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Adventi hangverseny

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a Magyarok 
Nagyasszonya Római Katolikus Templomba a 2016. december 
13-án 18 órától tartandó Adventi hangversenyre, melyet a Tisza-
újvárosi Mecénás Közalapítvány rendez.
A műsorban fellép a Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola, a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola, a Tisza-
újvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola egyesített kóru-
sa, a Vándor Sándor Zeneiskola növendékei és tanárai, továbbá 
a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium kórusa. A hangversenyre a belépés díjtalan.

Az alapítvány kuratóriuma

Ünnepelt a Hunyadi

Felavatták az új iskolaudvart
Elkészült a Hunyadi iskola új 
udvara. Nem csak a sportpá-
lyát újították fel teljesen, ha-
nem a zsibongó részt is. A be-
ruházást Tiszaújváros önkor-
mányzata finanszírozta. 

Az egész iskola az udvarra gyűlt az ünne-
pélyes átadóünnepségre kedden délelőtt. 
- Szívből örülünk annak, hogy elértünk 
idáig - mondta köszöntő beszédében Bráz 
György polgármester. - Tavaly, amikor a 
Széchenyi udvarát átadtuk, már akkor be-
jelentettük, hogy mindenképpen meg fog-
juk újítani ennek az iskolának az udvarát 
is. Ennek a kis udvarnak a kialakítása kö-

rülbelül 130 millió forintba került és hoz-
zá jött a 280 méteres távhővezeték-cse-
re, ami további 10 millió forint volt - tet-
te hozzá. 
Az ünnepélyes szalagátvágás, a közös 
torna és az üzeneteket rejtő lufik magasba 
engedése után a gyerekek rögtön birtokba 
is vették az udvart. 
- Biztos vagyok benne, hogy sok minden-
re tudjuk majd használni - mondta Bé-
ke Frida -, rengeteg újdonság van a ki-
csiknek, és a nagyobbaknak is. Sportolás-
ra, játékra és akár tanórák lebonyolításá-
ra is tudjuk majd használni. Nekem a fu-
tópálya tetszik a legjobban, nagyon szé-
pen felújították, szerintem az egész na-
gyon jól néz ki - mondta. 

- Nagyon tetszik az új udvar, - mondta 
Hártó Péter - leginkább focizásra hasz-
náljuk, alsóban nagyon sokat jártunk ide. 
„Helyet cserélt” a kosárlabda- és a foci-
pálya, ez az egyik legszembetűnőbb vál-
tozás. 
- A teljes udvar és a zsibongó is megú-
jult - mondta Hok Csaba, a Tiszaújváro-
si Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola intézményvezetője -, gyakorlati-
lag a kosárlabdapályától a labdarúgó pá-
lyán át a streetballpálya, a játszóudvar is 
megújult, és új fitnesz elemeket is kihe-
lyezek. Ezen kívül egy gyönyörű amfite-
átrumot is létrehoztunk, ami kiválóan al-
kalmas tanórák tartására - tette hozzá az 
intézményvezető. 

Mikulástól karácsonyig

Apró fény gyúlt a szívekben 

Utolsó vérig
Az év utolsó véradását szervezi a Magyar Vöröskereszt 
Dél-Borsod Területi Szervezete Tiszaújvárosban. December 
9-én, pénteken 7.30-tól 15.30-ig várják a donorokat a MOL 
Főnix-Med orvosi rendelőjében.
A szervezők minél több véradót remélnek, hogy beteg ember-
társaink számára az ünnepek alatt is legyen biztosított a vér-
ellátás. 

Sulivetélkedő

A megye legerősebb 
kapitánysága

Széchenyi, Hunyadi, Kazinczy, Szent István. Városi celeb-erő-
sítéssel ők csapnak össze idén is a Tisza TV szilveszteri Sulive-
télkedőjében.  A vidám hangulatú sportverseny televíziós felvé-
tele december elsején, csütörtökön délután kettőkor kezdődik a 
Sportcentrumban. A szurkolók a Játékcsarnok lelátóin követhe-
tik nyomon  az eseményeket. A felvételt december 30-án tűzi 
műsorára a televízió.

November 25-én rendezték meg a B-A-Z Megyei Rendőr-főka-
pitányság Kiképző Központjában a megyei fekve nyomó baj-
nokságot. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot hét rendőr kép-
viselte, akik a kapitányság megújult kondicionáló termének is 
köszönhetően korszerű gépeken készülhettek a megmérettetés-
re.  Soltész János első, Németh Szabolcs második, Bodolai Bá-
lint, Déri Virág és Papp Andrea harmadik helyezést ért el, míg 
Tóth Attila negyedik lett súlycsoportjában.
Csoportjában az első helyet szerezte meg, így immáron második 
alkalommal a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság bizonyult a me-
gye legerősebb kapitányságának. 
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Advent első vasárnapján ismét benépesült a Városháztér, elkezdődött a Mikulástól karácsonyig elnevezésű rendezvény-
sorozat. Ilyenkor együtt ünnepel a város, kórusok, iskolások lépnek fel, nemsokára érkezik a Mikulás és vasárnaponként 
újabb gyertya gyúl a város adventi koszorúján. (Írásunk a 4. oldalon.)

Üzeneteket rejtettek a magasba engedett lufik. 

Birtokbavétel. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Advent idején, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 
6:00 órakor, szombaton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor 
lesznek szentmisék templomunkban. A hétköznapi szentmisék 
után elimádkozzuk az örvendetes rózsafüzért. A reggeli misék 
előtt háromnegyed 6.00 órától gyónási lehetőség lesz.   
Első pénteken: betegek áldoztatása otthonukban.                                               
Egyházközségünk adventi lelkigyakorlata december 10-én, 
szombaton 14.00 órától lesz a plébánia közösségi termében. 
Meghívott vendégünk Koós Ede atya, az Egri Papnevelő 
Intézet prefektusa lesz. A lelkigyakorlat az esti szentmisével 
zárul. Részletes program a templom bejáratánál olvasható. 
Jelentkezni lehet hátul, a kisasztalon lévő jelentkezési lapon. 
A lelkigyakorlatra sütemény felajánlásokat várunk a kedves 
hívektől.
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Szombaton 
17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent 
Liturgia, 17:00 vecsernye. Hétfőn 17:00 vecsernye litiával, 
kenyér-, bor- és olajáldással. Kedden (december 6-án, Szent 
Miklós ünnepén) 8:00 utrenye, 17:30 Szent Liturgia. Szerdán 
16:45 vecsernye.
Református
Csütörtökön: 17:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet. 
A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban 
gyermek istentiszteletet tartunk. Délután 15.00 órától 
konfirmációra felkészítő oktatás lesz az imateremben.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

 SzladicS BarnaBáS 
az AES Tisza Erőmű Vállalat villamos 

művezetője 
hosszan tartó betegség után 

67 éves korában 
2016. november 22-én elhunyt. 

Temetése 2016. december 01-én (csütörtök) 
14.30 órakor lesz a tiszaújvárosi római katolikus templom 

altemplomában. 
A gyászoló család

 Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

 TóTh Sándorné 
73 éves korában, hosszan tartó betegség után 2016. no-
vember 27-én elhunyt. Temetése 2016. december 02-án 
(péntek) 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család

Önkormányzati elismerés

Tiszaújváros szolgálatáért
Nyugállományba vonulása 
alkalmából újabb személy, 
Gál Gézáné ügyféltájékoz-
tató munkatárs vehette át a 
képviselő-testület legutóbbi 
ülésén a Tiszaújváros Szolgá-
latáért Díj kitüntetést.

Gál Gézáné 1976-tól dolgozott a közigaz-
gatásban. Kezdetben a Tiszakeszi Közsé-
gi Tanács adóügyi előadója, majd 1987-től 
a Leninvárosi Városi Tanács Szervezési és 
Igazgatási osztályának dolgozója lett.
Tizenhárom évig ügyfélszolgálati mun-
katársként tevékenykedett. 2000. január 
1-től az új feladatokat ellátó Okmányiro-
da munkatársa lett. Új kihívást jelen-
tett az okmányiroda beindítása és magas 
színvonalú működtetése. A tevékenység-
hez szükséges tanfolyamokat kiváló ered-
ménnyel végezte el, szakmai hozzáértése, 
érdeklődése példaértékű volt.
2013-tól ismét ügyféltájékoztató mun-
kakört töltött be. Sokrétű munkáját nagy 
hozzáértéssel, naprakész jogszabályisme-
rettel, precízen, pontosan látta el.
Az ügyfelekkel való magatartására a 
nagyfokú empátia, türelem, segítőkész-

ség volt a jellemző. Óriási szerepe volt 
abban, hogy a nagyszámú ügyfélforgal-
mat sikerült a polgármesteri hivatalban az 
ügyfelek megelégedésére lebonyolítani.
Kiváló szakmai tevékenységét Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzata 2001-ben „Ti-
szaújvárosért a Közszolgálatban” évi díj 
kitüntetéssel ismerte el.

Tiszaújváros közigazgatásában végzett 
három évtizedes kiemelkedő szakmai te-
vékenysége, lelkiismeretes és ügyfélori-
entált munkavégzése, nagyfokú hivatás-
tudata és emberi helytállása elismerése-
kén „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” ki-
tüntetésben részesült. 

Jabil-önkéntesek

Girincsen segítettek
A Jabilnál évek óta hagyomány, hogy a 
vállalat AdásNapja keretében a sérült és 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
keket oktató Girincsi Gyógypedagógiai 
Intézetnek segítenek, hogy szebbé-job-
bá tegyék a gyermekek és a pedagógusok 
környezetét. Volt, hogy ruhát és játékot 
gyűjtöttek a gyermekeknek, idén karban-
tartási és felújítási munkák elvégzésével 
támogatták a Jabil önkéntesei az intézetet.
A gyermekotthon körül mindig van ten-
nivaló: az önkéntes csapatra idén terep-
rendezés, festés, eresztakarítás és lom-
talanítás várt. Megújult a sószoba is, és 
adományokat is vittek magukkal az Adás-
Nap önkéntesei. A szervezők elmondták: 
nagyszerű érzés segíteni, és látni, hogy 
a munkájuk eredménye mosolyt csal a 
gyermekek és a pedagógusok arcára.

Bor
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik decem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. oldal 2016. december 1.Sokféle

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

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

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot december 4-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd december 5-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszer-
tár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
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

Gál Gézánénak Bráz György polgármester adta át a kitüntetést. 

A gyermekotthonban mindig van tennivaló. 



Panelek újratervezve

Mertek színeset 
álmodni

Tiszaújvárosban sétálva egyre több panelházat lá-
tunk felállványozva vagy már új ruhába öltöztetve. 
Színesek, barátságosak, többnyire pasztellszínűek. 
Kevés az élénk, bevállalós, feltűnő szín. Már majd-
nem az új egyhangúság mezejére léptünk, amikor 
kinőtt a földből „egy cifra palota”. Aztán még egy.

Gondos Gyuláné a Mátyás király úton, a Család Társasházban 
lakik. 
- Először furcsának találtuk a színeit, de már megbarátkoztunk 
vele. Szép, fiatalos. Nincs kifogásom ellene. Örülök, hogy vég-
re szépen rendben van a ház - mondja. - Nekem nagyon tetszik, 
hogy megújulnak az épületek. Egyik szebb, mint a másik.
A szomszédból Vajda Sándor is elégedett.
- Az egyik ablakom zöld, a másik piros, az erkély sárga - sorol-
ja. - Nekem nagyon tetszik
A lakók dönthetnek arról, hogy milyen színű épületben szeret-
nének élni. A többség által megszavazott palettából készült szín-
vázlat kerül a főépítész elé, ő hagyja jóvá. 
Durbák Györggyel, Tiszaújváros főépítészével a városban sétál-
va, nézelődve beszélgettünk a színes házakról.
- Próbálok fellépni az egyhangúság ellen, de nagyon nehéz - 
mondja. - Hiszen egy olyan házban ahol több, mint százan lak-
nak, szinte lehetetlen olyan megoldást találni, ami mindenkinek 
tetszik. Szeretném, ha kilépnénk a narancssárga és a barackvi-
rág színek bűvköréből és mernénk kicsit merészebbet álmodni.  
Ahhoz, hogy egy egységesebb városképünk legyen, szükség lett 
volna egy városi színdinamikai tervre, amely épületcsoporton-
ként, utcarészenként meghatározta volna a házaknál alkalmaz-
ható színeket. 
Megállunk a Barcsay téren, ahol egy újabb „cifra palota” készül.
- Ennél az épületnél is hasonló megoldás született, mint a Má-
tyás király úton - mutat fel a főépítész a tízemeletes panelre. -  A 
ház fala nem színes, hanem a nyílásbéletek kaptak harsány szí-
neket. Ha az ember elmegy mellette, minden irányból más-más 
homlokzati képet ad. Jó ötletnek tartom. Más, mint az eddigiek. 

 ema

Ülésezett az önkormányzat

Bizottsági átalakítás, testületi tiltakozás
„Emberemlékezet óta” nem 
volt ilyen: egyórás ebédszü-
netet beiktatva 10-től 16 órá-
ig tanácskozott Tiszaújváros 
képviselő-testülete november 
24-én. Nem csoda, hiszen 22 
- közte több nagyon fontos - 
napirendi pont megtárgyalá-
sa várt a grémiumra.

Zárt üléssel kezdte munkáját a testület. 
Ezt követően Bráz György polgármester 
bejelentette, hogy további 2 évre meg-
hosszabbították az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságok felügyelő bi-
zottsági tagjainak mandátumát. A polgár-
mester beszámolt arról is, hogy a testület 
újabb négy személynek adományozott Ti-
szaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést, 
illetve egy ingatlannal kapcsolatos hatá-
rozatot módosítottak a képviselők, mely-
nek révén építési telkek alakíthatók ki.

Tűzvédelem

A képviselő-testület megtárgyalta és el-
fogadta a Tiszaújváros tűzvédelmi hely-
zetéről szóló beszámolót. A Tiszaújvá-
rosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot 
2015. október 15-e és 2016. október 5-e 
között 242 beavatkozást igénylő esetben 
riasztották, ebből Tiszaújváros területén 
46-szor. Téves riasztás 159 volt (Tiszaúj-
városban 76) és 11 esetben szándékosan 
megtévesztő jelzéshez vonultak a tűzol-
tók, ebből egy volt tiszaújvárosi. Tiszaúj-
város területén 10 esetben már a kiérke-
zés előtt felszámolták a tűzeseményt.
A beszámoló kitér a Tiszaújváros köz-

igazgatási területén bekövetkezett jelen-
tősebb káreseményekre is. Még 2015 no-
vemberében a Tiszapalkonyai Hőerőmű 
egyik kazánjának bontásakor zuhant le 
egy munkás, a tűzoltók már csak a holt-
testét tudták lehozni. 2016 januárjában a 
vasútállomáson egy tartálykocsiból szi-
várgott gáz, a káreseményt sikeresen fel-
számolták.
Ugyancsak januárban volt az elmúlt idő-
szak legjelentősebb esete, az Olefin-1. pi-
rolízis üzemében, IV. kiemelt riasztási fo-
kozatú tűz volt. Egy 14 méter magas ke-
mence teljes terjedelmében égett, veszé-
lyeztetve a környezetében lévő technoló-
giai egységeket, az egész üzemet. A tűz-
oltók feladata volt az oltás mellett a tűz 
átterjedésének megakadályozása és a fel-
hevült berendezések visszahűtése is. 
Összefoglalva azt állapította meg a testü-
let, hogy a tűzoltóság jó színvonalon látta 
el tevékenységét, a fiatal állomány ellené-
re kiválóan teljesítette feladatait. 

Bizottsági szerkezet

A képviselők módosították a testület szer-
vezeti és működési szabályzatát. Az ön-
kormányzat feladatellátási rendszerének 
változásai miatt módosult a testület mel-

lett működő bizottságok szerkezete. Te-
kintettel a felértékelődő önkormányza-
ti vagyonra, az önkormányzat tulajdono-
si szerepének felerősödésére a Pénzügyi 
Ellenőrző, Gazdasági és Ügyrendi Bizott-
ság elnevezése Pénzügyi Ellenőrző, Tu-
lajdonosi és Ügyrendi Bizottságra módo-
sult. Ebben a bizottságban csak „belső” - 
azaz képviselői mandátummal rendelke-
ző - tagok lesznek, a létszám pedig 9-ről 
8-ra csökken. Eredetileg 6 fős lett volna a 
bizottság, de a szocialista frakció elfogad-
ta Kébel Zsolt javaslatát, miszerint min-
den bizottságban képviseltethesse magát 
mindhárom „ellenzéki” szervezet, így itt 
kettő, további két bizottságban egy-egy 
fővel nőtt a létszám. A kor kihívásainak 
megfelelve egy új bizottság is létrejött. A 
10 fős Infokommunikációs és Városmar-
keting Bizottság feladata lesz többek kö-
zött a város arculatának formálása, annak 

a külvilág felé a fizikai és virtuális világ-
ban történő megjelenítése. 
Megszűnik ugyanakkor az ifjúsági és tu-
risztikai tanácsnoki feladatkör. A turiz-
mus témakörébe tartozó feladatokat az új 
bizottság, az ifjúsági ügyeket pedig a köz-
nevelési feladatokat ellátó tanácsnok vég-
zi majd. A változások hatására a külső bi-
zottsági tagok összlétszáma nem változik. 
                                        

Szolidaritási hozzájárulás

A képviselő-testület megtárgyalta a szoli-
daritási hozzájárulással kapcsolatos dön-
tések meghozatalára vonatkozó javaslatot 
és határozatban rögzítette, hogy tiltako-
zását fejezi ki a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény-
ben foglalt – Tiszaújváros önkormány-
zatára méltányolhatatlanul nagy terhe-
ket (1,7 milliárd forintnyi elvonást) rovó 
– szolidaritási hozzájárulás bevezetésével 
kapcsolatban. Kinyilvánította arra vonat-
kozó szándékát is, hogy – a jog és az er-
kölcs biztosította kereteken belül – meg-
tesz minden intézkedést, kimerít minden 
lehetséges fórumot a város vagyonának, 
bevételeinek megóvása érdekében. A tes-
tület felhatalmazta a polgármestert, hogy 
vegye fel a kapcsolatot azon önkormány-

zatokkal, melyeket a szolidaritási hozzá-
járulás Tiszaújvároshoz hasonló mérték-
ben hátrányosan érint, valamint az ön-
kormányzatokat tömörítő érdekszövetsé-
gekkel. (A város szempontjából rendkí-
vül fontos témára való tekintettel lapunk 
9. oldalán közöljük az előterjesztést.)
E napirendi pont b. pontjaként az iparűzé-
si adó 0,2 %-os emelését tervezte a tes-
tület, de ennek megtárgyalását a novem-
ber 30-ai rendkívüli ülésre halasztották. 
Lapzártánk időpontjában tehát még nem 
volt döntés. Mindenesetre az előterjesztés 
szerint 2017-re vonatkozóan nem emel-
kednek a helyi adók, így az iparűzési adó 
sem.
(A testületi ülés további témaköreiről, a 
döntésekről jövő heti számunkban, illet-
ve az ugyancsak a jövő héten megjelenő 
Önkormányzati Krónikában tudósítunk.)

 Ferenczi László

Kitüntetik
a polgármestert

A zárt ülésnek volt egy negyedik napi-
rendi pontja is, erről dr. Fülöp György 
alpolgármester tájékoztatta a közvéle-
ményt. Mint mondotta, két magánsze-
mély kezdeményezésére, melyet több 
szervezet, a történelmi egyházak, ci-
vil szervezetek és további magánsze-
mélyek is támogattak, az illetékes bi-
zottság javaslatára a testület napirend-
re tűzte a Bráz György kitüntetéséről 
szóló javaslatot. (A kezdeményezés la-
punkban is megjelent.) 
Dr. Fülöp György közölte, a testület 9 
igen és 1 tartózkodó szavazattal úgy 
határozott, hogy Pro Urbe Életműdíjat 
adományoz a polgármesternek, melyet 
a december 16-án rendezendő közal-
kalmazotti és köztisztviselői ünnepi 
munkaértekezleten adnak át. 
Az alpolgármester hangsúlyozta, nem 
pusztán a polgármesteri tevékenysé-
gét, hanem a városért végzett több 
mint három évtizedes munkáját, köz-
életi szerepvállalását ismerte el Bráz 
Györgynek a testület.
A leendő kitüntetett (aki a javaslat tár-
gyalásakor elhagyta az üléstermet, 
hogy ne befolyásolja a döntést) meg-
hatódva, elérzékenyülve mondott kö-
szönetet. Mint mondta, nincs hozzá-
szokva az ilyen helyzethez, számára az 
is nagy elismerés - sőt a legnagyobb -, 
hogy képviselővé, majd polgármester-
ré választották. Hangsúlyozta, mindig 
az vezérelte, hogy a városért dolgoz-
zon, mégpedig három értékrend, a lo-
kálpatriotizmus, a baloldali, illetve a 
keresztény gondolkodás mentén. 

Fanyűvők

Fákat tépáztak meg, karókat döntöttek ki hétfőre virradóra is-
meretlen tettesek. Tiszaszederkény határában, a Vasvári Pál úton 
két hete ültettek egy véderdő sávot. A 186 fiatal szilfacsemete 
közül tízben tettek kárt. A vandálok kihúzták a támasztókaró-
kat, miközben több fának is kiforgatták a gyökerét a földből. A 
károk felmérése után a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
helyreállította a terepet és pótolta az ellopott, tönkretett karókat.
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A panelprogramos épületek általában pasztell színezésűek. 

Mertek álmodni. Más, mint az eddigiek. 

A testület tiltakozik a szolidaritási hozzájárulás miatt. 

Németh Viktor, a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók parancsnoka. 



Mikulástól karácsonyig

Apró fény gyúlt a szívekben 
Advent első vasárnapján is-
mét benépesült a Városház-
tér, elkezdődött a Mikulás-
tól karácsonyig elnevezésű 
rendezvénysorozat. Ilyenkor 
együtt ünnepel a város, kóru-
sok, iskolások lépnek fel, nem 
sokára érkezik a Mikulás és 
vasárnaponként újabb gyer-
tya gyúl a város adventi ko-
szorúján. 

2005-ben rendezték meg először a Miku-
lástól karácsonyig programjait, azóta egy-
re többen látogatnak el a térre ilyenkor. 
Egyre szebb a város is, egyre több díszt 
helyeznek ki  - hangsúlyozta Bráz György 
polgármester köszöntő beszédében.
- Ezek az ünnepi alkalmak azt szolgálják, 
hogy közösen készülődjünk az ünnepre. 
Fontos, hogy képesek legyünk egymást 
szeretni, egymás felé szeretettel fordul-
ni. Ez a készülődés nem csak azt jelen-
ti, hogy feldíszítjük lakásunkat, felvesz-
szük a legszebb ruhánkat, hanem azt is, 
hogy odafigyelünk azokra, akik egyedül 
vannak, magányosak, betegek - tette hoz-
zá a polgármester. 
Az egyházak képviselői is köszöntötték 
a városlakókat, elsőként dr. Varga István 
református lelkész egy bibliai igét osztott 
meg a hallgatósággal, majd dr. Mata Ist-
ván római katolikus plébános mondta el 
ünnepi gondolatait. 
- A karácsony előtti napokban az Úr el-
jövetelét várjuk és ez a reményteljes vá-
rakozás a legszebb hagyományaink egyi-
ke. Ilyenkor mindannyian egy különleges 

gyermek érkezésére várunk - mondta. 
Jeviczki Ferenc görögkatolikus parókus 
zárta a sort.
- Kívánom, hogy a karácsony fénye, az 
öröm, a békesség, Isten áldása ott legyen 
mindannyiuk életében - mondta a paró-
kus. 
A folytatásban előbb a Tiszaújvárosi Re-
formátus Énekkar adott ünnepi műsort, 
majd a Pántlika és Kisbocskor Néptánc-
együttesek léptek színpadra, végül a Ka-
zinczy Ferenc Református Általános Is-
kola diákjai következtek. 
- Én vagyok az egyik angyal - mondta 
Szabó Hanna -, verselni és énekelni fo-
gok a színpadon. 
A Boldizsárt „alakító” Aczél Márton így 

foglalta össze a műsort: 
- Megszületik a Kisjézus, és a pásztorok 
meg a királyok elmennek ajándékot adni, 
meg dicsérni, hogy megszületett - mond-
ta. 
Sokan ellátogatnak ilyenkor a Városház-
térre, akár csak nézelődni, teát, forralt 
bort inni, vagy vásárolni. 
- Nem mindig jövök el - mondta Orosz 
Noémi -, most azért vagyok itt, mert kí-
váncsi voltam, hogy milyen műsorok 
vannak ilyenkor. Otthon is várjuk a ka-
rácsonyt, már el is készítettük az adven-
ti koszorút. 
- Nagyon szépek, ünnepélyesek ezek a 
pillanatok - mondta Oláh Istvánné -, na-
gyon örülök annak, hogy együtt ünnepel 
a város. 
- A programok is tetszenek, de a hangu-
lat is - vette át a szót Oláh István -, főleg 
a gyerekek műsorai tetszenek, de az idő-
sebbek kórusait is szívesen hallgatjuk. 
Nem csak műsorok voltak ezen a délutá-
non, hanem szeretetvendégség is. Ez is 
hagyomány már ilyenkor, hogy a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ nyug-
díjas klubjai és a Tiszaújvárosi Nyugdíja-
sok Egyesülete szeretetvendégséget szer-
vez. Sokan érkeztek most is kosárral a ke-
zükben, hogy a műsorszámok közben sa-
ját készítésű sós és édes finomságokkal 
kínálják a városlakókat. 
- Szeretek sütni, nagy a család - mondta 
Pék Györgyné -, karácsonyra pedig külö-
nösen sokat sütök. Jó érzés, ha megdicsé-
rik - tette hozzá. 

                                Fodor Petra

Szülők-nevelők bálja

Támogatás és együttműködés
Az Éltes Mátyás Iskola ta-
nulóit támogató Napraforgó 
Alapítvány után a Tiszaújvá-
rosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola is megtar-
totta jótékonysági bálját. Az 
intézmény negyedik éve egy-
házi fenntartású, azóta már 
harmadik alkalommal hívják 
el szórakozni a támogató szü-
lőket.

A vendégeket Gál Benjáminné, a Tisza-
újvárosi Szent István Katolikus Iskola 
igazgatója, dr. Mata István, plébános és 
dr. Fülöp György köszöntötte. Az alpol-
gármester beszédében az iskolák fontos-
ságát emelte ki. 
- A város közösségének a legfontosabb, 
de mondhatnám, a legszentebb ügye min-
dig a helyi iskolák, hiszen ezekben az is-
kolákban dől el ennek a városnak a jövő-
je - mondta. 
A megnyitó az iskola tanulóinak műsorá-
val folytatódott. Sokat készültek, gyako-
roltak, hogy minden hang és minden lé-
pés a helyén legyen. Jól kell sikerülnie, 
hiszen így köszönik meg a segítséget.
 - Azért jó egy ilyen bál, mert összehoz-
za a szülőket, mi pedig megmutathatjuk 
nekik, mivel készültünk - mondta Orosz 

Zoltán, nyolcadik osztályos tanuló. - Ke-
ringővel fogunk kedveskedni a vendégek-
nek.
- A jótékonysági bál a támogatáson túl le-
hetőséget nyújt arra, hogy a szülők és a 
nevelők szorosabbra fonják a kapcsolatot, 
hiszen a megfelelő együttműködés elen-
gedhetetlen a közös cél eléréséhez - nyi-
latkozta Jakab Andrea, aki eddig minden 
alkalommal részt vett a jótékonysági ren-
dezvényen.  
A belépőjegyek és a tombolák árából 
több százezer forint szokott összegyűlni. 

A pénznek mindig  megvan a helye.
- A bevételt minden évben a tehetséges 
tanulók támogatására, a versenyeken va-
ló részvételre és az év végi jutalomköny-
vek beszerzésére fordítjuk - mondta Gál 
Benjáminné az iskola igazgatója. - Mind-
emellett a lelkigyakorlaton való részvételt 
is támogatjuk. Megragadva az alkalmat, 
ezúton is szeretném megköszönni a szü-
lőknek, pedagógusoknak, vállalkozóknak 
és Tiszaújváros önkormányzatának, hogy 
támogatták rendezvényünket.

ema

Guzsalyas 40

Hagyományőrzés 
az „Új városban”

Jubileumi tárlat nyílt a Városi Kiállítóteremben. A 
válogatás-gyűjteménnyel a Guzsalyas Díszítőmű-
vészeti Szakkör ünnepelte fennállásának 40. évfor-
dulóját.

Huszonötödik, harmincadik, harmincötödik. Jómagam is része-
se lehettem a kerek születésnapoknak. No, nem kézművesként, 
csak művészetet kedvelő városlakóként. Talán néptáncos múl-
tam miatt kedves nekem a színes kézimunka, hiszen jómagam is 
sokat viselhettem a hazánk hímzéskultúráját bemutató ékes ru-
hakölteményeket.
Ezekkel a gondolatokkal a fejemben sétáltam végig a lelkemet 
simogató kiállításon. Terítők, abroszok, párnák, függönyök ke-
rültek a falakra, a tárlókban kalárisok, gyöngyből készült ék-
szerek, de még a sarokban álló hatalmas karácsonyfát is hor-
golt csengettyűkkel és angyalkákkal öltözették fel. Ünnep volt 
a teremben és a szívekben is. Az elmúlt negyven évé, a szor-
gos-gondos kezeké, a közösségé, a kultúráé.
A kiállítást a Bokréta Citerazenekar dalcsokra nyitotta meg, 
majd Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ igazgató-
ja köszöntötte az ünnepelteket, méltatva a csoport szakmai mun-
káját, a város közösségi életében, művészetében betöltött szere-
pét. A kézimunkázóknak egy-egy szál rózsával kedveskedett és 
egy 25 ezer forint értékű ajándékutalvánnyal, melyet a szakkör 
kapott szabad felhasználásra.
A bejáratnál vaskos emlékkönyv pihent. A kékfestőbe kötött kö-
tetben 1976. szeptember 4-én írták az első bejegyzést. Az oldalt 
Molnár Istvánné, a csoport egykori első vezetője írta alá, szig-
nója fölött a 11 alapítótag neve sorakozott. Ez volt a csoport in-
dulásának első foglakozása.
 - Marika indította, s akkor már ott volt közöttük a későbbi veze-
tő, Szabados Lajosné, Terike is - mesél a múltról Füredi Zsuzsa 
a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör vezetője. - A Guzsalyas 
nevet 1988-ban vették fel, addig csak kézimunka szakkörként 
tartották számon a lelkes asszonyokat. Ketten kézműveskednek 
még köztünk azok közül, akik itt voltak a kezdetekkor, egyi-
kük 38, másikuk 39 éve hódol hobbijának ebben a közösség-
ben. Terike a ’90-es években utánpótláscsoportról is gondosko-
dott, így, és azóta is vannak fiatal követőink. Jelenleg 28-an va-
gyunk, nagy örömünkre köztük két fiatal, a harmincas éveiben 
járó hölgy is, mindegyikünk bemutatkozik ezen a kiállításon.
Portrékat is tettek a kiállított munkák mellé, fotókat az alkotók-
ról, s néhány mondatos ismertetőt is. Hagyományőrzés az „Új 
városban”, ezt a címet adták a jubileumi gyűjteménynek.
 - Bár nem könnyű, de igyekeztünk úgy válogatni, hogy az itt ki-
állított darabok képet adjanak az elmúlt negyven esztendőnkről 
– mondja a szakkörvezető. - Oly színes hazánk hímzéskultúrá-
ja, olyan sok mindent meg lehet és meg is kell mutatni. Renge-
teget tanultunk egymástól, képeztük magunkat, előadásokra jár-
tunk, szakmai elismeréseket is kaptunk sokszor, továbbképző tá-
borokat szerveztünk évtizedeken át, talán sokaknak cseng még 
ismerősen a Vizitke tábor, melyet Girincsen rendeztünk meg év-
ről-évre, 18 egymást követő esztendőn át. Megannyi kiállítás is 
van történelmünk lapjain, szerencsések vagyunk, hogy mindig 
volt lehetőségünk megmutatni magunkat, akár a város határa-
in kívül is.

 berta
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Nagyon színes hazánk hímzéskultúrája. 

Az alkotók fotóit is kiállították. 

A polgármester és az egyházak képviselői köszöntötték a résztvevőket. 

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola zárta a fellépők sorát. 

Sokat gyakoroltak, hogy minden lépés a helyén legyen. 
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Csodatarisznya az óvodában
A Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda a pedagógiai 
programjában megfogalma-
zott céljainak megfelelően - 
több tehetségterületre vonat-
kozóan - vállalja a tehetségje-
gyeket, tehetségcsírákat mu-
tató óvodáskorú gyermekek 
komplex személyiségfejlesz-
tését. E feladataink megva-
lósítása érdekében rendsze-
resen pályázatokat nyújtunk 
be az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő, Nemzeti Te-
hetségprogramjához. 

A 2016-2017-es nevelési évre 1,3 mil-
lió forintot nyert az intézmény a „Csoda-
tarisznya” – kalandjaink a művészetek-
ben pályázati program megvalósítására, 
melynek keretében három tehetségmű-
hely ( Hétszínvirág - Bóbita óvoda, Va-
rázskezek - Szivárvány óvoda, Csicser-
gő - Szivárvány óvoda) 60 órás fejlesz-
tőprogramjának támogatása, illetve az eh-
hez kapcsolódó gazdagító programok fi-
nanszírozása valósulhat meg. Célunk 
sokszínű, tartalmas programokkal gazda-
gítani a bevont gyermekek tapasztalatait 
(30 fő óvodás), interaktív módszerekkel 
bővíteni ismereteiket, tevékenységköz-
pontú, élménypedagógiai elemekkel se-
gíteni felfedezett tehetségjegyeik kibon-
takozását. 

E program első jelentősebb eseménye 
volt a Villa Scederkyn Tájházban meg-
rendezett múzeumpedagógiai foglalko-
zás, melyen a gyermekek az egyes tájegy-
ségek népi motívumaival, kézműves te-
vékenységeivel ismerkedhettek Urbán 
Anett néprajzkutató irányításával.
A program zárásaként minden gyermek 
egy általa kiválasztott népi motívummal 
díszíthette Csodatarisznyáját.
A nevelési év során további igen színes és 
gazdag program vár még a gyermekekre a 
projekt megvalósítása során. Ellátogatnak 
a debreceni Csokonai Színház meseelőa-

dására, valamint az Agóra Tudományos 
Élményközpontba, ahol a gyermekek szá-
mára számos játék ötvöződik majd a ta-
nulással, mely reményeink szerint emeli 
a gyermekek motiváltsági szintjét és le-
bilincselő vizuális tapasztalathoz juttat-
ja őket.
A pályázati projekt megvalósításában ak-
tív szerepet vállalnak kollégáink: Bar-
na Ildikó, Bartus Zsuzsanna, Csányi Mó-
nika, Jóna Attiláné és Tógyerné Révész 
Márta óvodapedagógusok.    

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető
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Az én városom
Az én városom címmel hirdetett a Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola képzőművészeti és irodalmi pályá-
zatot a város 11-14 éves tanulóinak - Tiszaújváros várossá nyil-
vánításának 50. évfordulója alkalmából.
A pályázatra beérkezett mintegy 90 alkotásból válogatva nyílt 
kiállítás november 28-án, a Derkovits Kulturális Központ féle-
meleti kiállító helyiségében, melyet bensőséges, jó hangulatú 
díjátadó ünnepség kísért.
Köszönjük Tiszaújváros önkormányzatának, hogy anyagi tá-
mogatásával lehetővé tette, hogy a zsűri elismerő szavai mel-
let szép ajándékokkal térhettek haza az ifjú alkotók és felkészí-
tőik, és köszönjük a Derkovits Kulturális Központnak a hagyo-
mányosan példás együttműködését.
Díjazottak:
Irodalmi pályázat
I. Bartha Viola 5. osztályos, Tiszaújvárosi Szent István Katoli-
kus Általános Iskola.
II. Berencsi Lili 7. osztályos, Tiszaújvárosi Szent István Katoli-
kus Általános Iskola.
II. Victor Áron István 6. osztályos, Tiszaújvárosi Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola. III. Kulman Marcell 6. osztá-
lyos, Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola. Felkészítő tanáraik: Szilágyi Gyuláné, Mészárosné Zólyo-
mi Gabriella, Magyarné Hadzsi Katalin.
Képzőművészeti pályázat 5-6. évfolyam:
I. Béke Marcell 6. osztályos, Tiszaújvárosi Szent István Katoli-
kus Általános Iskola.
I. Koleszár Boldizsár 6. osztályos, Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola.
II. Tamás Kinga 6. osztályos, Tiszaújvárosi Szent István Katoli-
kus Általános Iskola.
II. Varga Dóra 6. osztályos, Tiszaújvárosi Szent István Katoli-
kus Általános Iskola.
III. Horváth Gréta 5. osztályos, Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola.
III. Jakab Dóra 6. osztályos, Tiszaújvárosi Szent István Katoli-
kus Általános Iskola.
7-8. évfolyam:
I. Ilosvai Krisztián 8. osztályos, II. Nagy Zsófi 8. osztályos, II. 
Nemes Noémi 8. osztályos, III. Horváth Loretta 8. osztályos, III. 
Muhi Réka 8. osztályos. Valamennyien a Tiszaújvárosi Szent 
István Katolikus Általános Iskola tanulói. Felkészítő tanáraik: 
Ardeyné Tóth Zsuzsa, Tóthné Lesnyák Viktória

         Gál Benjáminné igazgató

kronika@tiszatv.hu

Széchenyis kavalkád
Helyesírási verseny

A Magyar Nyelvtudományi Társaság és 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor In-
tézetének szervezésében a Simonyi Zsig-
mond Kárpát-medencei helyesírási ver-
seny iskolai fordulóját idén november 23-
án tartották. A Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskolában a következő 
eredmények születtek:
 5. évfolyam: 1. Fülöp Kende 5.a (felké-
szítő tanár: Réthi Zoltánné); 2. 
Fónagy-Sütő Dorka 5. b (felkészítő tanár: 
Pipoly István); 3. Kun Tamás 5. b (felké-
szítő tanár: Pipoly István). 6. évfolyam: 
1. Kovács Gréta 6.a (felkészítő tanár:-
Makrai Marianna); 2. Vámosi Marcell 
6.a, (felkészítő tanár: Makrai Marianna, 
3.Szénégető Gerda 6.a (felkészítő tanár:-
Makrai Marianna. 7. évfolyam: 1. Gyi-
vák Bálint Zsombor 7. b (felkészítő tanár: 
Réthi Zoltánné); 2. Szmicsek Levente 7. 
b (felkészítő tanár: Réthi Zoltánné); 3. 
Kincses Máté 7. b (felkészítő tanár: Réthi 
Zoltánné). 8. évfolyam: 1. Bodri Brigitta 
8.a; 2. Görömbei Rita 8. a (elkészítő ta-
náruk: Réthi Zoltánné); 3. Koncz Dóra 8. 
c (felkészítő tanár: Pipoly István).
A megyei fordulóban Fülöp Kende, Ko-
vács Gréta, Gyivák Bálint Zsombor és 
Bodri Brigitta képviselheti az intézményt.

 Réthi Zoltánné
munkaközösség-vezető

Életmód napok

November 14-től 25-ig rendeztük meg is-
kolánkban az immáron hagyománnyá vált 
egészséges életmódra nevelő programso-
rozatot. Célunk felhívni a gyerekek fi-
gyelmét az egészséges élet fontosságára. 
Színes programjainkból szeretnék néhá-
nyat kiemelni: Lelki egészségmegőrzés - 
stresszkezelés; Felelősségteljes szexuali-
tás; Mondj nemet a drogokra! Mit eszünk, 

ha van eszünk? - fontos tudnivalók a he-
lyes táplálkozásról; valamint A virtuális 
világ veszélyei címmel tartottak előadá-
sokat, interaktív foglalkozásokat meghí-
vott, szakavatott vendégeink.
 Luczai Gabriella, fitoterapeutától választ 
kaphattunk arra a kérdésre, hogyan lehet 
szervezetünk immunerősítését egészsé-
ges és finom gyógyhatású teákkal segí-
teni. Természetesen volt ételkóstolás is, 
idén almás ételek voltak terítéken „Min-
den nap egy alma az egészség oltalma” – 
címmel. Programjainkból a mozgás sem 
maradt ki, Kis Nóra aerobic oktató irányí-
tásával frissültek fel tanulóink a tanórá-
kat követően. 
„Elsősegélynyújtás lépésről lépésre” el-
nevezéssel a testnevelés órák keretein be-
lül, évfolyamonként egymásra épülő el-
sősegélynyújtó bemutatókon sajátíthatták 
el a diákok a különböző sérülések, vér-
zések ellátását, az újraélesztés lépéseit, 
melyben Lovas Attila mentőállomás-ve-
zető és kollegái voltak a segítségünkre.
A gyermeküket egyedül nevelő szülők 
részére Pálnokné Pozsonyi Márta csa-
ládterapeuta tartott beszélgetős előadást 
„Egyedül is lehet jól nevelni a gyereket” 
– címmel. Köszönjük a segítségét a fenti 
előadókon kívül Dr. Pető Gabriella gyer-
mekorvosnak, Bozsik Csilla pszicholó-
gusnak, Árkiné Bajzáth Carmen veze-
tő védőnőnek, Csirmazné Molnár Erzsé-
bet egészségfejlesztőnek, Bodnár Tün-

dének és Bóta Edinának a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ Gyermekjó-
léti Szolgálat munkatársainak, Tóth Ág-
nes iskolai védőnőnek, Somogyi László-
né asszisztensnőnek, a Széchenyi konyha 
dolgozóinak, s végül, de nem utolsó sor-
ban a kedves kollegáknak. Egészségfej-
lesztő programsorozatunkhoz a Széche-
nyi István Alapítvány és a helyi diákön-
kormányzat nyújtott anyagi segítséget.

 Kurucz Erzsébet
programszervező

Matematika verseny

November 26-án rendezték Nyíregyhá-
zán a Hetedhét Határ egyéni matematika 
verseny országos döntőjét, ahol a követ-
kező eredményeket érték el a Tiszaújvá-
rosi Széchenyi István Általános Iskola ta-
nulói:
Második évfolyam: 1. Suba Dániel 2. b; 
11. Gulácsi Márk 2. b (felkészítőjük: Pet-
rikné Kiss Edina); 14. Hadobás Örs 2. c 
(felkészítője: Bóna Mária Anikó). Har-
madik évfolyam: 7. Görömbei Levente 3. 
c, 12. Fülöp Kolos 3. c, 15. Tóth Bajusz 
Márton 3. c (felkészítőjük: Szendi Adri-
enn). 

Farkas Tivadarné
mb. intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Aranyeső 
a Kazinczyban

Eredményes hetet zárt a Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola.
 A Tiszalúcon megrendezett körzeti német nyelvi versenyen Si-
rokai Szilárd, Kosina Réka 6.b és Káposzta Bence 7.b osztályos 
tanulóink adhattak számot  némettudásukról. A versenyre előze-
tes feladatként állatok témakörben kellett bemutatót készíteni. A 
versenyen a gyorsaság és a tudás is számított. Hét csapatot meg-
előzve szerezték meg az előkelő első helyezést! Felkészítő ta-
náruk: Kocsis Katalin Ildikó. 
Iskolánk tanulói első alkalommal vettek részt a Lévay József 
Református Gimnázium és Diákotthon által szervezett angol 
nyelvű bibliai szövegértési versenyen.   A megye számtalan is-
kolájából érkeztek tanulók Miskolcra. Az előzetesen megismert 
bibliai részletekről kellett angol nyelven számot adni. Iskolánk-
ból Soltész Blanka Gemma 8.a osztályos tanuló első helyezést 
ért el. Felkészítő tanára: Gerőcsné Berkes Judit. 
Tovább bővült nyelvvizsgásaink sora. Fekete Kiara Mercédesz 
és Szűcs Hanna 8.a osztályos tanulóink írásban is vizsgáztak,  
így már mindketten B2  típusú komplex angol nyelvvizsgával 
rendelkeznek.  7. a osztályosaink a városi non-stop vetélkedőn 
is első helyezést értek el! 

Dorony Attiláné 
 igazgató

Kiválóan nyelveltek németül. 

Elsősegélynyújtó bemutató. 

Hetedhét határra szóló sikert arattak. 

5. oldal2016. december 1. Gyermekeink

Elsőként a tájházba látogattak el. 



Gimnasztráda

Fantasztikus eredmények 
A tiszaújvárosi gimnasztrá-
da csapata rendkívül ered-
ményesen szerepelt a Ma-
gyar Látványtánc Sportszö-
vetség (MLTSZ) Őszi Kupa 
elnevezésű országos bajnok-
ságán november 19-én, Bu-
dapesten.

 A csapatot gyermek, serdülő, ifi és felnőtt 
csoportok képviselték az A kategóriában 
versenyezve. A megmérettetésre 175 ko-
reográfiával neveztek az ország tánccso-
portjai. A lányok fantasztikusan teljesítet-
tek, három arany, két ezüst, egy bronzmi-
nősítést szereztek, és ráadásként egy kü-
löndíjat is elhozott a csapat, melyből ösz-
szesen tízet osztottak ki a versenyen. 
A gyermekcsoport élete első versenyén a 
Hajrá csajok! című pomponos sport ma-
zsorett produkcióval ezüstminősítést ért 
el. A serdülők az Alice című színpadi lát-
ványtánc koreográfiával kiemelkedően 
magas pontszámot értek el, mely a har-
madik helyre volt elég. A serdülő-ifi-fel-
nőtt csoport közös produkciója, a Family 
című sportakrobatika bemutató arany mi-
nősítést szerzett. Az ificsapat duója (Bá-
rócz Réka – Gulyás Emma) Ikrek című 
moderntánca ezüstérmes lett. A felnőt-
tek Sinners című akrobatikus látványtán-
ca arany minősítést ért el. Az ifi-felnőtt 
csapat Eurogym mix című aerobik pro-
dukciója is arany minősítést szerzett. Az 
eredményhirdetés végén hatalmas meg-
lepetés érte a csoportot, amikor a külön-
díjak kiosztásánál a csapatot szólították, 
az Eurogym mix című koreográfiával. Az 
összes produkció közül mindössze 10 kü-
löndíjat osztott ki a zsűri.  
A vezetőedzők Haisz Vanda és Madár 
Éva, valamint a segédedzők és segítők: 
Bárócz Katalin, Kopcsó Józsefné is mind 

rendkívül büszkék a sportolókra, akik 
maximálisan teljesítettek a versenyen és 
igazi csapatként, egymást segítve vettek 
részt a felkészülésben. 
Csapattagok: 
Gyermek: Baumgartner Olívia, Bella An-
géla, Bodolai Emma, Fenyves Tamara, 
Fodor Sára, Gémes Blanka, Horváth Li-
lien Hanna, Kalmár Bori, Kocsis Laura 
Anna, Ládi Zsófia, Lajtos Vanda, Magyar 
Lara Noa, Papp Lara, Szabó Csenge, Sza-
bó Viola, Varga Panna, Veres Zsófia.
Serdülők: Bárdos Dóra, Bereczki Anna 
Éva,  Bodnár Brigitta, Egyed Orsolya, 
Kapczár Noémi, Kiss Petra, Nagy Helga, 
Papp Flóra, Puskás Korina, Szikszai Pet-
ra, Szilvási Adrienn, Tamás Liliána, To-
mozi Zoé, Tóth Flóra, Tóth Mira, Vámo-
si Kincső.
Ifik, felnőttek: Bárócz Réka, Baumgart-
ner Leóna, Bodnár Bettina, Bujtor Ta-

mara, Cservenák Kata, Dudás Kitti, Fe-
dor Eszter, Gulyás Emma, Kalmár Zsófi, 
Lükő Nikolett, Nagy Nelli, Nagy Stella, 
Orliczki Petra, Rácz Cintia, Szabó Orso-
lya, Vincze Mercédesz.
A csapat köszöni legfőbb támogatóinak, 
Tiszaújváros önkormányzatának és a Ti-
szaújváros Jövőjéért Alapítványnak, va-
lamint a Magyar Torna Szövetségnek a 
támogatást, mely nélkül nem lennének 
ilyen sikeresek.
A csapat legközelebb a Mikulástól ka-
rácsonyig rendezvénysorozat zárónap-
ján, december 18-án 16.00 órakor lép fel. 
Több mint hatvan sportoló mutatja be a 
kifejezetten erre az alkalomra készített 
Miku Show című karácsonyi műsort. A 
lányok december 18-án a Sportcentrum-
ban a Sportgála 2016 sportbaráti találko-
zót is színesítik műsorukkal.

Haisz Vanda, vezetőedző

Őszi növendékhangverseny

Bemutatkoztak 
a tanszakok

Ütősök, vonósok, fúvósok adták át egymásnak a 
színpadot a Vándor Sándor Zeneiskola őszi nö-
vendékhangversenyén. A repertoárt úgy állítot-
ták össze a pedagógusok, hogy a koncert vendégei 
ízelítőt kaphassanak minden választható tanszak 
hangszeres bemutatójából. 

- Ez az idei tanév első növendékhangversenye, évente több ilyet 
is szoktunk szervezni, bemutatva diákjaink hangszeres tudását - 
nyilatkozta lapunknak Somogyiné Sándor Dóra, a Vándor Sán-
dor Zeneiskola tagintézmény-vezetője. - Többségében olyan 
gyerekek lépnek a színpadra, akiknek már több éves hangsze-
res tudás, sőt színpadi rutin is van a háta mögött, de olyanok is 
lehetőséget kapnak, akik még csak most szeptemberben kezd-
ték meg nálunk tanulmányaikat. Lesz trombita, zongora, furu-
lya, marimba játék, gitár, fuvola, sőt tanár és növendéke közös 
duettje is. A növendékhangversenyt hamarosan újabb zenés be-
mutatók követik, ám ezek már a szokásos félévi vizsgakoncer-
tek lesznek. A tanszaki bemutatókon kapják meg a tanulók fél-
évi osztályzatukat is. 
 - Hány növendéke van az iskolának?
- Sokan vagyunk, több mint kétszáz gyermekünk van. Évek óta 
ilyen sok diákot érdekel a zene és a hangszerek. Állandó túlje-
lentkezés van néhány tanszakra, nevezetesen a gitárra, a fuvolá-
ra, a zongorára és az ütős hangszerekre. Ez utóbbi tanszakunk-
nak új pedagógusa is van, egy nagyon lelkes fiatalember, Virágh 
Márk, aki a mai koncerten növendékével együtt fog marimbáz-
ni. A gyerekeknek hetente két-két szolfézs és hangszeres órája 
van a délutáni órákban. 
-A választható tanszakok köre bővült-e az utóbbi években? 
- Új hangszereink természetesen vannak, hiszen az eszközpar-
kunkat nekünk is frissítenünk kell. Ami a választható tanszako-
kat illeti, abban nincs változás. Egy új hangszeres szak beveze-
tése elég bonyolult és hosszadalmas procedúra. Azt gondolom, 
hogy erre jelenleg nincs szükség, hiszen újabb igény sem me-
rült fel.

 berta

Egy brand születése

Lehmann Brothers
A brand szó egyszerűen le-
fordítva márkát jelent. Ha 
precízebben nézzük, akkor 
egy olyan termékcsoportot, 
amely egy közös szálra van 
felfűzve. Legyen az  tárgy, 
név, tevékenység vagy bár-
mi más. 

Egyre-másra halljuk, hogy a sportolók 
megteremtik saját márkájukat. Gondol-
junk például a kosárlabdázó Jordan-re, 
vagy a teljes termékcsoportot létrehozó 
Hosszú Katinkára, aki Iron Lady mivol-
tában ma már nem csak sportoló, hanem 
sporttermékekhez, étrend kiegészítőkhöz, 
edzéstervekhez, ruházathoz, sőt még kép-
regényekhez is adta nevét.
Valami hasonlónak láthatjuk a kezdetét 
most itt Tiszaújvárosban, legalábbis a re-
mények szerint, mert két ifjú triatlonista 
elkezdett valamit. 

- Magunktól is létre akartunk hozni egy 
oldalt - mondja Lehmann Bence, majd 
testvére, Csongor hozzáteszi: De szülői 
noszogatásra indult el végül a Lehmann 
Brothers oldal.
Bence és öccse Csongor korosztályuk-
ban elismert sportolók. Eredményeik ma-
gukért beszélnek, de ma már ez kevés, 
egy jó sportolónak ugyanis az eredménye 
mellett el is kell adnia magát.
- Mi is követünk sportolókat, és ezért is 
hoztuk létre az oldalunkat a facebookon 
- mondja Bence. - A mi oldalunk egyedi-
sége, azon túl, hogy testvérpár vagyunk, 
hogy a saját mindennapjainkat mutatjuk 
be - teszi hozzá Csongor.
Bár alig egy éve indult az internetes site, 
máris több mint ezer követőjük van. És a 
szám egyre csak nő.
- Hogy mi az igazi célja, még mi magunk 
sem tudjuk - mondja Csongor.
 Bátyjának valamivel konkrétabb elkép-

zelései vannak az általuk kitalált márka-
név jövőjét illetően. 
- Nekünk is vannak olyan terveink, hogy 
akár sportfelszerelési és öltözködési már-
kát hozzunk létre. De ehhez először ered-
mények, teljesítmény kell a sportágon be-
lül.
A fiúk ötlete olyannyira újszerű, hogy 
még sporttársaik is meglepődtek - sőt ki-
csit „húzták” is őket mindezért. Aki ko-
rán kel aranyat lel, szól a mondás. A fi-
úk korán keltek, s hogy aranyat lelnek-e? 
Majd a jövő eldönti. Sportolói habitusu-
kat ismerve, a szorgalmuk, kitartásuk, te-
hetségük megvan, hogy kiássák az arany-
rögöket.
Akit érdekel, hogy miből is állnak az ifjú 
sportolók mindennapjai, annak elég csat-
lakoznia. Ki tudja, lehet nem csak ennek, 
hanem egy új brand születésének is tanúi 
lehetnek.

borza

Köszönet
az adományokért

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ idén is részt vett 
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által, a CIB Bank támo-
gatásával szervezett karácsonyi adománygyűjtő akcióban. 
Munkatársaink önkéntes munka keretében 2016. november 
25-27. között mintegy 1200 kg tartós élelmiszert gyűjtöttek 
össze, melyek kiosztására még a karácsonyi ünnepek előtt 
megtörténik a helyi rászorulók körében. 
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik adományukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ebben az év-
ben is minél több tiszaújvárosi rászoruló család karácsonya 
szebb lehessen.

Kedves  7. és 8. osztályos diákok!
Ha szeretnétek látni néhány nem mindennapi anyagot, 
ha kíváncsiak vagytok egy - két fizikai jelenség magyaráza-
tára, vagy csak betekintenétek a Brassai életébe, akkor itt az 
alkalom!
Szeretettel várunk Benneteket a

 Kísérletek délutánjára!
Időpont: 2016. december 6. 14 óra.
Helyszín: SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnázi-
uma és Szakközépiskolája.
A rendezvény ingyenes, előzetes jelentkezéseteket az 542-
180-as telefonszámon várjuk december 5-én 12 óráig! 

6. oldal 2016. december 1.Mindenes

Tanár és növendék együtt zenélt. 

Jól szerepelt az apraja és a nagyja is a csapatnak. 

„Szabadedzés” a szabadban. Szabad kockáztatni, fiúk? 

Ebből - felhólyagosodott talpból - is 
állnak a mindennapok. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem: Hagyományőrzés az „Új városban” – a 
40 éves Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör kiállítása. Láto-
gatható december 16-ig.
Derko Minigaléria: „Karácsony 50” – az ünnepkörhöz kap-
csolódó képeslapok, szalvéták, dísztárgyak kiállítása. Hely-
szín: aula. Látogatható 2017. január 9-ig.
„Az én városom!” – a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola rajzpályázatának kiállítása. Helyszín: féle-
melet. Látogatható 2017. január 9-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
December 7. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagó-
gus Nyugdíjas Klub összejövetele.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
December 7. (szerda) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerek-
szoba.” Családi mesedélután.
A huncut krampusz - mikulásváró interaktív gyermekműsor 
Bobó és Karcsi bácsi előadásában.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
December 9. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyári-
déző” sorozata. Tél a nyárban - Kalandok Ausztria tetején. 
Előadó: Kántor Zsoltné. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Ismerjük meg helyi értékeinket! A 40 éves Helytörténeti Gyűj-
temény. A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület kiállítása. 
A kiállítás 2017. január 18-ig tekinthető meg.
Helyszín: a könyvtár földszintje.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
December 6. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi já-
tékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

A TiszA TV műsorA

December 1., csütörtök

9:00 Héthatár: Ülés után - Színes panelek- Hunyadi udvara-
vató - Élelmiszerbank a rászorulókért - Szent István bál - Ci-
terás sikerek - Guzsalyas 40 
9:15 Hétről - Hétre: Mi legyen a Mikulás csomagban? - Fo-
gyasztóvédelem - Adventi gyertyagyújtás - Félmúlt - Sport: 
Röplabdás siker - Lehmann Brothers   
9:45 Polgármesteri fogadóóra
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

December 7., szerda

18:00 Héthatár: Adomány az iskoláknak - Kísérletek délután-
ja - Jótékonysági akciók - Sulivetélkedő
18:15 Hétről-Hétre: Mikulástól karácsonyig - Év végi ren-
dezvények

Hogy a műanyagnak mára mindenre van ha-
tása, nem újdonság, ám valószínűleg hatalmas 
meglepetés lehetett, hogy a TVK egyik új ter-
méke 1969-ben nem más volt, mint a gomba. 
Erről írt a Borsodi Vegyész 1969 novemberé-
nek végén.
„Gombatermelés, gombaszüret a TVK-ban?!
Hamarosan kiderül, hogy nincs félreértés, 
nincs tévedés. Hegedűs elvtársnő a gomba-
termesztés lelkes agitátora készségesen ma-
gyarázza, hogy a mindig csemegének számító 
gombából sajnos keveset termelünk Magyar-
országon. Igény pedig bőven van!”
Ennek apropóján a TVK egy nem mindenna-
pi kísérletbe fogott.
„A kombinátnak van egy 19 ezer négyzetmé-
ternyi kertészete. Nos, itt, július közepén alu-
míniumvázra dupla fekete fóliával, sátrat ké-
szítettek. A tapasztalatok szerint 3 variációs 
megoldásban alkalmazható. Egyrészt hagyo-
mányos módon, másrészt többszintes polco-
kat helyeztek el a sátorban. És gondoltak a há-
ziasszonyokra is.”
Ez volt az úgy nevezett zsákos termesztés, 

amikor is a pincébe lerakott zsákokból jó eset-
ben 25 naponként bőséges gombatermést ta-
karíthattak be a háziasszonyok.
„Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez 
a kísérlet elsősorban az alföldi tsz-ek számára 
igen előnyös. Nem véletlen, hogy többek kö-
zött a hajdúbocskai tsz igen érdeklődik a gom-
basátor iránt, s azóta már meg is egyeztek.”
A jövő héten 1968. 49. hetéből szemlézgetünk.

borza

Gombaszüret
Hétről hétre évről évre

kronika@tiszatv.hu

Csütörtöki töri

Versek dallamai

Mosolygó irodalomtörténet

A Derkovits Kulturális Köz-
pont „Ötórai tea” soroza-
tának idei utolsó rendezvé-
nye volt november 23-án az 
Énekszó Baráti Kör „Ének és 
Szó” című estje, mely a vers 
és a zene kapcsolatát vette 
egy kicsit tágabb látószögből 
szemügyre.

Sikerült változatos, tartalmas és jó han-
gulatú műsort összeállítani, minden részt-
vevő - akár fellépőként, akár hallgatóként 
volt jelen - jól érezte magát és átérezte a 
vers és a zene által közvetített érzéseket, 
gondolatokat.
A műsor összeállítói elsősorban saját erő-
ket mozgósítottak, mindössze két esetben 
folyamodtak segítséghez. Bakos Márk, 
mint a műsor legfiatalabb résztvevője, el-
mondta egyik kedvenc versét, melyet utá-
na megzenésítve is meghallgathattunk. 
Lakatos Vera pedig egy másik vershez fu-
volázta hozzá a benne megszólaló dalla-
mokat. 
A műsorbeli költők legidősebbje már bő-
ven túl van a kétezer éven, a legfiatalabb 
pedig korunk szülötte. A felhasznált esz-
közök skálája is széles volt: többszó-
lamú kórushangzás hangszeres kíséret-
tel és a nélkül, szólóének hangszeres kí-

sérettel, kisegyüttes formációk hangsze-
res kísérettel. Hangszerként zongora, fu-
vola, furulya, gitár, dob és triangulum ju-
tott szóhoz.
A műsor „hivatalos” befejezése után házi-
gazdánk jóvoltából kellemes teázás köz-
ben, sütiket rágcsálva még elbeszélget-
hettünk egy ideig, megállapítva, hogy ez 
egy igazán kellemes este volt.
Köszönjük mindazoknak, akik lelkesen 
készülve, produkcióikkal mindannyi-

unkat megörvendeztettek ezen az estén, 
azoknak, akik munkájukkal színvonala-
san előkészítették az előadás helyszínét, 
és azoknak, akik befogadóként jelen vol-
tak és ezáltal értelmet adtak törekvésünk-
nek. És természetesen városunk önkor-
mányzatának, melynek tartós figyelme és 
támogatása is bátorította az ilyen felfogá-
sú műsorban gondolkodást.

Vörös Béla
az Énekszó Baráti Kör egyesületi elnöke

Véget ért az idei Csütörtöki 
töri előadássorozat a szeder-
kényi művelődési házban. 

Volt már, hogy a világtörténelem leghíre-
sebb hadvezéreit és csatáit elevenítették 
fel, de téma volt már a fegyvertörténet is, 
a híres háborús ütközeteket pedig számí-
tógépes játékkal vívták meg újra. Most, 
az évadzáró előadáson az irodalmat, an-
nak is a könnyedebb oldalát vették gór-
cső alá. 
- Most látni fogjuk, hogy íróink épp olyan 
emberek, mint mi vagyunk – mondta az 
előadását megelőzően Suba Péter tanár 
úr, akinek nem ez az első előadása a soro-
zaton belül. - Gyarlóak, esendőek, zseniá-
lisak és időnként humorosak, van, amikor 
egészen derűsek és van, amikor csak mo-
solyogtatóak.
Erre az évre véget ért a Csütörtöki töri, de 
a sorozat januárban folytatódik.

- Ez az évad én úgy gondolom, hogy si-
keres – mondta Mátyás Edina, művelő-
désszervező. - Ebben az évadban nem mi 
választottunk témákat, hanem a történe-
lemtanárokra bíztuk, hogy a kedvenc tör-
ténelmi eseményeikről beszéljenek.
A kezdeményezés bejött. A második éva-
dát élő sorozat egyre több embert mozgat 
meg.
- Én nagyon szeretem a történelmet – 
mondta Kiss Tamás, aki ha csak teheti, 
részt vesz valamennyi rendezvényen. - 
Próbáltam a családom családfáját is ku-
tatni, és nagyon érdekelnek azok az előa-
dások, melyek itt a Csütörtöki töri során 
elhangoznak. Én ezután is el fogok járni, 
ha tehetem.
Legközelebb januárban dr. Földes György 
történész (az idei október 23-ai ünnepség 
szónoka) mesél majd a Kádár korszakról.
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Gasztroparádé 
a TiszaTV-ben

Kedves Nézőink!
Szilveszteri műsorunkba ezúttal is meghirdetjük ételpályáza-
tunkat. Olyan saját készítésű ételeket várunk, amelyekben az 
ízek és a látvány versengenek, azaz nemcsak finom, hanem 
rendkívül fantáziadús és impozáns is a „pályamunka”.
Várjuk remekbe szabott (illetve főzött) gasztromutatványa-
ikat december 30-án este 8 óráig! Természetesen a jutalom 
sem marad el, az első három helyezett a hírnév mellett érté-
kes nyereményeket is szerezhet.

A Tisza TV szerkesztősége

Tartalmas, hangulatos műsort állítottak össze.

Suba Péter tanár úr az irodalmat vet-
te górcső alá. 
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
PaP Zsolt

a 6.sz. választókerület képviselője
2016. december 7-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester

2016. december 5-én (hétfőn) 13.00 
órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-
vatal I. emeleti önkormányzati 

tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, 
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 

telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Juhos Szabolcs jegyző

2016. december 7-én (szerdán) 13.00 
órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 
Hivatal I. emeleti önkormányzati

tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, 
negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es 
telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület 

képviselője
2016. december 05-én (hétfő) 

17.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2016. december 06-án (kedd) 
16.00 órától Tisza-part városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, 
Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.

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.

Tájékoztató

Pályázat

Tisza-parton zárul az akció

Erzsébet-utalványok átvétele

Gazdasági ügyintéző munkakör

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 20/A. §-a alapján a települési önkor-
mányzat jegyzője rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményhez kapcsolódóan ter-
mészetbeni támogatást nyújt fogyasztásra 
kész étel, ruházat, valamint tanszer vásár-
lására felhasználható Erzsébet-utalvány 
formájában, annak a gyermeknek, fiatal 
felnőttnek, akinek rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jogosultsága 

2016. november 1-jén fennáll. 
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Er-
zsébet-utalványokat személyesen az aláb-
bi időpontban és helyszínen vehetők még 
át:
Tiszaújvárosban:
Az átvétel helye: Polgármesteri Hivatal 
aulája ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
2016. december 2. (péntek) 8,00 órától 
12,00 óráig.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Erzsé-

bet-utalványok átvételéhez érvényes sze-
mélyi igazolványukat és lakcímkártyáju-
kat hozzák magukkal. Tájékoztatjuk az 
érdekelteket, hogy amennyiben az utal-
ványra jogosult szülő, törvényes képvi-
selő, vagy fiatal felnőtt személyesen nem 
tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány át-
vételéhez írásos – személyazonosító ada-
tokat tartalmazó, 2 tanú aláírásával ellá-
tott – meghatalmazás szükséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) 
pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző 
munkakör betöltésére a Munka Törvény-
könyve szerinti jogviszony keretében, 
három hónapos próbaidő kikötésével, 1 
év határozott időre szóló alkalmazással, 
mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Pénzügyi végzettség (középfokú).
- Felhasználói szintű számítógépes isme-
rete (Word, Excel, Internet).
- Büntetlen előélet.
Előnyt jelent:

- Számviteli ismeretek.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló oklevél másolatot.
- Hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy 
annak igénylését bizonyító feladóvevény 
másolatot.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A Társaság tevékenységéhez kapcsoló-
dó pénzügyi, gazdasági, számviteli, szak-
mai feladatokban való közreműködés.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 

2016. december 6.
A munkakör legkorábban 2016. decem-
ber 15-től tölthető be.
A pályázat benyújtható postai úton a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
(3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címez-
ve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 
49/540-636.

  Kerékgyártó István
 ügyvezető igazgató

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

Szünetelő ügyelet
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy 2016. december 
01-től a fogászati ügyelet határozatlan ideig szünetel.
Megértésüket köszönjük!

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

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. 

Ruszin ülés
A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Testülete 
2016. december 1-jén (csütörtökön) 15,00 órától ülést tart.
Helyszíne:Tiszaújváros, Tisza út 2/C. (15. iroda)

Tudlik Ferencné
                                                       elnök

Veszélyes hulladékok 
begyűjtése

Ma még tart a lakossági körben keletkező veszélyes hulla-
dékok begyűjtése. 
A Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpon-
ton - Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parko-
lóban - 18.00 óráig a lakosság és az önkormányzat által mű-
ködtetett intézmények a veszélyes hulladékokat térítésmen-
tesen adhatják át az akció keretében.

8. oldal 2016. december 1.Önkormányzat/Közlemények



Tiltakozik a testület

Mi is az a szolidaritási hozzájárulás?
Tiszaújváros képviselő-testülete      ok-
tóberi ülésén felkérte a Polgármes-
teri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a 
Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló törvényben 
meghatározott szolidaritási hoz-
zájárulással kapcsolatos előírások 
jogi úton történő felülvizsgálatá-
nak lehetőségét, és az erre vonat-
kozó javaslatát a képviselő-testület 
novemberi ülésére terjessze elő. Az 
alábbiakban e javaslat szerkesz-
tett változatát közöljük. 

Az önkormányzatiság 26 éves történelme so-
rán a települések saját bevételei – elsősorban 
a helyi iparűzési adóbevétel – tekintetében szá-
mottevő különbségek alakultak ki. A telepü-
lések jövedelemtermelő-képességét ugyanis 
nagymértékben meghatározta a földrajzi elhe-
lyezkedés, egyes iparágak továbbfejlődése, át-
alakulása, illetve megszűnése, továbbá az el-
múlt negyedszázad sikeres településfejlesztési, 
munkahelyteremtési és adópolitikája.

Adóerőképesség, elvárt adó

A települések jövedelemtermelő-képessége fi-
gyelembevételével történő finanszírozás beve-
zetésének közgazdasági indoka a települési ön-
kormányzatok közötti jövedelemkülönbségek 
mérséklése volt, hiszen a helyi adóztatás lehe-
tőségével, kiszélesedésével és az SZJA átenge-
désének fokozatos megszüntetésével jelentős 
eltérések alakultak ki az önkormányzatok adó-
bevételeiben. Az 1999-es költségvetési évtől 
kezdődően ezért új finanszírozási rendszert ala-
kítottak ki, amely már nemcsak az SZJA, ha-
nem az iparűzési adóbevételek nagyságát (saját 
bevételét) is figyelembe vette az önkormány-
zatok költségvetési támogatásának megállapí-
tásakor. Ezt a célt szolgálta az adóerőképesség 
fogalmának bevezetése, amely az önkormány-
zatok által elérhető átlagos értékkel számított 
iparűzési adóbevételt jelenti, és amelyet jelen-
leg az államháztartás önkormányzati alrendsze-
rének kitöltési útmutatójában szabályozott mó-
don állapítanak meg.
Az adóerőképesség rendszere az önkormányzat 
meghatározott szempontok szerinti „jövede-
lemtermelő” képességéből indul ki. Alapja az 
önkormányzat illetékességi területén keletke-
zett – az adóbevallások alapján évente bevallott 
és korrigált – adóalap és ennek 1,4%-ával szá-
mított átlagosan realizálható iparűzési adóbe-
vétel (korrigált adómérték) értéke. Ezen a jog-
címen a korábbi években, mint a legmagasabb 
adóerőképesség kategóriába eső településtől – 
a feladatfinanszírozás rendszerének 2013. évi 
bevezetéséig – évente átlagosan 600-700 mil-
lió forint támogatást vontak meg, más szóval 
évente 600-700 millió forint összegű támoga-
táscsökkenést szenvedett el az önkormányzat.
Tiszaújváros jelenleg is a legmagasabb 
(100.000 Ft) 1 lakosra jutó számított iparűzési 
adó kategóriába esik. Számított adóerőképessé-
ge: 2015. évi tiszaújvárosi iparűzési adóalap x 
1,4% (korrigált adómérték): 4.269.592.133 Ft. 
Ebből az egy főre eső érték: 4.269.592.133 Ft / 
17.605 fő = 242.522 Ft. 
2013-tól a feladatfinanszírozás bevezetésével 
– az iskolák fenntartói jogának átadásával – az 
államtól kapott normatív támogatások össze-
ge és ezzel egyidejűleg a támogatáscsökkenés 
mértéke is mérséklődött. Ugyanakkor új foga-
lom lépett be, az elvárt adó fogalma. 
Az állam az elvárt adó fogalmának bevezetésé-
vel közvetett módon különböző ösztönző sza-
bályok finanszírozási rendszerbe történő építé-
sével kényszeríti az általa elvárt irányba a he-
lyi adópolitikát, mely szabályozás azt a célt 
szolgálja, hogy az önkormányzatok kimerít-
sék adóerőképességüket. „A közpénzügyi ki-
egyenlítést célzó szabályozás egyik módszere 
(az ún. bevételi kiegyenlítés) ugyanis úgy ren-
delkezik, hogy az önkormányzatnak járó álla-
mi támogatás összegét bizonyos arányok sze-
rint csökkenti a központilag meghatározott el-

várt – azaz nem ténylegesen befolyt – adóbevé-
tel. Tehát a kieső állami támogatás pótlása mi-
att az önkormányzat abban érdekelt, hogy leg-
alább az elvárt szinten kihasználja adóztatási 
hatáskörét.” (Kecső Gábor: A helyi adók jel-
lemzői és a működtetett helyi adók négy kül-
földi jogrendszerben; Magyar Tudományos 
Akadémia, MTA Law Working Papers 2015/2.; 
ISSN: 2064-4515, 16. o.)
Az elvárt adó (számított bevétel) alapja a már 
korábban említett települési szintű adóalap, 
mértéke alapesetben 0,55%, amely differenci-
áltan a mindenkori költségvetési törvényben 
előírt módon az adóerőképesség függvényében 
változik (emelkedik). Jelenleg a legnagyobb 
egy lakosra jutó adóerőképességgel rendelkező 
települések esetében – így Tiszaújvárosban is – 
az iparűzési adóalap 0,66%-a.
A 2013-2016-os költségvetési években a szá-
mított bevétel és az ebből számított támoga-
táscsökkenés lényegesen nagyobb volt, mint a 
ténylegesen elvonható –önkormányzatot meg-
illő – támogatás, de attól többet nem vontak el, 
mint ami egyébként megilletné a települést.
                                         

Szolidaritási hozzájárulás

 2017-től az elvonások sorozata új fogalommal 
bővül ki, mely szolidaritási hozzájárulás címen 
a költségvetési törvénytervezetbe utólag be-
csempészett elvonás, és amely már nemcsak tá-
mogatáscsökkenést, hanem tényleges saját be-
vétel (iparűzési adó) elvonást fog eredményez-
ni. 
A törvényi indokolás szerint: „A köznevelési 
intézmények működtetésével kapcsolatos fel-
adatok teljes körűen az állam feladatává vál-
nak, a források biztosítása érdekében a magas 
jövedelemtermelő képességgel rendelkező ön-
kormányzatok (32 ezer forint egy lakosra jutó 
adóerőképesség felett) a beszámításnál figye-
lembe vett számított bevételük támogatáscsök-
kentéssel figyelembe nem vehető része után 
szolidaritási hozzájárulást teljesítenek.”
A szolidaritási hozzájárulás címén elvont ösz-
szeg lényegében nem más, mint a fennmaradó 
negatív különbözet elvonása – függetlenül an-
nak tényleges pénzügyi teljesítésétől és függet-
lenül az iskolák működtetésére fordított tényle-
ges kiadástól. 
A szolidaritási hozzájárulás nem veszi figye-
lembe, hogy az önkormányzat a helyi gazda-
ság tehercsökkentése és versenyképességének 
növelése érdekében két lépésben 2%-ról 1,5%-
ra csökkentette a helyi iparűzési adó mértékét, 
s ezáltal több mint 1,5 milliárd forintot hagyott 
a vállalkozásoknál.
Konkrét számokon keresztül a 2017-re számí-
tott (becsült) összeg:
A számított bevétel a 2015. évi iparűzési adó-
alap 0,55%-a, mely összeget differenciálni 
szükséges az egy lakosra jutó adóerőképesség 
(4.269.592.133 Ft / 17.605 fő = 242.522 Ft) 
szerinti kategória százalékos mértékével, mely 
Tiszaújváros esetében ez a maximális mér-
ték, vagyis 120%. A 2015. évi iparűzési adó-
alap: 304.970.866.672 Ft. Az adóalap 0,55%-a: 
1.677.339.767 Ft. Támogatáscsökkentés: 0,55 
x 120% = 0,66%: 2.012.807.720 Ft.
2017-ben települési önkormányzatok műkö-
désének különböző támogatása jogcímeken az 
önkormányzatot 319.322.900 Ft állami támo-
gatás illetné meg, de a magas adóerőképesség 
okán ezt nem folyósítják.
A 32.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerőké-
pességgel rendelkező települési önkormány-
zattól a támogatáscsökkentés beszámítás alap-
ját meghaladó részét (szolidaritási hozzájárulás 
alapja) a nettó finanszírozás keretében elvon-
ják. Szolidaritási hozzájárulás: 2.012.807.720 
Ft – 319.322.900 Ft = 1.693.484.820 Ft.
A szolidaritási hozzájárulás aránya a 2016. 
évi várható iparűzési adóhoz: 1.693.484.820 
Ft / 4.300.000.000 Ft = 39,38%. A szolidaritá-
si hozzájárulás aránya a 2016 évi várható költ-
ségvetési bevételekhez: 1.693.484.820 Ft / 
6.704.620.000 Ft = 25,26%.

                                                 

Törvényes jogorvoslat

Az Alaptörvény Alapvetés fejezet T) cikkének 
(4) bekezdése kimondja, hogy a sarkalatos tör-
vény olyan törvény, amelynek elfogadásához 
és módosításához a jelen lévő országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazata szüksé-
ges, a 31. cikk (3) bekezdése pedig arról ren-
delkezik, hogy a helyi önkormányzatokra vo-
natkozó szabályokat sarkalatos törvény hatá-
rozza meg. A Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
106. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az ön-
kormányzat saját bevételének minősül vala-
mennyi helyi adó, a 145. § (1) bekezdése ér-
telmében pedig – többek között – ez a 106. § 
az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.
Az Alaptörvény T) cikke a (3) bekezdésében 
rögzíti, hogy jogszabály nem lehet ellentétes 
az Alaptörvénnyel. Tekintettel arra, hogy a Ma-
gyar Közlönyben 2016. június 24-én kihirde-
tett, Magyarország 2017. évi központi költség-
vetéséről szóló 2016. évi. törvény (a továbbiak-
ban: Költségvetési törvény) nem minősül sar-
kalatosnak, és ezen törvény 2. mellékletének 
V. Beszámítás, kiegészítés pontja tartalmazza 
a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos ren-
delkezéseket, aggályosnak és vizsgálandónak 
ítéljük meg azt, hogy egy nem sarkalatos tör-
vény elfogadásával és kihirdetésével egy sarka-
latos törvény, nevezetesen az Mötv. 106. § (1) 
bekezdés a) pontjának rendelkezéseit írta felül 
a jogalkotó, és ezzel megsértette a T) cikk (3) 
bekezdését. 
Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pont-
ja alapján az Alkotmánybíróság alkotmányjo-
gi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügy-
ben alkalmazott jogszabálynak az Alaptörvény-
nyel való összhangját. Az Alkotmánybíróság-
ról szóló törvény 26. § (2) bekezdése értelmé-
ben az Alkotmánybíróság eljárása kivételesen 
akkor is kezdeményezhető az Alaptörvény 24. 
cikk (2) bekezdés c) pontja alapján, ha az alap-
törvény-ellenes jogszabály rendelkezésének 
alkalmazása vagy hatályosulása folytán köz-
vetlenül, bírói döntés nélkül következett be a 
jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására 
szolgáló eljárás, vagy a jogorvoslati lehetősé-
geit az indítványozó már kimerítette. Ezekre te-
kintettel felmerülhet a reális esélye egy alkot-
mánybírósági eljárás megindításának.
Az alapvető jogok biztosáról szóló törvény 2. § 
(3) bekezdése rendelkezik arról, hogy az alap-
vető jogok biztosa kezdeményezheti az Alkot-
mánybíróságnál a jogszabályok Alaptörvény-
nyel való összhangjának felülvizsgálatát. Az 
önkormányzat vagyonának védelme érdekében 
javasolt az alapvető jogok biztosához fordulás 
is a kérdéses ügyben.

Közteherviselés 
alkotmányosan

A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta, hogy az 
alkotmánybírósági gyakorlatban miként jelent-
kezett a közteherviselés elve.
Az arányos közteherviselés a közterhekhez va-
ló, jövedelmi és vagyoni viszonyoknak megfe-
lelő hozzájárulási kötelezettséget ír elő. A jog-
alkotó széles körben mérlegelhet az adómérték 
megállapításakor. (448/B/1994. AB. határozat)
A közterhekhez való hozzájárulás tekintetében 
a jogalkotóval szemben egyetlen követelményt 
fogalmaz meg, azt, hogy az adott fizetési kö-
telezettség feleljen meg az alanyi kötelezettek 
jövedelmi és vagyoni viszonyainak, azaz ezzel 
arányban álljon. (61/2006. AB. határozat)
Az adó mértéke abban az esetben alkotmá-
nyossági kérdés, ha a szabályozás diszkrimi-
natív vagy olyan nagyságot ér el, amely nyil-
vánvalóan eltúlzott mértékű, indokolatlanul 
aránytalanná válik. (1558/B/1991. AB hatá-
rozat) Aránytalan az adó, ha nagy hányadban 
meghaladja az elméletileg még elfogadhatónak 
minősített százalékos arányt. (Az adott ügy-
ben egy vagyonadó az alapul vett ingatlan for-

galmi értékét legalább 110 %-kal meghaladta; 
1531/B/1191. AB határozat.)
Adót önmagában a mértéke miatt nem le-
het aránytalannak minősíteni. Ennek megíté-
lése csak az alkalmazási környezetben, a jog-
viszony jellegének ismeretében és az egyéb 
adójogi szempontok vizsgálata alapján lehet-
séges. A közterhek mértéke akkor válik alkot-
mányellenessé, ha konfiskatórikus jellegű, il-
letve ha olyan nagyságot ér el, hogy a nyilván-
valóan eltúlzott mérték már minőségi kategó-
riává, aránytalanná és indokolatlanná válik. 
(184/2010. (X. 28.) AB határozat)
Az adóterhelés elosztásának az adóalanyok 
gazdasági áldozatvállalásának egyenlőségét 
kell elérnie. (61/2006. AB határozat, Dr. Bra-
gyova András különvéleménye)
Álláspontunk szerint a szolidaritási hozzájáru-
lás egyfajta közvetett adó, melyet ugyan az ön-
kormányzat felé kell az adózóknak megfizet-
ni, de ennek jelentős hányadát az állami költ-
ségvetés felé tovább kell utalni. Ez a szabályo-
zás egyrészről diszkriminatív, mert az adófize-
tési kötelezettség nem terjed ki valamennyi ön-
kormányzatra, másrészről konfiskáló jellegű, 
mivel a fizetendő adó mértéke az önkormány-
zat bevételéhez képest jelentős arányt képvisel. 
Nem ad lehetőséget arra, hogy az önkormány-
zat bevételeiből tartalékot képezzen a jövőben 
esetlegesen előforduló gazdasági visszaesések 
korrekciójára. Problémaként vetődik fel az is, 
hogy a hozzájárulás szankciós jellegű, hiszen 
véleményünk szerint azokat az önkormány-
zatokat terheli, akik megfelelő adópolitikával 
kedvező gazdasági környezetet teremtettek és 
ezáltal bevétel-növekedést értek el. 
A fentieken túlmenően az Európa Tanács ber-
kein belül megalkotott és az 1997. évi XV. tör-
vénnyel kihirdetett Helyi Önkormányzatok Eu-
rópai Chartája már a Preambulumában megem-
líti, hogy a Chartát aláíró tagállamok megerősí-
tik azt, hogy a Preambulumban felsorolt célok, 
eszközök és elvek feltételezik olyan helyi ön-
kormányzatok létezését, amelyeknek részét ké-
pezik a demokratikusan létrehozott döntéshozó 
szervek, és amelyek feladatainak és e felada-
tok gyakorlása módjának és eszközeinek, va-
lamint mindezek megvalósításához szükséges 
forrásoknak a tekintetében széles körű autonó-
miával rendelkeznek. Ezen rendelkezéseknek 
megfelel a Mötv. 106. § (1) bekezdés a) pont-
ja, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi tör-
vény 8. § (3) bekezdése is, melynek értelmében 
az adóból származó bevétel az azt megállapí-
tó önkormányzat bevétele. Azzal viszont, hogy 
a jogalkotó a Költségvetési törvény 2. mellék-
letébe beépítette a szolidaritási hozzájárulással 
kapcsolatos rendelkezéseket, álláspontunk sze-
rint fennállhat a veszélye annak, hogy a jogal-
kotó nemcsak a magyar jogszabályokat sértet-
te meg, hanem egy kormányközi (nemzetközi) 
szervezet keretében Magyarország által is elfo-
gadott és aláírt dokumentum alapvető rendel-
kezéseit is.
Véleményünk szerint a fent részletezett jogsér-
tések következtében megindítandó eljárások 
speciális jogi ismereteket és adott esetben nem-
zetközi jogi tapasztalatokat igényelnek, melyek 
jelenleg sem a hivatalon belül, sem az önkor-
mányzat által jogi képviseleti megbízással ren-
delkező ügyvédi irodánál nem lelhetők fel.
Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy az ön-
kormányzat – megbízott jogi képviselő útján, 
adott esetben más önkormányzatokkal együtt-
működve – az önkormányzati vagyon, bevétel 
védelme érdekében beadvánnyal forduljon az 
Alkotmánybírósághoz, az alapvető jogok biz-
tosához, valamint esetlegesen egyéb jogi fóru-
mokhoz.
Javasoljuk továbbá, hogy a képviselő-testület a 
hatékonyabb fellépés és igényérvényesítés vé-
gett hatalmazza fel a polgármestert, hogy ve-
gye fel a kapcsolatot azon önkormányzatokkal, 
amelyeket a szolidaritási hozzájárulás Tiszaúj-
városhoz hasonló mértékben hátrányosan érint, 
valamint az önkormányzatokat tömörítő érdek-
szövetségekkel.

Dr. Juhos Szabolcs
     jegyző

9. oldal2016. december 1. Önkormányzat



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 

A  DTT Kft.
VILLANYSZERELŐ-

KARBANTARTÓ
munkatársat keres

tiszaújvárosi telephelyre. 
Fő feladatok:
- kiszerelő gépsorok karbantartása,
  hibaelhárítás
- villamos vezérlések karbantartása, 
  hibaelhárítás
- villamos elosztó szekrények karban-
   tartása
- erősáramú berendezések karbantar-
  tása, javítása
Elvárások:
- villanyszerelő végzettség (technikus
  végzettség előny) 
- minimum 3 év szakmai tapasztalat
- felhasználói szintű számítástechni-
   kai ismeretek
- B kategóriás jogosítvány
Előny:
- szabványossági felülvizsgálói vég-
  zettség
- vezérlések javításának ismerete 
  (PLC ismeret)
- robbanásbiztos berendezés kezelő 
  vizsga
- tűzvédelmi szakvizsga
Munkarend: állandó délelőttös és ké-
szenlét biztosítása

A pályázatokat a hr@delog.hu
e-mail címre várjuk.

A DTT Kft.

MECHANIKAI 
MŰSZERÉSZ
munkatársat keres

tiszaújvárosi telephelyre.

Fő feladatok:

- kiszerelő gépsorok karbantartása, 

   hibaelhárítás

- pneumatikus szállítórendszer 

   karbantartása, hibaelhárítás

Elvárások:

- irányítástechnikai műszerész vég-

  zettség (technikus végzettség előny)

- minimum 3 év szakmai tapasztalat

- pneumatikus munkahengerek, rend-

  szerek ismerete

- felhasználói szintű számítástechni-

   kai ismeretek

- B kategóriás jogosítvány

Előny:

- PLC ismeretek

- tűzvédelmi szakvizsga

Munkarend: állandó délelőttös és ké-

szenlét biztosítása

A pályázatokat a hr@delog.hu 

e-mail címre várjuk.

A DTT Kft.
GÉPÉSZMÉRNÖK-

PROJEKT MENEDZSER
munkatársat keres

tiszaújvárosi telephelyre. 
Fő feladatok:
- részvétel projekthez kapcsolódó 
  tanulmányok elkészítésében
- projektek levezetése, irányítása
- kivitelezési munkák koordinálása, 
  nyomon követése
- projektek ellenőrzése, dokumentá-
  lása
- karbantartás felügyelete, ellenőrzése
- karbantartási tervek készítése
Elvárások:
- gépészmérnök, vagy műszaki 
  menedzser végzettség
- minimum 3-5 éves szakmai tapasz-
  talat
- önálló munkavégzési képesség
- társalgási szintű angol, vagy német 
   nyelvtudás
- felhasználói szintű számítástechni-
  kai ismeretek
- jó szervezőkészség
- B kategóriás jogosítvány
Előny:
- SAP ismeret
- LEAN, TPM ismeret
Munkarend: állandó délelőttös

A pályázatokat a hr@delog.hu
 e-mail címre várjuk.

A Tiszaújvárosi Krónikában is 
megjelenik lakossági apróhirdetése,  amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában 
legalább 5 napra 

(2500 Ft), 
legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

10. oldal 2016. december 1.Hirdetés



A Sportcentrum  eseményei
December 01. (csütörtök)

Asztalitenisz:
09.00 Asztalitenisz diákolimpia megyei döntő  
    Edzőterem
14.00 Sulivetélkedő  Játékcsarnok

December 03. (szombat)
Labdarúgás
09.00 Bozsik torna: U11-U13    
    Edzőterem, Játékcsarnok
Asztalitenisz
11.00 TSC II. – Arló SE  Asztalitenisz csarnok
Úszás
11.00 Mikulás úszóverseny    
    Uszoda

December 04. (vasárnap)
Labdarúgás
11.00 DVTK II – Monori SE NB III-as bajnoki labdarúgó 
mérkőzés            Centerpálya

Labdarúgás

Fájó vereség a végére
Félidejéhez érkezett a baj-
nokság a labdarúgó NBIII-
ban. Az őszi zárás nem sike-
rült túl jól, egygólos veresé-
get szenvedett ugyanis csapa-
tunk a Hatvan otthonában.

Hatvan - Tiszaújváros 
1- 0 (1- 0)

Hatvan, 200 néző. Vezette: Szilágyi Sán-
dor (Szilágyi N., Varga B.).
Hatvan: Gyulay – Purzsa, Tóth M., Bart-
hel, Nagy D., Karácsony – Bárkányi, 
Mundi (Szabó B., 88.), Szabó R. – Ne-
héz (Simon M., 70.), Németh Sz. (Czibo-
lya, 86.). 
Tiszaújváros: Tóth Cs. – Fodor P., Bodó, 
Dajka, Kerekes – Kovács Sz. (Horváth T. 
79.), Viscsák, Hussein,Molnár F. – Fabu 
(Polényi, 72.), Kristófi (Somogyi, 53.). 
10. perc: A hazai hálóőr elhúzta a gól-
helyzetben lévő Hussein lábát. A jogos 
bűntetőnél azonban javította hibáját, és 
szögletre ütötte a Kristófi által a jobb alsó 
sarokra lőtt tizenegyest.
24. perc: A hazaiak törtek be a 16-oson 
belülre, a lövésre visszapasszolt játék-
szert Németh rúgta a hálóba. (1-0) 
Csapatunk csak magát okolhatja a vere-
ség miatt. Az időjárás ideális, a játékveze-
tés kisebb hibáktól eltekintve elfogadha-
tó volt. A Hatvan semmi extrát nem mu-
tatott, az adódó két helyzetéből egyet vi-
szont értékesíteni tudott. Akarni akartunk, 
de többet is hajthattunk volna, talán min-
denki nem is fáradt el. A kapura veszélyt 
nem sokat jelentettünk, lövés csak sza-
badrúgásból és tizenegyesből történt. Ez-
zel az eredménnyel a bajnokság félidejé-
ben 27 ponttal a 7. helyen van csapatunk. 
Híres Gábor: Sajnos a pálya talaja nem 
engedte meg a játékot, csak a küzdelmet. 
Mindkét csapat becsülettel küzdött. Mi 
a körülmények ellenére is játszani akar-
tunk, ez néha sikerült, néha görcsösség-
be ment át, de egy nagyon értékes győzel-
met arattunk.
Gerliczki Máté: Gratulálok a hazaiak-
nak a győzelemhez. Mi már a bajnokság 
előtt is tudtuk, hogy ezzel a létszámmal 
és minőséggel a bajnokság ezen szaka-
szában gondjaink lesznek, ezért ne cso-
dálkozzunk, hogy ez most beigazolódott. 
Egyébként a 90 perc során végig jobban 
játszottunk ellenfelünknél. A játékosai-
mat nem szeretném bántani, hiszen beha-
tároltak a képességeik.
További eredmények
Monor - BKV Előre 1-0
Tállya - ESMTK 3-0
REAC - Putnok 4-1
Nyírbátor - Jászberény 3-3 
Rákosmente - Salgótarján 3-1 
DVTK II. - Hajdúböszörmény 3-0
MTK II. - DVSC-DEAC II. 3-0 
KBSC - Újpest II. 9-0 
Következik a 18. forduló
2016.12.03., szombat, 13.00
Nyírbátor - Tiszaújváros 

Rákosmente - BKV Előre 
KBSC FC - Salgótarján
REAC - Jászberény 
Tállya - Putnok 
2016.12.04., vasárnap, 11.00
DVTK II. - Monor 
2016.12.04., vasárnap, 13.00
MTK II. - ESMTK
Hatvan - Újpest II. 
Hajdúböszörmény - DVSC-DEAC II.

Győzelmek után 
vereségek

Hétközin pótolták a 12. forduló elhalasz-
tott mérkőzéseit utánpótlás csapataink. 
A Cigánd együttesét fogadta U17-es és 
U19-es alakulatunk. 
Eredmények: 
U19
TFCT - Cigánd SE 4-2 (2-0)
Gólszerzők: Papp, Kurucz, Demkó, La-
dos
Hágen Zsolt: Mindkét csapat győzelemre 
játszott, így fordulatos, izgalmas meccset 
játszottunk a jól felkészített Cigánd csa-
patával. A mérkőzés fordulópontjaiból mi 
jöttünk ki jobban, 2-2 után sokat tettünk 
a győzelemért, így megérdemelten tartot-
tuk itthon a 3 pontot.
Jók: Sipos, Szegő, Lados, Papp, Demkó
U17
TFCT - Cigánd SE 5-1 (4-1)
Gólszerzők: Balogh A., Balogh K., Szá-
raz, Galuska
Czerva Zoltán: Az első félidőben jobban 
játszottunk ellenfelünknél, és helyzetein-
ket kihasználtuk. A szünet után a vendé-
gek nagy akarattal és szívósan küzdöttek, 
de nem tudtak javítani az eredményen, 
ezért megérdemelten nyertünk.
A 13. forduló eredményei:
U19
Kisvárda - TFCT 3-1 (1-1)
Gólszerző: Kurucz
U17
Kisvárda - TFCT 7-1 (3-1)
Gólszerző: Balogh

U15
TFCT - Miskolc Népkert Volán SE 2-1 (1-
1)
Gólszerzők: Bubenkó, Balogh
U14
TFCT - Miskolc Népkert Volán SE 1-5 (1-
2)
Gólszerző: Gulyás

Az NB III. Keleti csoportjának őszi végeredménye
1. KBSC FC  17 12 1 4 42-16 37 
2. Monor  17 11 4 2 29-14 37 
3. Jászberény   17 9 6 2 33-17 33 
4. Rákosmente  17 9 3 5 39-24 30
5. REAC  17 9 3 5 28-23 30 
6. MTK Budapest  17 8 4 5 35-20 28 
7. Tiszaújváros   17 8 3 6 22-16 27 
8. Putnok  17 8 3 6 23-19 27 
9. DVTK II.  17 7 4 6 28-25 25 
10. Salgótarján  17 6 6 5 33-21 24 
11. DVSC-DEAC II. 17 6 4 7 23-26 22 
12. Nyírbátor   17 5 5 7 27-25 20 
13. BKV Előre   17 6 0 11 28-37 18 
14. Tállya   17 5 3 9 27-41 18 
15. Hatvan  17 4 6 7 21-29 18 
16. Hajdúböszörmény  17 5 2 10 18-35 17 
17. ESMTK  17 4 5 8 16-30 17 
18. Újpest FC   17 0 0 17 15-69 0 

Fekve nyomás

Röplabda

Ezüstök 
Debrecenből

Megyei bajnok
az Eötvös

Három versenyzővel képviseltette magát a TIFIT SC a RAW 
Fekve nyomó Magyar Bajnokság és I. Országos Egyetemi Fek-
ve nyomó Kupán Debrecenben. Filtermeiszter Erika - 72 kg 
masters 1 kategóriában II., Szabó Dávid 59 kg ifjúsági kategó-
riában ugyancsak II. helyezést ért el, míg Nagy Róbert 120 kg 
masters 1 kategóriában a IV. helyen végzett.

Tiszaújvárosban tartották az 5. 6. korcsoportos női röplabda di-
ákolimpiai megyei döntőt. A helyszínválasztás nem véletlen, hi-
szen tavaly bajnok lett az Eötvös csapata, így most címvédőként 
megszerezték a rendezés jogát.
A négycsapatos tornán a házigazdák mellett 3 miskolci alaku-
lat, a Fráter György gimnázium, a Lévay gimnázium és a Berze-
viczy szakközépiskola csapata lépett pályára.
A mérkőzések alatt folyamatosan tele volt a lelátó szurkoló di-
áktársakkal. A lányokat ők is segítették, igaz nem nagy szükség 
volt rá, hiszen az első két mérkőzésüket szettvesztés nélkül te-
jesítették.
- Nagyjából erre számítottunk - mondta Orvos Réka, a csapat 
tagja két mérkőzés között -, viszont mi most nem vagyunk iga-
zán formában. De összeszedjük magunkat a harmadik meccsre.
Úgy is történt, a lányok magabiztosan, három győzelemmel let-
tek ismét megyei bajnokok.
- Nagyon örülünk, hiszen népszerűsíthetjük ezt a sportot mind 
az iskolában, mind a városban - mondta a csapat edzője, Olasz 
Gyula. - A lányoknak is nagyon jó érzés, hogy lejönnek az isko-
lából a diáktársak drukkolni, és szorítanak nekik.
Folytatás az országos elődöntőben, Egerben vagy Nyíregyhá-
zán.

borza

Kajak-kenu

A jövőben is önállóan
A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület szülői értekezlettel egybe-
kötött elnökségi gyűlést tartott, ahol többek között az egyesület 
jövőbeni terveit vitatták meg.
Mind a szülők, mind az elnökség részéről teljes az egyetértés ab-
ban, hogy az egyesületnek a továbbiakban is önállóan kell mű-
ködnie. 
A szülői értekezleten mindemellett Jancsár László, az egyesület 
elnöke a jövő évi tervekről és a februárban megrendezendő fizi-
kai felmérőről is tájékoztatta az egybegyűlteket. 
A TVSE a közelmúltban egy jótékonysági rendezvényen is részt 
vett. A nyíregyházi akcióra egy kisbusznyi ajándéktárggyal és 
ereklyével érkezett az egyesület, melyeket a tanítványok, szü-
lők és sportolók adományoztak, hogy azt a rászorulóknak ajánl-
ják fel. Kosárlabda

Országos elődöntőben az Eötvös
November 23-án tartották meg a Borsod megyei 
V-VI. korcsoportos kosárlabda diákolimpia döntő-
jét.
Az alapszakaszban elért veretlen teljesítménye után 
a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium adott ott-
hont a négyes tornának, melybe az Eötvös mel-
lett a Miskolci Fényi Jezsuita Gimnázium, a Diós-
győri Gimnázium és a Szerencsi Bocskai Gimnázi-
um szerzett belépőt. A cél mindenki számára az első 
hely megszerzése volt, mert a nyertes csapat auto-
matikusan továbbjut az országos elődöntőbe.
Az Eötvös továbbra is veretlenül teljesített és 40 
pontos különbséggel győzte le ellenfeleit. Az orszá-
gos elődöntőt januárban rendezik, ahol már az or-
szág legjobb nyolc gimnáziuma közé kerülés lesz a 
tét.
Eredmények:
Eötvös – Szerencs, Bocskai: 67 – 26
Eötvös – Miskolc, Fényi: 88 – 48

Elhunyt az elnök

Életének 57. évében elhunyt Együd 
András nyugalmazott tűzoltó alezre-
des, a Tiszaújvárosi Hivatásos Önkor-
mányzati Tűzoltóság egykori szolgá-
latparancsnoka, a tiszaújvárosi futball-
klub elnöke. 
Együd András 25 évesen került a tisza-
újvárosi tűzoltósághoz és 25 évig telje-
sített ott szolgálatot. Kimagasló szak-
mai és vezetői munkáját többször is el-
ismerte a város, 2009-ben Szent István 
Emlékéremmel tüntették ki. Munká-
ja mellett éveken át hódolhatott hob-
bijának a rádiózásnak. Sportszerkesz-
tőként számolt be a Rádió 35-ben a he-
lyi sportéletről. Aktív szereplője volt 
városunk közéletének is, mindemellett 
sportvezetői feladatot is ellátott. Be-
tegséggel vívott harca közepette is lel-
kiismeretesen végezte elnöki megbíza-
tását a tiszaújvárosi futballklubnál. 
Temetése december 2-án (pénteken) 
13 órakor lesz a sajószögedi Városi 
Temetőben. 

Hátsó sor: Orosz Dominik, Bakos Dániel, Kovács Bence, Mayer Ákos, 
Szabó Attila, Jónás Bence. Első sor: Benőcs Viktor (edző), Illés Gábor, 
Berta Bence, Molnár Bence, Zsuga Tamás, Szilasi Bence, Taskó István, 
Szendrey Zsombor (testnevelő, edző). Hiányzó: Katlan Roland.

11. oldal2016. december 1. Sport
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