúgy, mint Luca napján. 
- A téli időszak egyben a férjjóslások idő-
szaka is volt. Nem csak Borbála és Lu-
ca napján. A hagyományos paraszti falu-
si közösségekben az a lány, aki húszéves 
koráig nem ment férjhez, már vénlánynak 
számított, ekkor már illett férjhez men-
ni. Nagy izgalommal jósolgatták a lá-
nyok, hogy ki és mikor lesz a jövendő-
belijük. Jósoltak ólomöntéssel, akár And-
rás, akár Katalin napján, később Borbála, 
Luca napján és még karácsonykor is. Pél-
dául disznóólba rúgtak és ahányat röffen-
tett a disznó, annyi év múlva mentek fér-
jez, de számtalan példát lehetne mondani. 
(A Szent Miklós napjától karácsonyig 
tartó hagyományokról egy későbbi szá-
munkban írunk.)

Fodor Petra

A legtöbb Krisztust követő egyházban vasárnap veszi kezdetét 
az adventi időszak. A görögkatolikus egyház ettől eltérően, év-
ezredes tradícióját megőrizve negyven napban határozza meg a 
karácsonyi előkészület idejét, a húsvéti böjthöz hasonlóan. Ez 
egy hathetes időszak, amely a Gergely-naptár szerint november 
15-től december 25-ig tart. 
Advent a várakozás időszaka, a lelki felkészülés ideje kará-
csonyra, Jézus születésének ünnepére. A megnevezés is erre 
utal, ami a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezés-
ből származik.
Ilyenkor a 19-20. század óta szokás kör alakú koszorút készíteni 
mely ma általában fenyőágból készül, és amelyet a görög kato-
likusoknál értelemszerűen hat, a latin rítusú és a protestáns egy-
házakban négy gyertyával díszítenek. A gyertyák a római katoli-
kus templomokban és családoknál az adventi liturgia színeit kö-
vetik, közülük egy rózsaszín, a többi lila. A görög katolikusok-
nál lehetnek lilák és/vagy fehérek, a protestáns egyházakban pe-
dig akár mind a négy lehet más színű. A gyertyákat vasárnapon-
ként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel 
többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizál-
ja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban ad a hívőknek ka-
rácsonykor. Ki is volt Jézus? János evangéliuma így fogalmaz:
„Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, 
ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, nélküle semmi sem 
lett, ami lett. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek vilá-
gossága.” (Jn. 1,1-4)
„(Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvi-
lágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, még-
sem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogad-
ták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten 
gyermekei legyenek.” (Jn. 1,9-12)
Egy alkalommal arról elmélkedtünk egy közösségben, hogy ha 
Jézus ismét közénk jönne Istenemberként, ugyanúgy, mint két-
ezer évvel ezelőtt, és tanítana minket arra, hogy miért is ő az út, 
az igazság és az élet, ugyan fölismernénk-e? Mi lenne az embe-
rek véleménye az olyan gondolatokról, mint: ”Boldogok, akik 
szomorúak…”, „Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda 
a másikat is!”, „…szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok 
üldözőitekért!”, „Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap 
majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.” 
Akik mai divatos kifejezésekkel az „érvényesülés”, az „önmeg-
valósítás” útját járják, azok számára ezek a viselkedési módok 
enyhén szólva nem a törekvéseiket szolgálnák.
Továbbgondolva: ugyan felismerné-e őt mindenki, aki hívő 
Krisztust követő, azaz valószínűleg ismeri az evangéliumokat, 
Jézus életét, tanítását, cselekedeteit és csodatetteit? Számuk-
ra valószínűleg elsőként Jézusnak az az intelme jutna eszük-
be, amit legközelebbi eljövetele kapcsán mondott tanítványai-
nak: „Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. So-
kan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én va-
gyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek.” (Mt 24,4-5)  Azaz 
valószínűleg gyanakvással fogadnák. A csodáit lehet, hogy bű-
vésztrükköknek tartanák. Hiszen a vízen járást a híres illuzionis-
ta Dynamo is utánozni tudja. Lehet, hogy ismétlődne minden? 
Lehet, hogy a világ most sem ismerné fel? Lehet, hogy övéi is-
mét nem fogadnák be?
Advent kezdődik, a várakozás időszaka. A nem hívők ilyenkor 
az északi féltekén legfeljebb csak a fény születésére várakoz-
nak, hiszen karácsonytól egyre hosszabbodnak majd a nappa-
lok is. A Krisztust követők számára ez egyúttal az „igazi vilá-
gosság” születésének a napja is. A szeretet ünnepe. A szerete-
té, amelyre a legjobban vágyakozunk, mert az érvényesülés és 
önmegvalósítás közbeni harcunkban ellenfelekkel állunk szem-
be, akik ugyanarra törekednek, mint mi, aminek következtében 
kegyetlen, sebeket osztó és begyűjtő harcba keveredve, inkább 
kirekesztéssel, haraggal és gyűlölködéssel találkozunk. Ahhoz, 
hogy ne így legyen, nem csak ismerni kell, de magunkévá is kel-
lene tenni, hogy miért mondta Jézus, hogy „Én vagyok az út , az 
igazság és az élet.”(Jn. 14,6). Ehhez nem kell megvárnunk az ő 
újabb eljövetelét, hiszen Ő maga mondta, hogy „..én veletek va-
gyok minden nap a világ végéig” (Mt. 28,20) Ő most is kopog-
tat szívünk ajtaján, de beengedni csak mi tudjuk. Ha kell, türel-
mesen várakozik. Adventben is. Ne várakoztassuk! Nyissuk ki 
azt az ajtót!

Szrogh Károly 

Gondolatok advent kezdetén

Nyissuk ki 
szívünk ajtaját!

Jótékonysági bál

Egy este a sérült gyerekekért
Együtt báloztak szülők, ne-
velők az eltérő nevelési igé-
nyű tanulókkal foglalkozó Él-
tes Mátyás Iskola Naprafor-
gó Alapítványának jótékony-
sági bálján. 

A vendégeket Bráz György polgármester 
köszöntötte. Beszédében kiemelte azok-
nak a vállalatoknak, civil szervezeteknek 
a fontosságát, melyek ott állnak az alapít-
vány mögött és segítik működését. 
- Nagyon fontos, hogy amikor szükség 
van a segítségre, akkor legyenek, akik 
megmozdulnak és segítenek – hangzott 
el a köszöntőben. A polgármester a Tisza-
újváros önkormányzata nevében 300 ezer 
forintról szóló támogatási dokumentumot 
nyújtott át Kántor Zsoltnak, a Napraforgó 
Alapítvány elnökének.
A 16 éve működő segítő szervezetet az is-
kolához kötődő szülői összefogás hívta 
életre. Illésné Fekete Éva is rendszeres tá-
mogatója az alapítványnak, bár gyermeke 

már nem az iskola tanulója. 
- Fontos, hogy lehetőségeinkhez mérten 
segítsük az iskola munkáját - mondta az 

anyuka. - Az én lányom már nem jár ide, 
mégis úgy érzem segítenem kell az isko-
lát, hiszen a felajánlásokból tudják meg-
venni azokat a  fejlesztő eszközöket, ame-
lyek megkönnyítik a mindennapi munkát. 
Tánccal, verssel készültek a gyerekek, 
így köszönték meg a vendégeknek, hogy 
eljöttek. Miattuk, értük.  
- Tizennegyedik alkalommal rendeztük 
meg a jótékonysági bálunkat - nyilatkozta 
lapunknak Kovács-Balog Imréné, az Él-
tes Mátyás Iskola vezetője. - A mai este 
bevétele az alapítvány számláját gyarapít-
ja majd. A befolyt összegből jobb életvi-
telt tudunk biztosítani az iskola tanulói-
nak és az Esély Napközi Otthon fiatalja-
inak. 
Az előző években táborokat, kiránduláso-
kat szerveztek az összegyűlt pénzből. Az 
idei bevétel közel 650 ezer forint, amit 
hasonló célokra szeretnének fordítani. 

ema
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Dr. Karácsony-Molnár Erika

A gyerekek műsorral köszönték meg a vendégeknek, hogy elmentek a bálba.

Kántor Zsoltnak Bráz György adta át a 300 ezer forintos támogatást. 

Falusi disznóvágás 1957-ben.



Két összeillő ember

Egy viharos szerelem története
Egy legendás szerelem törté-
netét mutatta be a Szatmár-
németi Északi Színház Harag 
György Társulata a Színház 
Határok Nélkül záró előadá-
sán hétfőn este. Szécsi Pál és 
Domján Edit rövid, de annál 
szenvedélyesebb, viharosabb 
kapcsolatát egy sajátos keret-
be foglalva láthatta a közön-
ség. 

- Több darabra is eljöttünk a férjemmel 
- mondta az előadás előtt Molnár József-
né -, szeretjük a színházat. Általában a vi-
dám darabokat kedveljük. 
Bem Erika is rendszeresen jár színházba. 
- Ha sikerül jegyet vennem, akkor jövök 
- mondta -, idén az első előadáson nem 
voltam, a múlt szombat esti, a Mirandoli-
na, te drága viszont nagyon tetszett - fo-
galmazott. 
2015-ben mutatták be a Két összeillő 
ember című darabot, mely Szécsi Pál és 
Domján Edit viharos, szenvedélyes, tra-
gikus kapcsolatát mutatja be. A főszerep-
lők, Kovács Nikolett és Spisák István ma-
guk ajánlották a társulat művészeti veze-
tése figyelmébe a Csikós Attila által jegy-
zett darabot. 
- Egyáltalán nem könnyű szerep - mond-
ta Spisák István -, viszont úgy érzem, si-
került megbirkóznunk vele. Nagyon so-
kat olvastunk Szécsi és Domján életéről, 
és maga a szerző, Csikós Attila is életraj-
zi adatokból, naplók alapján készítette el 
a szövegkönyvet 2012-ben a székesfehér-
vári színház számára. A darab Szécsi Pál 
utolsó három napjának történetét meséli 
el, itt már Domján Edit nem él. Ahogy a 
rendezőnk, Bessenyei István is fogalmaz: 
egy költészet az egész. Tehát nem reálje-
leneteket látnak a színpadon, hanem egy 
kicsit elemelt, elvonatkoztatott képek-
ben fogalmazunk. Szécsi mellett ott van 
Domján Edit is, aki szellemként jelenik 
meg Szécsi Pál fejében. 
- Összeillhet-e két ember, akiknek ennyi-
re tragikus a sorsa? - kérdezem a Dom-
ján Editet alakító Kovács Nikolett szí-
nésznőtől. 
- Szerintem ők egy párként alkottak egy 
teljes embert, igazából kiegészítették egy-
mást, ami egyszerre volt taszítás és von-
zás, végül ez lett a tragikumuk is. De mint 
két ember, pontosan azt kapták egymás-
tól, amit vártak, és sajnos ez fulladt tra-
gédiába. 
- Szenvedély és szélsőségek is megjelen-
nek a színpadon.
- Mi azt szerettük volna megmutatni, 
hogy ez a két ember milyen lehetett a 
magánéletben. Persze ezt mi nem tudhat-
juk, mert az általunk olvasottak sem lát-
tatták teljes mértékben, hogy mi történt 
kettejük között. Ezért inkább arra kon-

centráltunk, hogy mi hogyan élnénk ezt 
meg. 
- Fontos, hogy egy-egy szerepre készü-
lés közben a színész a mélyére nézzen az 
adott karakternek? 
- Mindenképpen, hiszen a miértekre csak 
így kapunk választ. Ha egy fiktív alakot 
kell megjelenítenünk, az más, hisz ott a 
képzelőerő sokkal szabadabban szárnyal-
hat. Itt azért nem lehetett elszakadni any-
nyira ezektől a dolgoktól, mert mégiscsak 
két ikont kell megjeleníteni a színpadon. 
A próbák alatt arra jöttünk rá, hogy nem 
arra kell koncentrálni, hogy mi legyünk 
Domján Edit és Szécsi Pál, mert akar-
va-akaratlanul is előjönnek az emberi je-
gyek: ők is hibáztak, szenvedtek, sze-
rettek, ahogy mi is. És ha mi ezt őszin-
tén csináljuk, akkor hiszi el a néző, hogy 
Domján Edit és Szécsi Pál van a színpa-
don.

Fodor Petra

Minden jó, ha jó a vége
Pozitív és negatív visszhangok is érkeztek az idei Színház Határok Nélkül előadása-
ival kapcsolatban. A 13. alkalommal megrendezett sorozat értékelésére kértük Má-
tyás Zoltánt, a Derkovits Kulturális Központ igazgatóját. 
- Ha visszatekintünk az előadásokra, olyan ez, mint a mindennapi élet. Vannak ne-
hezebb és boldogabb, vidámabb napok. Egy rendezvény életében is bekövetkez-
het ugyanez. Sajnos most nem mindegyik előadás hozta azt az elvárt színvonalat, 
amit szerettünk volna. A közönség véleménye az, ami igazán számít. A mundér be-
csületét védve el kell, hogy mondjam, hogy a program összeállítása nem egyszerű. 

Amit alapul vehetünk, az a határon túli magyar nyelven játszó színházaknak az ép-
pen műsoron futó repertoárjuk. Sajnos nem tudunk minden előadást megnézni, ki-
utazni Szatmárnémetibe, Kassára, vagy akár Komáromba. Ezért a színházak ajánlá-
saira hagyatkozunk. Természetesen megnézzük, hogy Magyarországon milyen he-
lyeken játszották már ezeket az előadásokat, tájékozódunk a sajtóból és a Kisvárdai 
Színházi Fesztiválról is szerzünk információkat - mondta az igazgató, akivel a záró 
előadás előtt beszélgettünk. A Két összeillő ember óriási sikert aratott, s az előadás 
után már Mátyás Zoltán is büszkén fogadta a gratulációkat. Minden jó, ha jó a vége. 

Thália szekerén

Mirandolina, 
te drága

Zenés komédiával érkeztek a kassai Thália Szín-
ház művészei a Színház Határok Nélkül rendez-
vénysorozatra. A szlovákiai magyar társulat hetek 
óta itt van Tiszaújvárosban, hiszen darabjuk elő-
futáraként elhozták azt a kiállítást, ami a magyar 
színjátszás történetét mutatja be. 

Teltház előtt játszott a Thália, mint mindig, most is sokan voltak 
kíváncsiak rájuk. Évek óta visszajáró vendégi a városnak, nincs 
olyan esztendő, hogy ne hívnák őket. Tájolószínház lévén sokat 
utaznak, hozzánk, mondhatni hazajárnak. 
- Mindenhova szeretünk menni, ahová hívnak - mutatja be a tár-
sulatot Bocsárszky Attila, a darab nőgyűlölő, férfi főszereplője, 
akit a történet végére meghódít a kacér Mirandolina. - Egy fel-
vidéki tájolószínháznak lettünk kitalálva, Kassa és környékének 
színészei vagyunk, de manapság már egészen Pozsonyig tájo-
lunk, a játékaink javarészt házon kívül vannak. Öt-hat előadást 
utaztatunk egy évadban 
- A nézők katarzist akarnak. Sírni vagy nevetni. A színész mit 
szeret jobban, nevettetni vagy nagy drámákat közvetíteni? 
- Vannak olyan szórakoztató darabjaink, melyek megnevettetik 
a nézőt, a komolyabbak pedig olyanok inkább, amik róluk szól-
nak. Tapasztalatom szerint inkább szórakozni szeretnek, mert 
elég sok pofont kapnak a hétköznapokban. Nekünk színészek-
nek a visszajelzés szempontjából a vidámabb darab a jobb, mert 
azt nem látjuk a színpadon, hogy sír a néző, nem érzékeljük, 
hogy befordul, a taps, a nevetés viszont egy érzékelhető vissza-
jelzés, ezért nekünk, színpadi embereknek kedvesebb a komé-
dia. A mai előadásunk is ilyen, s miközben jókat derülnek a né-
zőtéren ülők, lesznek olyanok is, akiknek ma tükröt tartunk, hi-
szen sok olyan férfi él manapság a földkerekségen, aki magára 
ismer majd. 
Nem szereti a nőket, nincs is rájuk szüksége, a nő mihaszna. Így 
éli darabbeli életét Bocsárszky Attila, a Ripafratta grófot alakí-
tó színész. Elveit kénytelen feladni, hiszen nőgyűlölő mivoltát 
megváltoztatja a címszereplő, a kacér, okos, talpraesett, fogadó-
ját maga vezető Mirandolina. Többen is küzdenek a kegyeiért, 
ám hódolóival inkább csak játszik, mígnem jön egy férfi, akit 
neki kell betörnie.
- Ez az előadás a mi olvasatunk szerint nem ma játszódik, és 
nem is az 1700-as években, de mégis aktuális, a férfi és a nő vi-
szonyáról szól, ami ezen a szinten is aktuális. Benne van a csá-
bítás, a kacérság, az érdekek - mondja a Mirandolinát alakító 
Varga Lívia.
- Csupa olyan tulajdonsággal rendelkezik Mirandolina, amilyen 
sok nő szeretne lenni. E szerepben csak lubickolhat egy színész-
nő.
- Ha hasonlóságot kell keresni magam és Mirandolina között, 
akkor azt kell mondanom, hogy bizony van. Itt egy egész női pa-
lettát kell felsorakoztatni, az esendőségen keresztül a női prak-
tikáig, taktikákig. Ezért is kedves nekem ez a szerep, mert na-
gyon színes a paletta, ebben a színes szerepben sokkal többet tu-
dok magamból is megmutatni, sőt magamban is egyre több min-
dent fedezek fel. Ahogy rám hat a szerep, úgy hatok és is a sze-
repre, és új tulajdonságokat fedezek fel magamban. Bár minden 
alkalommal ugyanazt próbálom játszani, árnyalatokban mégis 
változik a szerep előadásról előadásra.

berta 

kronika@tiszatv.hu

Újabb arany a Bokrétának
Egerben rendezték meg a „Palócgála” 

elnevezésű regionális nemzetközi nép-

zenei fesztivált, mely egyben a KÓTA 

Országos Népzenei Minősítő versenye 

is volt. A rendezvényen részt vett a Bok-

réta citerazenekar is, és a szakmai zsű-

ri döntése alapján újra arany fokozatú 

minősítést kapott Ez a zenekar ötödik 

arany minősítése. Köszönjük a Derko-

vits Kulturális Központnak, hogy fenn-

tartóként segítik a zenekar működését.

Oláh Dezső

zenekarvezető
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Jókat derülhettek a nézők.

Mirandolina „betörte” a grófot.Ötödször kapott arany minősítést a Bokréta. 

Domján Editet Kovács Nikolett, Szécsi 
Pált Spisák István alakította.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derko Minigaléria: A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da óvodatörténeti kiállítása.
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható november 25-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Ismerjük meg helyi értékeinket! A 40 éves Helytörténeti Gyűj-
temény.
A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület kiállítása. A kiál-
lítás 2017. január 18-ig tekinthető meg. Helyszín: a könyv-
tár földszintje
November 29. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház. Miku-
lásdoboz és függeszthető Mikulások készítése filcből. A fog-
lalkozásra szeretettel várjuk a gyerekeket az anyukákkal, 
apukákkal és nagyszülőkkel együtt! Helyszín: a Gyermek-
könyvtár. Belépődíj: 300 Ft.
November 30. (szerda) 14.00 óra: Úton a tudatosságban – a 
Pozitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: 
a könyvtár előadóterme.
November 30. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti so-
rozat. Bibliai jövendölések az Amerikai Egyesült Államok-
ról. Előadó: dr. Reisinger János irodalomtörténész. Helyszín: 
a könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 Ft

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
November 29. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” 
klubja.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. 
Játékos Tudáspróba 2016
Híres magyar géniuszokat szeretnénk bemutatni; tudósokat, 
akik találmányaikkal könnyebbé és művészeket, akik alkotá-
saikkal szebbé tették életünket.
Decemberi géniuszok:  Móra Ferenc és Wigner Jenő
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.

A TiszA TV műsorA

November 24., csütörtök

10:00 A képviselő-testület ülésének közvetítése

Utána: 

Héthatár: Véradókat köszöntöttek - Napraforgó bál - Növen-

dékhangverseny - Tájékozódási verseny - Hamvas Mozaikok 

- Triatlon felkészülési verseny 

Hétről-Hétre: Színház Határok Nélkül - Néphagyományok - 

Félmúlt - Kajak-kenu - Labdarúgás - Röplabda - Sakk

Egy hajóban – vallási magazinműsor (A műsor a szerdai adás 

ismétlése)

Utána:

A képviselő-testületi ülés ismétlése

November 30, szerda

16:30 A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése

18:00 Héthatár: Ülés után - Karitatív karácsony - Szülő-ne-

velő bál - Teázás Énekszóval - Mosolygó irodalomtörténet - 

Sport

18:15 Hétről-hétre: Fogyasztóvédelmi ellenőrzések - Mi le-

gyen a mikuláscsomagban?  - Mikulástól karácsonyig

18:40 Polgármesteri fogadóóra

1970-ben még igencsak fiatalka volt városunk. Az
itt lakók hasonlóképpen. Volt, aki itt – ponto-
sabban valamelyik környező településen – tanult, 
hogy aztán a fejlődőfélben lévő városban találja 
meg számítását. Egy ilyen történetet osztott meg 
1970 novemberében a Borsodi Vegyész.
„A gyerekek már elég nagyok voltak, hogy otthon 
hagyjam őket. 1959-ben költöztünk a városba, Ti-
szafüredről. A férjem korábban is a hőerőműnél 
dolgozott.”
Herbák Mihályné a laboratóriumban kapott állást, 
és innen ment el tanulni – vegyésztechnikusnak 
– hogy aztán ennek segítségével a ranglétrán egé-
szen a helyettes csoportvezetői státuszig vigye. 
„ Amikor ideköltöztünk, 10 épület jelentette Sze-
derkényt. A gyerekekkel együtt nőtt fel a város. 
A fiam a Zalka Máté Katonai Főiskola hallgatója, 
a lányom gimnáziumba jár. A gyár termelése pe-
dig megsokszorozódott. A jövő beláthatatlan per-
spektívát ígér.”
Hányan és hányan jöttek akkor ide lakni! Az akkor 
még csak hét közben lakott város, mert az elbe-

szélések szerint a hétvégére mindenki „haza” uta-
zott, mintha csak kollégista lenne.
„Bemutatkozását azzal fejezte be, jól érzi magát a 
városban, megtalálta a helyét a társadalomban, s 
érdemes volt fáradoznia, tanulnia.”
Hány ezren voltak még ezzel így egykoron…
A jövő héten 1969. 48. hetéből szemlézgetünk.

                                       borza

Érdemes volt tanulni
Hétről hétre évről évre

Karácsonyi kiállítás
A Derkovits Kulturális Központ 2016. november 30 - december 
18. között a Derkó Minigalériában „Karácsony 50” - az ünnep-
körhöz kapcsolódó képeslapokat, szalvétákat és egyéb dísztár-
gyakat bemutató kiállítást rendez az elmúlt 50 évből a városla-
kók gyűjteményéből. Ezért felhívással fordulunk mindazokhoz, 
akik rendelkeznek ilyenekkel és szívesen kölcsönöznék a kiállí-
tás időtartamára, juttassák el számunkra!

Egyéni és csoportos felajánlásokat is várunk, korosztályi- és 
technikai megkötések nincsenek.
Az alkotások benyújtási határideje 2016. november 21-25., 
(hétfő-péntek) 8.00-16.00 óra.
Helyszíne: Derkovits Kulturális Központ Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 2. - Egyeztetni a 49/542 005-os telefonszámon vagy a 
szervezok@tujvaros.hu elektronikus levelezőn lehet.

Hamvas mozaikok 

A bor filozófiája: imakönyv ateistáknak
Nem csak gasztronómiai értéke és kultu-
rális szerepe, hanem spirituális tartalma is 
van a bornak, különleges helyet foglal el 
tehát az emberiség történetében. Hamvas 
Béla 1945-ben írta meg A bor filozófiáját, 
egyfajta imakönyvként, ateisták számá-
ra. A felszínen szórakoztató, vidám, játé-
kos könyv ez, a felszín alatt pedig? Er-
re keresték a választ a Hamvas Mozaikok 
legutóbbi rendezvényén dr. Thiel Katalin 
Hamvas-kutató segítségével. 
„Minden borban kis angyal lakik, aki, ha 
az ember a bort megissza, nem hal meg, 
hanem az emberben lakó megszámlálha-
tatlanul sok kis tündér és angyal közé ke-
rül” - Hamvas Béla életének olyan idő-
szakában írta meg könyvét, amikor so-
kat éhezett, nélkülözött, gyötrődött. Még-
is, a „csakazértis” erejével írt borról, sze-
relemről, hitről, életről. Hamvas életmű-
ve szinte kimeríthetetlen forrása a 2014-
ben indult Hamvas Mozaikok sorozatnak. 
- 2014-ben kezdődött - mondta Kázsmér 
Ágnes fejlesztő biblioterapeuta -, és any-
nyira jól sikerült, hogy már abba se hagy-
juk. A jövő év végéig mindenképp ki sze-
retnénk tartani, hiszen akkor lesz Hamvas 
születésének 120. évfordulója, egy ünne-

pi sorozatot tervezünk tehát. Havi rend-
szerességgel zajlanak biblioterápiás fog-
lalkozásaink, ezeknek általában van egy 
adott törzsközönsége, az előadásainkra 
általában többen érkeznek.
Dr. Fehér Csabáné, ha csak teheti, elláto-
gat ezekre a programokra. 
- Itt éltünk egymás mellett - mondta Ham-
vas Béláról -, 1959 óta az erőmű lakótele-
pen, és nem tudtunk róla semmit. Ez any-
nyira elszomorító, hogy el kellett telnie 
50 évnek, hogy megtudjuk, ki mellett él-
tünk, ki adta a szerszámokat a munkához 
- tette hozzá.
Nehéz évek voltak a tiszapalkonyaiak
Hamvas Béla életében, csakúgy, mint 
1945. Ekkor érte bombatalálat lakását és 
házikönyvtárát. Sokat éhezett, nélkülö-
zött ezekben az időkben. 
- Mégis úgy gondolta, hogy megírja ezt a 
könyvet - mondta dr. Thiel Katalin Ham-
vas-kutató -, pontosan azért, mert élni 
kell! Nagyon különleges ez a könyv, mert 
a derű és a humor könyve, ami játékos is 
egyben. Ugyanakkor tudjuk, hogy a hát-
térben ott a nélkülözés és az elkeseredés, 
és a fohászkodás azért, hogy a testi bajok 
ne kínozzák nap, mint nap. 

- Könnyű olvasmány A bor filozófiája?
- Nagyon érdekes olvasmány, mert bár-
ki olvassa, rendelkezik valamilyen hát-
térismerettel is, érti, hogy miről van szó. 
Itt borétrendek vannak, felsorol borágya-
kat, jó kis receptek is vannak. Rettentő jó 
humorú részletek, osztályozások, teljesen 
szubjektív módon. Ugyanakkor a finom 
rezdülésekből és a megjegyzésekből lehet 
tudni, hogy itt a háttérben egy nagyon ko-
moly bölcseleti, filozófiai, antropológiai, 
vallási tudás van. 
- Mennyire illeszkedik be ez a könyv Ham-
vas életművébe?
- Stílusában beilleszkedik. Hamvas ké-
sőbb úgy írt erről, hogy ő csak játszott 
Balatonberényben, ahol írta. Látta, hogy 
elpusztultak a szőlőtőkék, és úgy gondol-
ta, hogy ír egy „csakazértis-könyvet”. A 
könyv elején olvasható, hogy egy pohár 
bor az ateizmus halálugrása, tehát ha va-
laki iszik a szakrális nedűből, akkor a má-
mor azonnal hatalmába keríti, és ebben az 
állapotban már a gondok, bajok sem any-
nyira élesek. 

Fodor Petra
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Hamvas Béla Palkonyán.

A két éve kezdődött sorozat a tervek szerint jövőre is folytatódik. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Vendlerné Polyák Ilona

a 5.sz. választókerület képviselője
2016. november 30-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. FülöP GyörGy 

alpolgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője

2016. november 28-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: 

Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján 
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra 
várjuk.

              Polgármesteri Hivatal

Eladó az apartmanház
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház. 
Az ingatlant árverésen értékesítjük a legmagasabb ajánlati árról induló szabad licitálással. Ajánlatot csak az alapárral egyező 
vagy azt meghaladó összegben lehet tenni.
Az ingatlan alapvételára 196.000.000 Ft + Áfa.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 
2017. év 01. hó 31. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papír alapon ingyenesen, az alábbi címen 
vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anya-
gát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-
322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Az árverés időpontja és helye: 2017. év 02. hó 15. nap 10 óra
TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Eladó ingatlanok
A TiszaSzolg 2004 Kft. szálloda építése és üzemeltetése céljából,  értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant.
Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2. szám alatt lévő 1234/1 helyrajzi számú, 3607 m2 nagyságú (Hotel Termál és volt „MHSZ” épü-
let) ingatlan.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi címen vehető át:

TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén a pályázati anyagot 
elektronikus úton is megküldjük..
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-
544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-ma-
il címen.
A pályázat benyújtásának időpontja és helye:  2017. év 02. hó 28. 
nap 10 óra.
TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az értékesítés az érvényes pályázatot beadók közül, az összessé-
gében legelőnyösebb vételi ajánlatot benyújtó pályázó részére tör-
ténik.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Mecénás ösztöndíj
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév 
első félévére a tiszaújvárosi állandó la-
kóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi 
hallgatók tanulásának támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2016/2017-es tanév első félévére 
tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályá-
zati feltételekben közölt tanulmányi ered-
ménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló 
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-
vevő állami, vagy államilag elismert nap-
pali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 
6 féléves alapképzésben való részvétel,

• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el 
a 2015/2016-os tanév második félévében, 
melyet a felsőoktatási intézmény hivata-
losan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújt-
hat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati 
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény 
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan 
adat, amely több félév eredményét foglal-
ja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határide-
je és helye:
Határideje: 2016. november 28. (hétfő).
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztató vagy ügyfélfogadási időben az I. 
emelet 110-es szoba.

Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy 
letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjá-
ból,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hiva-
talosan lezárt 2015/2016-os tanév máso-
dik félév végi index másolata, melyet a 
felsőoktatási intézmény hivatalosan iga-
zolt,
• 2016/2017. tanév első félévére hallgatói 
jogviszonyról szóló igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesí-
ti döntéséről, a támogatás mértékéről és 
módjáról.
 Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 

kuratóriuma

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunk-
ban az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok 
begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a kör-
nyezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és 
ezek csomagolóanyagai,
- fáradtolaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hul-
ladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, cso-
magolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 2016. november 28. és de-
cember 1. között.
Helyszínek: 1.nap – november 28. (hétfő) 
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont – a Sajó út és a Lévay 
út csomópontjában
2.nap – november 29. (kedd) 
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3.nap – november 30. (szerda) 
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont 
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap – december 1. (csütörtök) 
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont 
– Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától 18.00 óráig a lakosság 
és az önkormányzat által működtetett intézmények a fentiekben 
felsorolt hulladékokat térítésmentesen adhatják át az akció ke-
retében.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket!

                                                Polgármesteri Hivatal

Veszélyes hulladék 
begyűjtése

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képvise-
lő-testülete 2016. november 24-én, csü-
törtökön 10.00 órakor ülést tart a Város-
háza III. emeleti tanácskozó termében.
Zárt ülés:
1. Javaslat személyi kérdések megtárgya-
lására 
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
3. Javaslat ingatlannal kapcsolatos hatá-
rozat módosítására 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2013. (VI.05.) önkormányzati rende-
let módosítására
2. Javaslat a temetőkről és a temetkezés-
ről szóló 38/2015. (XII.23.) önkormány-
zati rendelet módosítására
3.a. Javaslat a szolidaritási hozzájárulás-
sal kapcsolatos döntések meghozatalá-
ra 
3.b. Javaslat a helyi iparűzési adóról szó-

ló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati ren-
delet módosítására
4. Javaslat a köznevelési intézmények 
működtetői feladatainak állami átvételé-
vel kapcsolatos döntések meghozatalára 
5. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
6. Javaslat Tiszaújváros 2017. évi rendez-
vénytervére
7. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hír-
nevét öregbítő tiszaújvárosi sportegyesü-
letekben sportolók 2016. évi nemzetközi 
versenyeken elért sportteljesítményének 
elismerésére
8. Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont Szervezeti és Működési Szabályza-
tának jóváhagyására
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
10.a. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Hajléktalanok Átmeneti 
Szállása házirendjének és szakmai prog-
ramjának jóváhagyására
10.b. Javaslat a Tiszaújvárosi Humán-

szolgáltató Központ Nappali Melegedő-
je szakmai programjának módosítására.
11. Javaslat az állami és egyházi fenntar-
tók számára köznevelési feladatok ellá-
tásához használatra átadott ingatlanban 
végzett tevékenységről szóló beszámolók 
elfogadására
12. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtech-
nikai Tervének elfogadására
13. Javaslat határidő-módosításra 
14. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi 
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról
15. Beszámoló a Tiszaújváros Városi 
Rendelőintézet 2014-2015. évben vég-
zett tevékenységéről
16. Tájékoztató a munkanélküliség és a 
munkaerőpiac alakulásáról Tiszaújváros-
ban és térségében
17. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

A Tiszaújváros várossá nyilvánításának
50. évfordulója alkalmából megjelent

Stevanyik András: 
A hatvanhatodik város, valamint 

Kákóczki Balázs: 
A szederkényi uradalom történeti földrajza 

című kötetek megvásárolhatóak
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

Áruk: 2.500,- Ft
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DECEMBER Helye Ideje Dolgozó neve Kinek a részére
01. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Nácsa Anna Minden étkező
02. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Nácsa Anna Minden étkező
05. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Nácsa Anna Minden étkező
08. csütörtök Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Nácsa Anna Széchenyi iskolás gyerek és 

alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klub-
ja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Szép Józsefné Bölcsődés gyerek és alkalma-
zott befizetés

12. hétfő Kazinczy Ház I. em. 
73/1.

7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Szabóné Vass Szilvia Bóbita, Tündérkert, Katica és 
Szivárvány Óvoda gyerek és 
alkalmazott befizetés

Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Nácsa Anna Hunyadi iskolás gyerek és al-
kalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidő 
Ház

11.00 - 12.00 Szép Józsefné Szociális étkezők

13. kedd Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Nácsa Anna Széchenyi  iskolás gyerek és 
alkalmazott befizetés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Mannheim Renáta Szociális étkezők
14. szerda Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Nácsa Anna Hunyadi iskolás gyerek és al-

kalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 Szép Józsefné „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szép Józsefné Szociális étkezők

15. csütörtök Tiszavirág Idősek Klub-
ja

9.00 - 12.00 Szép Józsefné Szociális étkezők

16. péntek Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Nácsa Anna Széchenyi iskola pótbefizetés 
és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

19. hétfő Tiszaszederkény Idősek 
Klubja

10.30 - 12.00 Szép Józsefné Szociális étkezők

Hunyadi Iskola 7.30- 11.00 Nácsa Anna Hunyadi iskola pótbefizetés és 
alkalmazott étkezés megren-
delés

20. kedd Gondozóház 10.00  - 11.00 Mannheim Renáta Szociális étkezők
Kazinczy Ház I. em. 
73/1.

7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Szabóné Vass Szilvia Bóbita, Tündérkert, Katica és 
Szivárvány Óvoda gyerek és 
alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szép Józsefné Szociális étkezők
Gimnázium 7.30 - 14.00 Nács Anna Minden étkező

21. szerda Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szép Józsefné Szociális étkezők
Gimnázium 7.30 - 14.00 Nácsa Anna Minden étkező

22. csütörtök Központi Étterem 12.00 - 13.00 Szép Józsefné Pótbefizetés alkalmazott 
Tiszavirág Idősek Klub-
ja

7.30 - 12.00 Szép Józsefné Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelése

Tájékoztató

Erzsébet-utalványok 
átvétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a települési önkor-
mányzat jegyzője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódóan természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész 
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsé-
bet-utalvány formájában, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultsága 2016. november 1-jén fennáll. 
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványokat 
személyesen az alábbi időpontokban és helyszíneken vehetik át:
Tiszaszederkény városrészben:
Az átvétel helye: Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai István 
utca 33.).
Időpontja: 2016. november 29. (kedd) 9,00 órától 15,30 óráig.
Tiszaújvárosban:
Az átvétel helye: Polgármesteri Hivatal aulája ( Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.)
Időpontja: 2016. november 28. (hétfő) 13,00 órától 16,00 óráig. 
2016. november 30. (szerda) 8,00 órától 12,00 óráig és 13,00 
órától 18,00 óráig.
2016. december 2. (péntek) 8,00 órától 12,00 óráig.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Erzsébet-utalványok átvé-
teléhez érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat 
hozzák magukkal. Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy ameny-
nyiben az utalványra jogosult szülő, törvényes képviselő, vagy 
fiatal felnőtt személyesen nem tud megjelenni, az Erzsébet-utal-
vány átvételéhez írásos – személyazonosító adatokat tartalma-
zó, 2 tanú aláírásával ellátott – meghatalmazás szükséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2016. december

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Er-
zsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-
szederkény, Tisza-part) a szelektíven gyűjtött hulladékok (pa-
pír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) begyűjtését a 

közszolgáltató a következő héten, 
2016. november 30-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

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.

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

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 
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A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesülettel együttműködve karácsonyi élelmiszer-adománygyűjtési akci-
ót tart a Tiszaújvárosi Tesco Áruházban a plakáton megjelölt időpontban.

A Tiszaújvárosi Krónikában is 
megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában 

legalább 5 napra 
(2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.
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A Sportcentrum 
eseményei

November 24.
MOL MPK Törzsgárda rendezvény  Edzőterem

November 26. (szombat)
09.00 Nyitott kapuk: kézilabda  Edzőterem
Labdarúgás
10.00  FCT- Bozsik Akadémia Nyíregyháza
 U19 bajnoki mérkőzés  Füvespálya
12.00  FCT- Bozsik Akadémia Nyíregyháza
 U17 bajnoki mérkőzés  Füvespálya

November 27. (vasárnap)
11.00  DVTK II.- Hajdúböszörményi TE
 bajnoki mérkőzés   Centerpálya

Labdarúgás

Távol Kazincbarcikától
Sokáig álltuk a sarat a Kazinc-
barcika ellen, sőt két-három 
olyan kontrát is vezettünk, 
melyek könnyen gólt ered-
ményezhettek volna, végül a-
zonban papírforma eredmény 
született, így az idei utolsó ha-
zai bajnoki mérkőzésén pont 
nélkül maradt csapatunk.

Termálfürdő FCT - KBSC FC 0-2 (0-0)
Tiszaújváros: 400 néző. V.: Berényi (Má-
yer, Csóra)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Bodó, Dajka, Molnár L. (Viscsák), 
Kerekes, Hussein, Molnár F. (Papp), Fa-
bu, Somogyi, Kristófi (Kovács). 
KBSC FC: Fülöp-Süttő, Belényesi, Mol-
nár (Lipusz), Szemere, Kovács (Farkas), 
Burics, Constantinescu, Bene (Faggyas), 
Sigér, Fekete.
76. perc: A sokadik KBSC szögletet kö-
vetően a védők lemaradtak, így Belénye-
si szabadon, védhetetlenül fejelt a háló-
ba. (0-1)
84. perc: Farkas és Faggyas kényszerítő-
jét követően Farkas lépett ki a védők mö-
gé, és a hosszú alsóba gurított. (0-2)
A Barcika az első perctől kezdve nem ha-
gyott kétséget afelől, hogy győzni jött Ti-
szaújvárosba. Volt, hogy hosszú percek-
re beszorították a hazai alakulatot a saját 
térfelükre, esetenként a 16-oson belülre. 
Ám ekkor még nem sikerült sem akció-
ból, sem a számtalan szögletből betalálni-
uk. A játék képe a második félidőben sem 
változott a KBSC támadott, a TFCT pe-
dig állta a sarat és kontrákból próbált gólt 
szerezni. A 76. percben azonban egy hi-
bát követően betaláltak a vendégek, ami 
láthatóan megzavarta a hazai csapatot, 
amely a 84. percben újabb gólt kapott, rá-
adásul Fabu sérülése miatt a mérkőzést 

10 emberrel fejezte be a Tiszaújváros.
Molnár Zoltán, kapusedző: Rengeteg 
pontrúgást lőhetett az ellenfél, amelyből a 
mérkőzés utolsó negyedében megszerez-
ték a vezetést, így sikerük megérdemelt.
Koleszár György, vezetőedző: Igen érté-
kes győzelmet arattunk.
Egy fordulóval az őszi szezon zárása előtt 
a Barcika, a Monor és a Jászberény meg-
lépett a mezőnytől. Az egyaránt 27-27 
pontos négytagú üldözőbolyban ott van 
(a 6. helyen) a Tiszaújváros is.
További eredmények
Jászberény - Hatvan 4-1 
Putnok - Nyírbátor 0-0
Salgótarján - Monor 1-2
Újpest II. - Rákosmente 0-3
BKV Előre - DVTK II. 3-0
ESMTK - REAC 2-2
DVSC-DEAC II. - Tállya 1-0
Hajdúböszörmény - MTK II. 1-0

Következik a 17. forduló
2016.11.26., szombat, 13.00
Hatvan - Tiszaújváros 
Monor - BKV Előre 
Tállya - ESMTK
REAC - Putnok 
Nyírbátor - Jászberény
Rákosmente - Salgótarján
2016.11.27., vasárnap, 11.00
DVTK II. - Hajdúböszörmény
2016.11.27., vasárnap, 13.00
MTK II. - DVSC-DEAC II. 
Kazincbarcika - Újpest II. 

Hullámvölgyben 
Az utánpótlás bajnokság 12. fordulójában 
másfél hete két csapatunk lépet pályára, 
de sajnos nem sikerült pontot szerezni.
Eredmények:
U15 TFCT - Sajóvölgye Focisuli 0-3
U14 TFCT - Sajóvölgye Focisuli1-8 (0-3)

Ötletözön után 
hibahalmaz

Hárompontos vereséget szenvedett az NBI/B-s 
bajnokság legutóbbi fordulójában a Tiszaújvárosi 
Phoenix KK. Bár a mérkőzés jól kezdődött, a vég-
játék most nem sikerült.

Calle Pubfood Békés - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix 
Kosárlabda Klub 69-66 (23-24, 13-18, 13-10, 20-14).
Calle Pubfood Békés: Krstic (15/12), Koma (13), Kertész (8), 
Molnár (2), Gruda (12). Csere: Csorba (-), Balogh (-), Zsíros 
(10), Nagy C. (3/3), Nagy B. (6/6).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Kovács (3), Madár 
(14/3), Papp (9/3), Debreceni (13), Pöstényi (6). Csere: Benőcs 
(2), Osnach (4), Szabó (5), Kilyén (10).
Az első félidőben úgy tűnt, a betegség miatt Magyart nélkülöz-
ni kényszerülő Phoenix a DEAC elleni jó védekezést tudja ismét 
hozni, és ha nem is magabiztosan, de idegenben is begyűjtheti a 
győzelemért járó pontokat. A második félidőben azonban jöttek 
a hibák, és ez elég volt ahhoz, hogy a bajnokságban jelenleg az 
utolsó előtti pozícióban szereplő békési gárda fordítson, és be-
húzza magának a szezon második győzelmét. 
Brunyánszky István, vezetőedző: - Nagyon jó védekezéssel és öt-
letes támadásokkal kezdődött az idegenbeli szereplésünk. A har-
madik negyed második felében azonban gyerekes hibák tömke-
legét követtük el mind védekezésben, mind támadásban. Amit 
megvalósítunk edzésen, az akarást, azt el kell hozni a meccsre is 
a végéig, és mindenkinek, a pályán töltött percektől függetlenül. 
Csapatunk nyolc forduló után a negyedik helyről várja a folyta-
tást, legközelebb december 9-én hazai pályán a Budapest Hon-
véd ellen játszik bajnokit.

Súlyemelés

Érmes hétvége

Kazincbarcikán rendezték meg a Szűcs Lajos súlyemelő em-
lékversenyt, melyen a tiszaújvárosiak négy arany-, illetve 
egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.
Serdülők: Balog Csaba (50 kg) 83 kg-os összetettel 1., Sepsi Ist-
ván Marcell  (55 kg) 75 kg-os összetettel 3., Réti Márton (77 kg) 
106 kg-os összetettel 2., Egyed Martin (85 kg) 110 kg-os össze-
tettel 1., Lucz Levente (+85kg) 185 kg-os összetettel 1.helyzett. 
Ifjúságiak: Vadászi József (56 kg) 150 kg-os összetettel 1. he-
lyezett.

Asztalitenisz

Szoros csata
Győzelemmel vette a kilencedik fordulót a TSC asztalitenisz 
szakosztályának második csapata a megyei bajnokság „B” cso-
portjában. A hazai mérkőzésen szoros csatában nyertek a mis-
kolci sportiskola csapata ellen a tiszaújvárosiak.
Tiszaújváros - Miskolc VSI 10-8
A győzelmeket szerezték: Virág 3, Temesvári 2, Gulyás 2, Vécsei 
1, valamint a Temesvári-Gulyás és a Vécsei-Virág páros.

Triatlon

Rekordlétszám a felkészülési versenyen
Tavaly még alig több mint száz, idén 
már több mint kétszáz utánpótláskorú 
triatlonista állt rajthoz a hétvégi verse-
nyen. A megmérettetésen – bár a triat-
lon felkészülési verseny nevet viselte - 
csak két számban, futásban és úszás-
ban mérték össze tudásukat a fiatalok.
A Sportcentrum atlétikai pályáján kor-
osztályonként ki-ki a maga távját lefutva 
kezdett a rekordszámú mezőny. Az idei 
magas érdeklődést mi sem jelzi jobban, 
mint hogy a hazai, közel negyvenfős csa-
pat mellett a Dunától keletre szinte min-
den klub képviseltette magát.
- Nekem az a jó ebben a versenyben, hogy 
nem fejezem be a triatlont a szezon végén 
- mondta az amerikai születésű, de Ma-
gyarországon élő és az UTE-Merida tri-
atlon csapatában versenyző Newell Seth, 
aki a futást meg is nyerte saját korosztá-
lyában. - Ez azért is jó, mert megtartjuk 
a szintet, amit a nyáron a versenyek alatt 
elértünk.
Az aktuális erőfelmérés mellett a felké-
szülési időszak monotonitását is megtöri 

ez a verseny, ez pedig fontos szempont.
- Elsősorban a fiataloknál, tehát a 8-10 
éveseknél nagyon fontos ez a szempont – 
mondta Pap Zsolt a Debreceni Sportcent-

rum triatlon szakosztályának vezetője. - 
Ők több hónapot nem képesek csak úgy 
edzeni, mert az elég unalmas számuk-
ra. Az ilyen kisebb versenyek mindig na-
gyon jók, mert készülnek rá, van egy kéz-
zelfogható közeli céljuk, és nem az, hogy 
majd valamikor sokára mi lesz.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub által szer-
vezett verseny másik helyszíne a Sport-
centrum uszodája volt, itt teljesítették a 
nevezők a rájuk rótt távot.
- Azért van nálunk a verseny, mert mi a 
MOB utánpótlás-nevelési és módszerta-
ni kiemelt központja vagyunk - mondta 
Lehmann Tibor a klub elnöke. Az is a fel-
adataink közé tartozik, hogy az utánpótlás 
számára versenyzési lehetőséget biztosít-
sunk az edzőtáborok és képzések mellett. 
A versenynek folytatása is lesz, a triatlo-
nisták legközelebb februárban jöhetnek 
ismét úszni és futni Tiszaújvárosba, hogy 
felmérjék, a téli edzésidőszakot követően 
mennyit is fejlődtek.

borza

Kosárlabda

Négy aranyat szereztek a fiatalok. 

A következő felmérő februárban lesz. 

Több mint kétszázan indultak a versenyen.

Maroknyi, ám annál hangosabb, lelkesebb barcikai szurkolt csapatának.
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