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

/3. oldal

Ismét duplájára emelkedett egy hét alatt az influenzaszerű tüne-
tekkel orvoshoz fordulók száma a figyelőszolgálatban résztve-
vő házi- és gyermekorvosok jelentései szerint. A figyelőszolgá-
lat október óta működik, a térségben hat felnőtt- és gyermek há-
ziorvos jelenti rendszeresen az adatokat. Ez a tendencia egyéb-
ként országosan is, a 3. héten a korábbi 31.600 beteghez képest 
68.900-an fordultak orvoshoz. 
Megyénkben Miskolcon a Semmelweis kórházban és a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kór-
házban, az FMC Dialízis Centerben, valamint az edelényi Koch 
Róbert kórházban van látogatási tilalom az influenzajárvány mi-
att. 

Influenzaszezon

A tendencia 
folytatódik

Véradás a könyvtárban
A Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szervezete két-
napos véradást szervez Tiszaújvárosban. A donorokat a Ham-
vas Béla Városi Könyvtárban várják február 09-én és 10-én, 
csütörtökön és pénteken 8-tól 16 óráig.

Sok múlik a félévi eredményen

Január 27-e volt a félévi bizo-
nyítványok kiosztásának ha-
tárideje az általános- és kö-
zépiskolákban. A múlt héten, 
pénteken minden tanuló ke-
zébe vehette a félévi értesítőt.

A mostani érdemjegyek tájékoztatást ad-
nak a gyerekeknek és a szülőknek egya-
ránt. A továbbtanulóknak különösen fon-
tos a jó eredmény, mivel nem mindegy, 
hogy bekerülnek-e abba az iskolába aho-
vá jelentkeztek.
- Három négyesem lett. Kicsit bíztam 
benne, hogy sikerül kijavítanom az egyi-
ket, de nem sikerült. Én így is elégedett 
vagyok a félévi bizonyítványommal, hi-
szen sok munkám van benne - mondta 
Marosi Eszter, aki a Tiszaújvárosi Szent 
István Katolikus Általános Iskola 8.a osz-
tályába jár. Ő a helyi gimnázium nulladik 
évfolyamán szeretné folytatni a tanulmá-
nyait. 
Orosz Zoltán is büszkén mutatja a majd-
nem kitűnő bizonyítványát. Csupán egy 
tantárgyból jó, minden másból jeles.
- Úgy érzem mindent megtettem ezért az 
eredményért. Nem volt könnyű, de kellett 
ahhoz, hogy elérjem a célom. Bízom ben-
ne, hogy van esélyem az Eötvös informa-
tika tagozatára bejutni - mondta Zoli, aki 
szintén a  Szent István Iskola 8. a osztá-
lyába jár.
Ideális esetben a szülő és a gyerek kö-
zösen választja ki a középiskolát. Egy 
14 éves még nem tudja egyedül eldönte-
ni, hogy mi lenne számára a legjobb. Sok 
esetben a szülő is bizonytalan. Nehéz a 
választás, hiszen az évek során sokat vál-

toznak a gyerekek. Sok szempontot kell 
figyelembe venni.
- Nyilvánvalóan számít a tanulmányi 
eredmény, de fontos, hogy itt a város-
ban találnak-e megfelelő iskolát - mond-
ta Szilágyi Gyuláné, a 8. a osztályfőnöke. 
- Sok gyerek nem szeretne utazgatni, na-
gyon félnek a kollégiumtól. Volt olyan ta-
nítványom, aki tudta, hogy mit és melyik 
iskolában szeretne tanulni, viszont a köte-
lező kollégium elriasztotta ettől az iskolá-
tól és inkább másikat választott. 
A nyolcadikosok mellett vannak olyan 
hatodikosok is, akiknek szintén számít a 
félévi eredmény. Molnár Zalán a Tisza-
újvárosi Széchenyi István Általános Isko-

la 6.a osztályának tanulója is  középisko-
lában szeretné kezdeni a tanévet szeptem-
berben.
- Miskolcra, a Földes Ferenc Gimnázium-
ba jelentkeztem - mondta Zalán. - Azért 
választottuk ezt az iskolát, mert ott a ma-
tematikaoktatás elég erős. Én jó vagyok 
matekból, ez a kedvenc tantárgyam, ezért 
úgy gondolom, hogy a Földes nekem va-
ló iskola. A félévi bizonyítványom kitűnő 
lett és a központi felvételit is megírtam, 
ami jól sikerült, így azt gondolom a cé-
lom felé vezető úton járok. 
Mind az általános iskolások, mind a kö-
zépiskolások jelentkezési határideje feb-
ruár 15.    

Bizonyítványosztás

Tiszaújváros hetilapja      2017. február 2.      XXXV. évfolyam, 5. szám

Téli rege
Borzasztó ez a tél! Nagy a hó, a hideg farkasordító? Mindez en-
gem hidegen hagy.
A tél egyéb kellemetlenségei miatt emésztem magam. Mert ez a tél 
tiszteletlenséget, udvariatlanságot generál. Emberi kapcsolatokat 
roncsol, rombol. Mire gondolok?
Az eset a minap esett meg velem. A hó nem esett, szikrázott a nap-
sütésben. Középkorú, de inkább idősebb hölgy jött velem szemben. 
Ráismertem egyik kolléganőmre, kivel tegező viszonyban vagyok. 
„Helló, szia!” - köszöntem hangosan, s nyomatékosítva üdvözlése-
met, bal kezemet fejmagasságig emeltem. A hölgy megtorpant, rám 
meredt tekintete, s kimérten válaszolt: „Jó napot kívánok!”
Ez a nő nem ő - konstatáltam megszégyenülve. Merengve mentem 
egyenesen tovább. „Helló, szia! Már köszönni sem tudsz? Már meg 
sem ismersz?” - dörrent rám egy ismerős női hang. „Jaj, de, hel-
ló, szia! - hebegtem, habogtam zavartan. Azóta sem tudom, hogy 
ki volt. 
Egy perc alatt két nőt sértettem meg…
De ne csodálkozzanak kedves ismeretlenek, ne ítélkezzetek kedves 
ismerősök. Szemöldökig húzott sapka, csuklya vagy kapucni, orr-
tőig takaró sál vagy kendő. Az alakot elrejtő bélelt dzseki, nagy-
kabát, bunda.
Ezekben járunk, hát persze, hogy pórul járunk.
De sebaj, jön az enyhülés! Könnyebb lesz a felismerés.
Addig meg a viccbéli, korántsem szentéletű anyuka intelmére hall-
gatok: „Kisfiam minden bácsinak köszönj illedelmesen, sose tudha-
tod, hátha ő az apád!”

-efel-

A jó félévi bizonyítvány jó ajánlólevél a továbbtanulóknak. 

Molnár Zalán - kitűnő félévivel a zsebében - a Földes Ferenc Gimnáziumba je-
lentkezett. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szom-
baton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor lesznek a szentmi-
sék templomunkban. A vasárnapi szentmise keretében lesz a 
gyertyaszentelés.
Első pénteken: Betegek áldoztatása otthonukban.
Február 4-én, szombaton délután folytatódik a felnőtt kateké-
zis a plébánia közösségi termében délután fél ötkor, melyre 
szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket.

Görögkatolikus
Csütörtökön, február 2-án az Úr találkozásának ünnepét 
(Gyertyaszentelő Boldogasszony) tartjuk: 8:00 reggeli isten-
tisztelet, 17:30 Szent Liturgia. Pénteken 8:00 Szent Liturgia. 
Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 
Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Kedden 8:00 Szent Liturgia.

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 16:00 órától konfir-
mációra felkészítő oktatás lesz az imateremben.

 „Ha egy könnycsepp gördül az arcunkon,
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon!”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Lovász Andor

 (volt TVK-s dolgozó) 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
TóTh MikLósné

 (szüL.: Bozsódi irén)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
MAjor LászLó 

búcsúztatásán megjelentek, ravatalán virágot helyeztek el, 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Veled együtt volt teljes az életünk,
hogy elmentél elvitted örömünk,
Szívedben csak jóság és szeretet
Szolgalom és munka volt az életed
A fájdalmat leírni nem lehet, 
csak letörölni a könnyeket.” 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték, hogy 

szoMBATi Ferencné 
(szüL.: nyikos rózA)

 volt nádudvari lakos, életének 91. évében hosszan tartó 
betegség után 2017. 01. 24-én elhunyt. Búcsúztatása 

szűk családi körben megtörtént. 
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy
 id. PiTi Ferenc

 63 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Te-
metése 2017.02.03.(péntek) 12.30 órakor lesz a 

sajószögedi Városi Temetőben.
Gyászoló fiai

„Az ég is beborult, az eső is elered,
 Sír mindenki a fák, a szelek.

Suttogásukban ott hallani a neved,
 Szívünkben őrizzük örök emlékedet. „

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

zöLdi GáBor
tiszaújvárosi lakos 

életének 33. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
A gyászszertartás 2017. február 6-án, hétfőn, 12.30 órakor 
lesz Sajószögeden a Városi Temetőben, majd ezt követően 

a sajóörösi temetőben helyezzük végső nyugalomra. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 kATonA józseFné

 (szüL.: TóTh vALériA)
67 éves korában elhunyt. Temetése 2017.02.06-án (hétfő) 

11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

PAPP AnTALné

 64 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. 
Temetése 2017. 02. 03-án (péntek) 10.30 órakor 

a sajószögedi Városi Temetőben lesz.
A gyászoló család

Haltelepítés!
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2017. február 03-án (pénte-
ken) 260 kg pisztrángot telepít a Tolnai tóba.
Horgászni 2017. február 04-én (szombaton) 07.00 órától le-
het. 
Pisztrángból naponta 3 db fogható, ami nem számít bele a he-
ti 5 db-os kvótába. A fogási naplóba a horgászat végén kg-ban 
összesítve kell beírni.
A jégen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat!
Az esetleges balesetekért a Zabos Géza Horgász Egyesület 
felelősséget nem vállal!
Figyelem!
A 2016. évi horgászengedély 2017. 01. 31-ig volt érvényes.
Az összesített fogási napló leadási határideje: 2017. febru-
ár 28.
A közgyűlést 2017. február 25-én tartjuk a tiszaújvárosi Köz-
ponti Étteremben.

Balázs Tibor
horgászmester

Ülésezik 
az önkormányzat

Tiszaújváros képviselő-testülete február 9-én, csütörtökön 10 
órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapí-
tására
2. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésére
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
2017. évi üzleti terveinek főbb célkitűzéseire

Pontosítás
Múlt heti számunkban írtunk a Miss Alpok Adria Nemzetközi 
Szépségverseny Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Szépe verseny-
ről, melyet a tiszaújvárosi Erdélyi Kinga nyert meg. Akkor - té-
vesen - azt írtuk, hogy az országos döntő március 1-jén lesz, a 
döntőnek azonban még nincs időpontja. 

Hit
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik februá-

ri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végéig egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. oldal 2017. február 2.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot február 5-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd február 6-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár 
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
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

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

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



Díjazott kisgyermeknevelő

Tiszaújváros 
szolgálatáért

Újabb nyugállományba vonult dolgozó, Fekete 
Csabáné kisgyermeknevelő vehette át az önkor-
mányzat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitünteté-
sét a képviselő-testület legutóbbi ülésén. 

Fekete Csabáné a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Nap-
sugár Bölcsődéjének dolgozója, 1976-ban került Tiszaújvárosba 
és az Egyesített Bölcsődei Intézmény 4. sz. intézményében kez-
dett dolgozni gondozónőként. 1977-1979-ig Budapesten dolgo-
zott, majd 1979-től újra az Egyesített Bölcsődei Intézmény 4. sz. 
bölcsődéjében helyezkedett el és folyamatosan az intézmény al-
kalmazottja maradt, egészen nyugdíjba vonulásáig.
Közel négy évtizedet töltött el a város szolgálatában, segítet-
te, támogatta a gyermekek nevelését, több korosztályt érintően 
is. Munkáját mindig a gyermekközpontúság és a szakmai alázat 
jellemezte. Kedvessége, emberszeretete áthatotta minden tevé-
kenységét. 
Az eltelt időszak alatt gondozónőként, kisgyermeknevelőként 
szeretetteljes gondoskodással, maximális segítőkészséggel és 
kezdettől fogva magas színvonalú szakmai tudással látta el fel-
adatát. A gyermekek gondozása során nem csak a megfelelő el-
látásra, testi nevelésre fordított nagy hangsúlyt, hanem a gyer-
mekek életkorának és egyéni sajátosságainak megfelelő mentá-
lis fejlesztésre is. Az általa gondozott gyermekek problémamen-
tesen illeszkedtek be az óvodai közösségekbe. 
Munkája során fontosnak tartotta a szülők folyamatos tájékozta-
tását, velük is családias légkört alakított ki. Tanácsait nem csak a 
szülők, hanem a munkatársai is szívesen fogadták. Nagy figyel-
met fordított arra, hogy az új, fiatal dolgozók elsajátítsák a gyer-
mekgondozás szakmai fortélyait, átvegyék a több évtizedes ta-
pasztalatokat, nevelési módszereket.
Tiszaújváros bölcsődei nevelésében végzett közel négy évtize-
des kimagasló szakmai tevékenysége, gyermekközpontú, példa-
értékű munkavégzése, elhivatottsága és emberi helytállása el-
ismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben ré-
szesült.

Döntött a kuratórium

Mecénás ösztöndíjak
Az intézményi javaslatok alapján a Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítvány kuratóriuma döntött a 2016/2017-es tanév I. félévi 
tanulmányi ösztöndíjainak odaítéléséről. Az önkormányzat ál-
tal finanszírozott, egységesen 25 ezer forintos ösztöndíjat osz-
tályonként egy-egy tanuló kaphatja meg az 5. évfolyamtól kez-
dődően. Ez idén 87 általános- és középiskolai díjazottat jelent.
Az Eötvös középiskolában január 31-én tartották az átadó ün-
nepséget. Itt 26-an részesültek ösztöndíjban.
Városunk többi iskolájában február 2-án, azaz ma adják át a ki-
emelkedő tanulmányi eredménnyel és közösségi tevékenység-
gel kiérdemelt anyagi elismerést.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium ösztöndíjasai:
Tóth Csilla Eszter 7.H, Kiss Péter 8.H, Makrányi Kata 9.H, Ládi 
Adrienn 9.A, Szilágyi Renáta 9.B, Kelemen Alíz 9.Ny, Porko-
láb Dorottya 9.M, Bukovinszky Blanka 10.H, Berkes Nikolett 
10.A, Gere Áron Károly 10.B, Balogh Anna 10.M, Vámosi Dó-
ra 11.H, Mayer Flóra 11.A, Orosz Dominik  János 11.B, Kele-
men Richárd 11.M, Koscsó Enikő 12.H, Kertész Fanni 12.A, 
Stefanovics Viktória 12.B, Lovász Viktor 12.M, Majnár Me-
linda 9.K, Orosz Dóra 10.K, Tóth Gellért 11.K, Ujhelyi Máté 
12.K, Gyulai Mercédesz Anett 12.G, Mester Emese 13.K, Koz-
ma Csilla 14.K.

Ülésezett az önkormányzat

Drog, illetmény, pálya
Január 26-án tartotta idei első 
ülését Tiszaújváros képvise-
lő-testülete. A grémium meg-
fogalmazta a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum tevékenysé-
gével összefüggő elvárásait és 
határozott  a polgármester, il-
letve az alpolgármester illet-
ményéről, juttatásairól. 

Zárt üléssel kezdte munkáját a testület, 
melyet követően Bráz György arról tájé-
koztatta a nyilvánosságot, hogy az ipari 
parkban 10,3 hektár területet értékesített 
2006-ban a TiszaSzolg 2004 Kft., a bevé-
tel meghaladja a 100 millió forintot, s je-
lenleg is zajlanak tárgyalások két ingatlan 
értékesítéséről. 

Drogprevenció

Tiszaújváros képviselő-testülete évente
megfogalmazza javaslatait a városban fo-
lyó drogprevenciós tevékenységre és a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
szakmai programjára vonatkozóan. Így 
tett most is, ugyanakkor értékelte a 2016. 
évi munkát.
 A 2016-ra megfogalmazott irányelvek 
között szerepelt a Nemzeti Drogellenes 
Stratégiában és Tiszaújváros Drogelle-
nes Stratégiájában foglaltak megvalósítá-
sának a KEF által történő segítése. Visz-
szatérő, folyamatos feladat - a gyerme-
kek legális és illegális drogfogyasztásá-
nak megelőzése érdekében - a szülőkkel 
történő szoros együttműködés, a droggal 
összefüggő megelőző, felvilágosító tevé-
kenységek folytatása, valamint a kábító-
szerrel kapcsolatos információk átadása a 
fiatalok, szülők, illetve a szakemberek ré-
szére. Feladat volt továbbá a kor-társse-
gítők hálózatának szervezése, működteté-
se, a csoport létszámának növelése, vala-
mint a csoport tevékenységének széleskö-
rű megismertetése és népszerűsítése.  
A KEF valamennyi tervezett programját 
megvalósította. Az egyik legjelentősebb 
fejlemény volt, hogy pályázati forrásból a 
dohányzással, alkohol- és kábítószer-fo-
gyasztással kapcsolatos tájékoztató, is-
meretközlő szórólapokat aktualizálták és 
ismételten kiadták, majd a drogellenes vi-
lágnap alkalmából a Tiszaújvárosi Króni-
kában is megjelentették.
 A szórólapok az érintettek, az érdeklődők 
számára elérhetőek egyrészt a társintéz-
ményekben, másrészt a különböző ren-
dezvényeken. Szintén pályázati forrásból 
egy új kiadványt is megjelentettek, amely 
tartalmazza a KEF munkájának bemuta-
tását, a szervezet munkatervét, rendezvé-
nyeit, a kortárssegítők bemutatását, vala-
mint a drogproblémákkal küzdők számá-
ra segítséget nyújtó intézmények elérhe-
tőségét. 

A KEF tagintézményeinek beszámolói 
alapján a testület azt állapította meg ösz-
szességében, hogy a drogprevenciós tevé-
kenység városunkban továbbra is megfe-
lelő színvonalú és a Drog-ellenes Straté-
gia valamennyi pillérére kiterjedt. A KEF 
a pályázati lehetőségeket kihasználta, a 
rendelkezésre álló forrásokat összehan-
golt drogprevenciós munkára fordították.

Tisztségviselői 
illetmények, juttatások

2017. január 1-jei hatállyal módosult a 
helyi önkormányzatairól szóló törvény, 
ennek értelmében a polgármester illet-
ménye a 10.001 - 30.000 fő lakosságszá-
mú településeken az állam-titkári  alapil-
letményből, illetménykiegészítésből, ve-
zetői illetménypótlékból álló illetmény 
(997.170 forint) 70%-a, azaz 698.019 fo-
rint. A főállású polgármester havonta az 
illetményének 15%-ában meghatározott 
összegű (104.703 Ft) költségtérítésre is 
jogosult.
2014. október 12-től Bráz György pol-
gármester egyéb juttatásai így alakultak: 
mobiltelefon használat 30.000 Ft/hó, üz-
leti és magáncélú gépjárműhasználat 
42.000 km/év, cafetéria keret 200.000 Ft/
év. Ezen juttatások közül a polgármester 
kérésére az engedélyezett éves kilométer 
számot 36 ezerre csökkentette a testület.
 A képviselő-testület korábbi határoza-
ta értelmében a képviselő-testület a pol-
gármester tájékoztatójának elfogadása 
után munkájának elismeréseként féléven-
te háromhavi jutalomban részesíti a pol-
gármestert. Ugyancsak Bráz György ké-
résére - illetménye jogszabályi emelkedé-
se miatt - a 6 havi éves jutalmat 3 hónapra 
csökkentette a testület. Erre akkor szerez 
jogosultságot a polgármester, ha évente 
egy alkalommal, márciusban tájékoztatja 

a képviselő-testületet a végzett munkájá-
ról, s ezt a testület elfogadja. 
Hasonló a helyzet az alpolgármester il-
letményével kapcsolatban is, melynek 
összegét a polgármester illetménye 70-
90%-a (488.613 Ft és 628.217 Ft) kö-
zötti mértékben a képviselő-testület ál-
lapítja meg. Dr. Fülöp György alapillet-
ményét - elismerve magas szakmai szín-
vonalon végzett munkáját - a maximális 
mértékben állapította meg a testület. A 
főállású alpolgármester havonta az illet-
ményének 15%-ában meghatározott ösz-
szegű (94.233 Ft) költségtérítésére is jo-
gosult, s mivel angol középfokú komp-
lex nyelvvizsgával rendelkezik, így ide-
gennyelv-tudási pótlékra jogosult, mely-
nek összege 30.000 Ft/ hó. Az egyéb jut-
tatások: mobiltelefon  használat 20.000 
Ft/hó, üzleti és magáncélú gépjárműhasz-
nálat (42.000 km-ről csökkentve) 36.000 
km/év, cafetéria keret 200.000 Ft/év.                                                                    
 Az alpolgármester eddigi 5 havi éves ju-
talma - tekintettel illetményének emel-
kedésére - 2 hónapra csökkent, melyre a 
polgármesternek készített tájékoztatójá-
nak elfogadása esetén jogosult.
(Háttérinformációként érdemes megemlí-
teni, hogy a 2014-es választás után - tör-
vényváltozás miatt - jelentősen csökkent 
a polgármesterek, alpolgármesterek illet-
ménye. Ennek kompenzálására válasz-
totta Tiszaújváros képviselő-testülete az 
említett feltételekhez kötött, viszonylag 
nagy összegű jutalmazást. A kormány-
zat, belátva hibáját, most korrigálta a tör-
vényt, ezért a tisztségviselők maguk kez-
deményezték jutalmuk csökkentését.)

Épülhet az ovis pálya

Tiszaújváros önkormányzata tavaly már-
ciusban pályázatot nyújtott be az Ovi-Fo-
ci Közhasznú Alapítványhoz, egy kife-
jezetten óvodások számára kifejlesztett 
multifunkciós műfüves pálya megépíté-
sére a Bóbita óvoda udvarán. 
A felhívás szerint amennyiben a pályá-
zó közreműködésével legalább 6 millió 
forint társasági adó (TAO) felajánlás ér-
kezik az alapítványhoz, úgy a pályázat 
minden egyéb szempont elbírálása nélkül 
nyertes. 
Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a 
MOL Petrolkémia Zrt.-vel, amely segítő-
kész volt, s megtörtént a TAO felajánlás. 
Az alapítvány 2017. június 30-ig épí-
ti meg a pályát, melyhez az önkormány-
zat 2.850 ezer forint önerőt biztosít. To-
vábbi 400 ezer forintos keretösszegből a 
gyermekek egészségének védelme érde-
kében egy UV-szűrős álcahálót is besze-
rez az önkormányzat. 

Ferenczi László

2017. évi elvárások 
a KEF tevékenységében

• A KEF segítse tagjainak, az együttműködő szakembereknek egészségfejlesztési és 
prevenciós munkáját, a szakmai ismereteik bővítése céljából támogassa a tovább-
képzésekre, szakmai konferenciákra való eljutás lehetőségét. 
• A helyi drogprobléma hatékony kezelésének alapfeltétele továbbra is a drogpo-
litikában aktív szerepet vállaló szervezetek, intézmények tervszerű, összehangolt 
együttműködése.
• Fontos a droggal összefüggő preventív, felvilágosító tevékenységek folytatása, és 
az ezzel kapcsolatos információ széleskörű közvetítése a szakemberek, a fiatalok és 
a családok felé, kiemelten kezelve a szülői célcsoportot. 
• Fontos, hogy a KEF és a tagintézményei továbbra is törekedjenek arra, hogy a szü-
lők fogékonyabbá váljanak a drogokkal kapcsolatos kérdéseik megfogalmazására, 
tájékoztatást kapjanak, hogy mit tehetnek a gyermekeik legális és illegális drogfo-
gyasztásának megelőzése érdekében. 
• A KEF fordítson figyelmet a kortárssegítők hálózatának működésére, a csoport lét-
számának növelésére, valamint szakmai képzésük szervezésére. 
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A multifunkciós ovis pálya számos sportág űzésére alkalmas.



Polgármesteri gondolatok

Hulladék, nevelés, kultúra
A legutóbbi képviselő-testü-
leti ülés nem bővelkedett iz-
galmas témákban, de Bráz 
György polgármester „fel-
dobta” kissé az ülést. Több 
alkalommal is magánvélemé-
nyének adott hangot a napi-
rendi pontokhoz közvetve 
kapcsolódó kérdésekben.

Hulladékgazdálkodás

A hulladékkezelési társulási szerződés 
módosításakor egy rövid helyzetértéke-
lést adott a polgármester arról, hogy mi 
történik Magyarországon a hulladékgyűj-
tés, -kezelés területén.
- Egyszer már szó volt róla, de szeretném 
ismét elmondani, hogy komoly átrende-
ződés van, aminek a vége az lesz, hogy 
minden megyében egyetlen egy hulla-
dék közszolgáltató lesz kijelölve, ame-
lyik megkapja a lehetőséget arra, hogy 
közszolgáltatást végezhet a megye te-
rületén - mondta Bráz György. Elég ne-
héz ezt megérteni, még annak is, aki ben-
ne van, de ennek az lesz a vége, hogy a 
jelenlegi közszolgáltató, amelyik itt van, 
aki ténylegesen elviszi a hulladékot, az át 
fog menni Heves megyébe, mi pedig át 
fogunk kerülni a miskolcihoz. Ez lesz az 
átrendeződés, de mégse fogunk mást lát-
ni, mint azt hogy ugyanaz a csapat gyűj-
ti a hulladékot. Ezek a közszolgáltatók al-
vállalkozókat fognak alkalmazni és gya-
korlatilag ugyanazok fogják elhorda-
ni nagyon sok helyen a hulladékot, mint 
eddig. Ebből van egy kis probléma, mert 

azért mi is érzékeljük, hogy időnként Ti-
szaújváros közigazgatási területén is van-
nak problémák a hulladékgyűjtés és szál-
lítás körül. Reméljük, hogy ezt az idősza-
kot át tudjuk úgy vészelni, hogy nagyobb 
probléma nem lesz, mert nyilvánvaló, a 
lakosság abban érdekelt, hogy a hulladé-
kot összegyűjtsék. Arra törekszünk, hogy 
minél több hulladékot szelektíven gyűjt-
sünk össze, és ezeket mindenképpen szál-
lítsák el. Majd ha eljutunk oda, hogy er-
ről dönteni kell, természetesen a javaslat 
ide fog kerülni a testület elé, és itt fogjuk 
meghozni azokat a döntéseket, melyek az 
átalakuláshoz szükségesek.

Köznevelés

A polgármester a bázisóvodával össze-
függésben is kifejtette magánvéleményét.
- Akik ma ebben a rendszerben működ-
nek, akár óvodában, akár bármilyen más 
köznevelési intézményben, azok közül a 
fiatalok már nem tudják, hogy mi történt 
anno - mondta. - Szeretném elmondani, 
hogy nincs új a nap alatt. A bázisóvodák 
kialakítása annak a felismerése, hogy ami 
működött nem kellett volna szétverni. A 
régi rendszerben is, amit átkosnak neve-

zünk, a városközpontok, a járási közpon-
tok mindig ilyen módszertani központ-
ként működtek. Azok adták meg a vá-
roskörnyék településein lévő köznevelési 
intézményeknek azt a lehetőséget, hogy 
ide lehetett jönni. Nagyon sok óvodape-
dagógus dolgozott itt, és sokkal maga-
sabb szakmai színvonalra el tudtak jut-
ni, mint a városkörnyéki óvodákban. Ez 
teljesen érthető. Egy kis óvodában né-
hány pedagógus dolgozott, itt meg na-
gyon sok jól felkészült szakember volt, 
több is volt a pénz, tehát messzebbre le-
hetett jutni. Most a barkácsolás közepet-
te, ahogy a köznevelést alakítgatták Ma-
gyarországon, rájöttek arra, hogy teljes a 
zűrzavar, mert a szakmai nihilbe szakad-
tak bele az intézmények. Az egy dolog, 

hogy nincs szakmai felügyelet jelen pilla-
natban. Ez a véleményem, mindegy, hogy 
milyen hókusz-pókuszok hangzanak el 
erről. Nincsen. Tehát kellene valami, ami 
mégis segítséget nyújtana azoknak az in-
tézményeknek, melyek kint vannak vala-
hol és magányosan végzik a feladatukat. 
Ilyen szempontból van jelentősége an-
nak, hogy van egy bázisóvoda, nevezzük 
így, amely tud módszertani segítséget ad-
ni, lehet hová fordulni, lehet látni ötlete-
ket. Ez a helyzet. Hogy ez milyen köntös-
be van csomagolva, azt mindenki dönt-
se el magában. Ez majdnem olyan, mint 
a szakképzési rendszer. Valamikor műkö-
dött, szétverték nullára és most mindenki 
kapkodja a fejét, hogy hogyan lehet nor-
mális szakképzést Magyarországon létre-
hozni.  Most isszuk a levét ennek is. 

Közművelődés

Bráz Györgynek a közművelődés kérdés-
köréhez is volt hozzáfűzni valója.
- Eldöntöttem, hogy nem fogok takar-
gatni ügyeket, őszintén kell beszélni - 
mondta a polgármester. - Az a harci hely-
zet, hogy lassan már nem lesz akit, úgy 
lehet nevezni, hogy művelődési szakem-

ber. Azért nem lesz, mert olyan méltány-
talanul alacsony a bérezés. Jó, most kap-
nak majd egy kis bérkiegészítést, hogy 
nincs már, aki csinálja. Amikor tárgyal-
juk a továbbképzési terveket – mint most 
is -, azért kell ennyiszer módosítani, mert 
össze-vissza mennek az emberek, hogy a 
megélhetésüket biztosítani tudják. Ami-
kor a magyar kultúra napja alkalmából 
köszöntöttük a színházi előadás előtt a je-
lenlévőket, elmondtam, hogy nem csak 
az ilyen magas kultúrára kellene adni a 
pénzeket, mint a mit tudom én xy hang-
versenyek, meg ez, az, amaz. Nem kéne 
elfeledkezni arról, hogy az emberek a he-
lyi társadalmakban, magyarul a települé-
seken élik az életüket, ott is szükség van 
a kultúrára. Viszont mindenhez szakem-
ber kell. El lehet az képzelni, hogy egész-
ségügyi szolgáltatást végezzen valaki or-
vosi diploma nélkül? Ott is megkövetel-
jük, hogy szakértő módon adja elő a dol-
got. A pedagógusoknál is elvárjuk, hogy 
megfelelő szakmai színvonal legyen, 
mert egyébként mit ér az egész. Felnő 
egy olyan nemzedék, amelyik nem kap 
megfelelő alapokat ahhoz, hogy az élet-
ben tudjon boldogulni. A kultúra is ilyen. 
Szükség van arra, hogy legyenek kultu-
rális intézmények, legyen művelődési 
otthon, legyen könyvtár. De a kor szín-
vonalának megfelelően. Az nem könyv-
tár, amelyikbe bemegyünk, és ha bevisz-
nek egy számítógépet, akkor talán van. 
Az nem könyvtár, ahol 40 évvel ezelőt-
ti könyvek vannak a polcon. Van persze 
azok között is nagyon sok olyan könyv, 
amelyik nem rossz - már amelyiknek nem 
volt politikai töltete. De hát nem tudnak 
semmit se venni, még állományt sem tud-
nak gyarapítani. Mert nincs pénzük. Pénzt 
kellene adni a végekre, mert nagy baj lesz 
a végeken. Mert attól még hogy felújí-
tunk egy épületet, az egy dolog, de ott va-
lami tevékenységnek történnie kell. Ez 
olyan, mint egy családban, ahol fel tud-
ják építeni a házat, csak éppen arra nincs 
pénzük, hogy egyenek, meg fűtsenek, ru-
hát vegyenek maguknak. Akkor minek 
az ékes épület? Okuljanak azok, akik kü-
lönböző döntéseket hoznak itt-ott-amott. 
Igenis több pénzt kell adni a kultúrára. Ha 
megnézzük, hogy milyen kulturális nor-
matíva van, vagy mennyi kulturális tá-
mogatás érkezik a végekre, hát arcpirí-
tó. Mindenféle események reklámozásá-
ra annyi pénzt szórnak szét, hogy az va-
lami őrület. Hogy ez legyen, meg az le-
gyen, meg amaz legyen az országban. Ide 
megy a pénz. A nélkül is meg tudják csi-
nálni, hogy reklámozzák, hogy világbaj-
nokság lesz, meg ez lesz, meg amaz lesz. 
Azok az emberek úgyis be fognak menni, 
akik szeretik a sportot, meg mit tudom én 
hogy mit. Miért kell ennyi pénzt kiszórni 
ilyen hülyeségekre?

F.L.
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„Lassan már nem lesz, akit úgy lehet nevezni, hogy művelődési szakember.”

Bráz György polgármester több témakörben is elmondta magánvéleményét. 

Okok, tünetek, megoldások

Egyensúlyban 
a hormonok

Fejfájás, hajhullás, depresszió, pajzsmirigyzava-
rok - csak néhány tünet, amit az ösztrogéndomi-
nancia okozhat. A kérdés napjainkban egyre aktu-
álisabb, és szinte minden korosztályt érint. A témá-
ban Dr. Pógyor Margit szülész, nőgyógyász, termé-
szetgyógyász tartott előadást. 

- A hormonegyensúly összefüggésben van a meddőséggel - 
mondta Dr. Pógyor Margit. - Az utóbbi időben rengeteget be-
szélnek az ösztrogéndominanciáról, mi mindig azt a kérdést 
tesszük fel, hogy mi az oka. Nem a tüneteket kezeljük, hanem az 
okokat keressük meg.
- Melyek lehetnek ezek az okok? 
- Sok oka lehet, de fontos, hogy ne csak az ösztrogénről beszél-
jünk, hanem a progeszteronról is. Itt mindig az egyensúly a lé-
nyeg, tehát nem az, hogy normális értékeken belül legyen a két 
hormon értéke, hanem mindig egymáshoz kell viszonyítani. Ez 
mindig a ciklus adott napjához van kötve, a 21.-hez. A peteérés 
után a  progeszteron szerepe nagyon nagy és 14 napig kell, hogy 
egész magasan tartsa magát ahhoz, hogy egyáltalán valaki te-
herbe tudjon esni. 
- Hogyan lehet felismerni a tüneteket? 
- Vérzészavarok, fájdalmas menstruációk, meddőség, vagy pél-
dául az, hogy valakinek ok nélkül nő a súlya és nem tudja hogy 
miért. Ilyenkor az összefüggéseket keressük meg. Nem csak az 
ösztrogént és progeszteront vizsgáljuk, hiszen a belső endokrin 
rendszerben minden mindennel összefügg. 
- Kiket érint ez a probléma?
- Már egész fiatal lányokat is, náluk a pattanásos bőr, az akár 6-8 
hónapig is kimaradó vérzés utalhat ösztrogéndominanciára. Az-
tán felnőttkorban a meddőség, később - a klimaxos korban - pe-
dig a hőhullámok is utalhatnak erre. 
- Mi lehet a megoldás? 
- Én mindig annak a híve vagyok, hogy minél közelebb legyünk 
a természethez. Természetes dolgokkal a pajzsmirigy működé-
sét is tudjuk támogatni, és próbáljuk a szervezet öngyógyító me-
chanizmusát előhozni. Erősítjük az immunrendszert, és gyógy-
szerekhez már csak akkor nyúlunk, na nagyon muszáj - mond-
ta a doktornő. 
A hormonzavarok nem újkeletűek, sok okot pedig nem tudunk 
kikerülni - mondta Luczai Gabriella természetgyógyász-fitote-
rapeuta, az est szervezője. 
- Ami a legnagyobb baj, hogy ezt mi okoztuk magunknak - 
mondta Gabriella -, azzal, hogy iparosodtunk, hogy rovarir-
tókat használunk, hogy mindenféle kemikáliát megeszünk, 
megiszunk, magunkra kenünk. Van, amit nem tudunk kikerül-
ni, ezekkel együtt kell élni, nem mondhatom, hogy mostantól 
nem használok például mosogatószert, de alternatív megoldá-
sok azért sok esetben vannak. 

Fodor Petra

A speciális terület ellenére sokan érdeklődtek az előadás 
iránt. 

Dr. Pógyor Margit



Egy tea Gabriellával 

Együtt élni a természettel
Moringa, édesgyökér, gyöm-
bér, homoktövis, rózsaszirom, 
napraforgószirom, kökényvi-
rág - ezekből készült teát kor-
tyolgatva beszélgettünk múlt-
ról, természetről és persze 
a gyógynövényekről Luczai 
Gabriella természetgyógyász-
fitoterapeutával. 

Herbatea vagy gyógytea - erről szólt a 
legutóbbi Irodalmi fonó teával, amin az-
tán hamar kiderült, nincs különbség. Ta-
lán csak annyi, hogy a gyógynövény él-
vezeti teája a herbatea, míg gyógyteát va-
lamilyen konkrét probléma kezelésére ál-
lít össze a fitoterapeuta. Szó esett arról is, 
hogy a népi gyógyászatban milyen szere-
pet töltöttek be a gyógynövények.
- A népi gyógyászatban régen megvoltak 
a gyógyítói fokozatok - mondta Luczai 
Gabriella -, így voltak a garabonciások, 
egyfajta tanulók, majd a sámánok, akik 
már ismerték a gyógynövények hatása-
it, ők házhoz jártak gyógyítani. Aztán a 
táltosok, akik már akkora tudással ren-
delkeztek, hogy nem jártak házhoz, fi-
nomenergiákkal gyógyítottak, magukhoz 
hívták a szellemeket, így derítve fel a be-
tegségek okait. Az ő jelentőségük akkor 
halványodott el, amikor a magyarok Eu-
rópába jöttek. Tudásuk egy részét a fü-

vesasszonyok, javasasszonyok vitték to-
vább, az asztrológiai tudást pedig az al-
földi pásztorok. 
Hogyan találkoznak a gyógynövények az 
asztrológiával? Erre is a múltból kapunk 

választ. A kínai öt elem tanát, az ayurvéda 
vagy a tibeti orvoslás elméletét a magya-
rok nyelv- és szokásrendszerükön keresz-
tül őrizték meg, az asztrológiai jegyek 
pedig különböző elemeket képviselnek, 
mint tűz, föld, víz, levegő. Az, hogy va-
laki milyen csillagjegyben született, erős-
ségeit és gyengeségeit is meghatározza, a 
teákkal pedig erősíteni lehet a gyengesé-

geket. De visszatérve a régmúlthoz:
- Régen nem csak a testet gyógyították, 
hanem a lelket is. Ilyenkor a beteg állt 
a középpontban, figyelmet kapott, akár 
a sámántól, akár a közösségtől. A lé-

lek gyógyítását is jó lenne visszahozni a 
mindennapokba. Fontos az is, hogy va-
laki meg akarjon gyógyulni, és ezért te-
gyen is. Így például, ha magam szedem a 
gyógynövényt, az rám lesz jó hatással, hi-
szen én gondoskodtam magamról. A fito-
terápiához is az kell, hogy a beteg is részt 
vegyen benne, a megadott módon készít-
se el a teát. Fontos a szabályok betartása, 
hogy a hatóanyagok előjöjjenek, megma-
radjanak. 
- Melyek a tél legjellemzőbb teái?
- A hársfa és a bodza, vagy akár az édes-
gyökér. Én ilyenkor a keverékeimbe sze-
retek adni egy alap édes ízt. Az édesgyö-
kér nagyon hatásos légúti betegségek ese-
tén, szaponint tartalmaz, ami hurutos kö-
högés esetén feloldja a váladékot, amit 
így könnyebben felköhög a beteg. 
- Meg lehet szeretni a gyógynövényeket? 
- Egyre nyitottabbak az emberek a gyó-
gyteák fogyasztására, és lehet, hogy ami 
elsőre nem ízlik, azt az ötödik csészénél 
már finomnak érezzük. Annyira eltávo-
lodtunk már a természetes ízektől, hogy 
újra meg kell tanulnunk élvezni azokat. 
Régen együtt éltünk a természettel, abból 
gazdálkodtunk, amit adott. Így gyógynö-
vényekből készültek a kenőcsök, boroga-
tások, ezeket használták arc- és testfestés-
re is. Nem volt megkérdőjelezhető a ha-
tásuk, hiszen azonnal kiderült, hogy egy 
növény jó hatással van-e az emberre vagy 
épp mérgező. 

Fodor Petra

Mi sárgák

Te milyen színű 
vagy?

Te milyen színű vagy? Valami hasonlót játszottunk 
sokat gyermekkoromban. Én fehér-barnában lát-
tam magam, mások kéknek, rózsaszínnek gon-
dolták magukat természetük, alkatuk, habitusuk 
alapján. Néhány évtized elteltével aztán betört az 
aurafotózás divatja, ami különleges hőkamerával 
színeket festett sziluettünkre. 

Így játszva a színekkel és a gondolattal kerestem fel Tóthné He-
gyi Judit business coach-ot, aki új foglalkozássorozatot indított 
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Az első alkalom a színek-
ről szólt, arról, hogy ki, milyen színű a személyiségjegyei alap-
ján. 
Huszonketten ültek körbe a teremben, pont, mint az amerikai 
filmekben a csoportterápián. Középen a coach, aki előadással 
kezdte, majd sorra csatlakoztak hozzászólásaikkal a résztvevők. 
Sokan voltak kíváncsiak a színükre, ezért is mentek el az előa-
dásra. 
- Te milyen színű vagy? - kérdez-
tem a coachot.
- Sárga -  mondta, miközben meg-
fejtettem, hogy én is  sárga lehe-
tek, s így kezdtünk beszélgetni mi 
sárgák. 
- Ki az a coach, és mivel foglako-
zik?
- Ha röviden akarom lefordítani, 
akkor azt mondom, a coach egy 
személyiségedző, aki abban segít 
az embereknek, hogy a problémá-
jukat saját maguk tudják megol-
dani. Abban ösztönzöm őket, hogy 
belső erőforrásaikat mozgósítva, maguk jöjjenek rá a megoldás-
ra.
- Te tanultad a coach-ságot?
- Igen, a budapesti kommunikációs főiskolán végeztem okleve-
les business coachként.
- Úgy tűnik első próbálkozásod sikerrel járt, hiszen nem maradt 
üresen egy szék sem a teremben.
- Igen. Kevesebb résztvevőre számítottam, megmondom őszin-
tén. Ráadásul a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy ilyen cso-
port 15 fővel tud tevékenyen dolgozni, így külön kihívás volt 
számomra a nagy létszámú érdeklődő. 
- Mi történik itt bent a zárt ajtók mögött?
- Ez gyakorlatilag egy foglalkozássorozat, melyet minden hó-
nap utolsó hétfőjén öt órától tartok. Nyitott csoportról van szó, 
tehát bárki bejöhet. A téma állandóan változik. Most a szemé-
lyiséghez tartozó színeket fejtettük meg, de a legközelebbi fog-
lalkozásokon szó lesz még a viselkedésről, a kommunikációs 
készség fejlesztéséről, a konfliktuskezelésről, problémamegol-
dásról. Ezek a beszélgetések az önismeretet, önbizalmat is erő-
sítik. Minden alkalommal tartok egy előadást, így kezdődik az 
együtt töltött másfél-két óra, majd tesztet töltenek ki a jelenlé-
vők, aztán jön a játék. 
- A szín-lélektannal foglalkozó pszichológusok szerint a színek-
hez való vonzódás és a színpreferenciák különféle karaktere-
ket és személyiségeket takarnak. Mi hasznát vehetjük annak, ha 
beazonosítjuk a színeinket? 
- Vannak főszínek, a kék, a piros, a sárga és a zöld. Amellett, 
hogy mindenkiben keverednek a színek, van egy domináns szín 
is. A kék emberek általában szabálykövetők, a zöldek kitartó-
ak, csendesek, inkább a háttérben húzódnak meg. A sárgák ösz-
tönzők, lelkesítők, általában a társaság középpontjában vannak, 
a pirosak jellemzője az uralkodó, domináns személyiség. Ezek 
életünk folyamán változhatnak is, hiszen ahogy halad az idő, 
úgy öregszünk, úgy változhat a személyiségünk is, a környe-
zetünk, sőt egy adott feladat is „átszínezheti” a személyiségün-
ket. A színek által többet tudhatunk meg az emberek viselkedé-
séről, személyiségéről, illetve magunkról is. Útmutatást adhat 
ahhoz, hogy hogyan kommunikáljunk másokkal, a különböző 
színű emberekkel, s beazonosíthatunk embereket szín alapján, 
hogy milyen viselkedésminta jellemző rájuk. 

   berta

Illemtan, protokoll

Itt van újra a báli szezon
Eljött a bálok, farsangi mu-
latságok ideje. Ezzel koráb-
ban már foglalkoztunk rész-
letesen, most egy rövid átte-
kintés erejéig elevenítjük fel 
a legalapvetőbb dolgokat.

Minden alkalomra, így a bálra is pontosan 
kell érkezni. A rendezvényen csak felnőt-
tek - pontosabban 16 év felettiek - vehet-
nek részt. Ha a bál jellegét másként hirde-
tik meg, akkor természetesen részt vehet-
nek fiatalabbak is. Például általános isko-
lai bálon fellépő végzős diákok. 
A báli öltözetet mindig az urak ruházata 
határozza meg. Báli öltözék uraknak: sö-
tét színű öltöny nyakkendővel. Báli öltö-
zék hölgyeknek: hosszú ruha, kisestélyi, 
koktélruha.
A rendezvény alatt legyünk fesztelenek és 

könnyedek, de kerüljük a feltűnést. Fon-
tos illemszabály, hogy tánc közben nincs 
lekérés.
Táncolni nem kötelező. Amennyiben a 
hölgyek a táncfelkérést visszautasítják, 
akkor azt a táncot utána már mással ne 
táncolják, hogy ne sértsék meg a felkérő 
érzéseit.

Legyünk tekintettel a táncparkett méreté-
re, és a többi táncosra. Ne taroljunk, és ne 
tolakodjunk.
Túl korán, a bál kötöttebb műsorának be-
fejezése előtt, nem illik távozni.
Jó bálozást és maskarázást kívánok!

Medina

5. oldal2017. február 2. Lélek/Gyógyászat

A vártnál nagyobb volt az érdeklődés.

Tóthné Hegyi Judit

A bál kötöttebb műsorának végezte előtt nem illik távozni. 

Fontos a szabályok betartása, hogy a hatóanyagok előjöjjenek. 

Luczai Gabriella szeret keverékeibe egy édes alapízt adni. 



Kedves Diákok, Tisztelt Szülők! 
Intézményünk a 2017/2018-as tanévben a következő osztályo-
kat indítja:

1. Hat évfolyamos, 1 osztály, 30 fő.                 
Tagozatkód: 0001
A rangsor kialakítása az 5. év végi és a 6. félévi tanulmányi 
eredmények átlaga alapján történik. 
A jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon közvet-
lenül is el lehet küldeni intézményünknek. Ezzel egyidejűleg a 
tanulói adatlapot közvetlenül kell megküldeni a Felvételi Köz-
pontnak (9001 Győr, Pf. 694.) 2017. február 15-ig. Az adatlap-
csomag iskolánk titkárságán átvehető, valamint honlapunkról 
(http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu) is letölthető.
2.  Négy évfolyamos, általános tantervű, 2 osztály, 60 fő.  
Tagozatkód: 0002
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelv 
és a matematika írásbeli eredménye alapján történik. A felvéte-
li pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanul-
mányi eredmények átlaga, 25-25%-ban a két írásbeli eredmé-
nye számít.
3.  Négy évfolyamos, emelt matematika, 0,5 osztály, 15 fő.  
Tagozatkód: 0003
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika írásbeli 
eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 
50%-ban a matematika írásbeli eredménye számít.
4.  Négy évfolyamos, emelt informatika, 0,5 osztály, 15 fő.  
Tagozatkód: 0004
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika írásbeli 
eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 
50%-ban a matematika írásbeli eredménye számít.
5. 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály, 1 osztály, 30 
fő. Tagozatkód: 0005
Intézményünk a nyelvi előkészítő osztály esetében szóbe-
li vizsgát is szervez angol nyelvből. A felvétel a tanulmányi 
eredmények, a szóbeli, valamint a magyar nyelv és a matema-
tika írásbeli eredménye alapján történik. A felvételi pontszám-
ba 25%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi ered-
mények átlaga, 25%-ban a szóbeli, 25-25%-ban a két írásbeli 
eredménye számít. 
A szóbeli vizsga egy motivációs beszélgetésből áll, melynek té-
makörei megtekinthetőek honlapunkon (http://www.eotvos-tuj.
sulinet.hu), a Beiskolázás 2017/18 menüpont alatt.
A szóbeli vizsga ideje: 2017. február 22. 15:00 óra.
Helye: a gimnázium épülete, I. emelet.
    Erdélyi Lajos
    intézményvezető

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium felvételi 

tájékoztatója a 2017/2018. tanévre
(OM azonosító: 029265, feladatellátási hely kódja: 001)

Suliváró 
a Kazinczyban

Kedves Szülők! 
Gyermekük életének meghatározó időszaka közeleg. Iskolába 
hívogató programra invitáljuk Önöket gyermekeikkel együtt, 
ahol megismerkedhetnek a Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola életével, képzési programjaival, betekintést nyerhet-
nek mindennapjainkba, és választ kaphatnak kérdéseikre. 
2017. február 7. TÁNCRA FEL! – JÁTÉKOS NÉPTÁNC
Énekes, mozgásos népi játékok tanulása.
2017. február 14. BINGÓ, LOTTÓ – JÁTSZÓHÁZ
A számok megismerését fejlesztő játékok.
2017. február 21. FEJLESZTELEK - MEMÓRIATRÉNING
Képességfejlesztő játékok
2017. február 28. CSODÁLATOS ÁLLATVILÁG
NOÉ BÁRKÁJA
2017. március 7. TÁRSAS – VÁRLAK – PC PETI
Játékos informatika
2017. március 14. GYEREKJÁTÉKOK ANGOL NYELVEN
Énekes, mozgásos játékok angolul.
2017. március 21. LURKÓGYÚRÓ – SULIVÁRÓ
Képességfejlesztő játékok
2017. március 28. KÓDFEJTŐ- ELREJTŐ – CSODAFA
Tapogató – formafelismerő játékok
2017. április 4. A SZIVÁRVÁNY NYOMÁBAN
ANGOL LECKE KICSIKNEK
2017. április 11. CSODÁLATOS NÖVÉNYVILÁG HÚSVÉT
2017. április 25. JÁTSSZ VELÜNK! - DRÁMAJÁTÉKOK
A foglalkozások helye: 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18.
A foglalkozások időtartama: keddenként 16:45 – 17:30.
Szeretettel várunk minden iskolába készülő érdeklődő gyerme-
ket szüleikkel együtt!

Dorony Attiláné 
igazgató

Diákolimpia

Sakkban nagy Széchenyi, Kazinczy
Közel negyven sakkozópalán-
ta nevezett a diákolimpia vá-
rosi versenyére. A gyerekek 
az 1-4. korcsoportban, egyé-
niben és csapatban is meg-
mérkőztek, hogy kivívják a 
megyei döntőbe jutást.

- Két éve sakkozom versenyszerűen - 
mondta Böcsödi Péter, aki magabiztosan 
várta a megmérettetést - a legnagyobb él-
ményem nekem az volt, amikor az első 
versenyemet megnyertem Sárospatakon, 
szerintem sikerül most is továbbjutnom.
A mezőnyben két „profi” játékos is volt. 
Ők ugyanis már rendelkeznek a Nem-
zetközi Sakkszövetség úgynevezett Élő 
pontszámával.
-  Élő pontot, csak olyan játékosok ellen 
lehet szerezni, akiknek már van - magya-
rázta el Kákóczki Tamás, aki a tiszaújvá-
rosi nemzetközi versenyen szerezte pont-
jait. - Az ilyen sakkozók általában nagyon 
jól játszanak, és főleg felnőttek.
Ezek a versenyzők külön kategóriát kép-
viselnek. Erre is oda kellett figyelnie a 
szervezést végző TSC sakk szakosztályá-
nak.
- A Magyar Sakkszövetség és a Magyar 
Diáksport Szövetség decemberben egyes-
séget kötött, a diákolimpia megrendezé-
sével kapcsolatban - mondta Orbán Zol-

tán elnök. - A városban leginkább két is-
kolában, a Kazinczyban és a Széchenyi-
ben van nagyobb sakkélet, innen kerül-
nek ki többségében a gyerekek.
Sajnos nem biztos, hogy minden indulá-
si jogot kivívott diák el is indul a megyei 
döntőben. Volt már arra is példa, hogy a 
városi versenyt megnyert diák nem ment 
el a megyei megmérettetésre.

A továbbjutók: 1. kcs. fiú : Skobrák Ro-
land (Kazinczy iskola), 1. kcs. lány: Riczu 
Nóra (Kazinczy), 2. kcs. fiú: Juhász Ádám 
(Kazinczy), 2. kcs. lány: Pápai Petra (Szé-
chenyi iskola), 3. kcs. fiú: Dudás Bence 
(Kazinczy), Császár Dávid, ( Széchenyi), 
4. kcs. fiú: Kákóczky Tamás (Széchenyi), 
Fodor Zsolt (Széchenyi).

borza

Kosárlabda kronika@tiszatv.hu

A legjobb 16 között
a Phoenix

Hatosztályosok
remeklése

Kiemelt főtáblára jutott a Phoenix KK junior csapata a hétvé-
gén.
 A fiatalok először a Jászberényi Lehel Kosársuli és a Kecske-
mét KA csapatát maguk mögé utasítva vívták ki a kiemelt főtáb-
lára való feljutásért járó jogot. Itt a főtábla utolsó két helyezettje 
közül a Békéscsabával mérkőztek meg hazai pályán, és 91- 49-
re győztek. A visszavágót január 28-án rendezték Békéscsabán, 
ahol ismét sikerrel jártak és 94 - 91 arányú győzelmet arattak, 
hatalmas teljesítményt nyújtva mind védekezésben, mind táma-
dásban. A mérkőzésen megdőlt az egy mérkőzés alatt dobott há-
rompontos rekord is, mert összesen 16 távolit szereztek a fiúk. 
Február 13-án kezdődnek az újabb mérkőzések a főtáblán, NBI 
A csoportos utánpótlás csapatok: a Budapest MAFC, Szolnoki 
Olaj KK és a Paksi Atomerőmű SE ellen. 

Makrányi Kata, Sebe Anett, Suhajda Tünde és Unyi Dominik 
Vajk már harmadszor indult a Bolyai anyanyelvi csapatverse-
nyen.  A diákok 3 éve az Eötvös tanulói. Eddig minden évben 
elindultak a megmérettetésen, az előző tanévben megyei 3. he-
lyezést értek el.  A versenyt 2015 óta rendezik meg 9-12. évfo-
lyamos diákoknak is.  A tanulók idén a Domi és a múzsái csapat-
nevet választották maguknak. A verseny elődöntőjét ezúttal nem 
megyei szinten rendezték.  A HUNNIA fantázianevű csoportban 
Kelet-Magyarország 180 9. évfolyamos csapata versenyzett. A 
tiszaújvárosi gimnázium diákjai mindössze egy ponttal marad-
tak le a dobogóról, így a 4. helyen végeztek.  

Erdélyi Lajos intézményvezető

Csúszni, mászni jó

Meghosszabbított téli örömök
Nem panaszkodhatnak a gyerekek, a koráb-
bi évekhez képest igazán jó telük van. Nagy 
a hó, nagy hideg is volt, ami ahhoz kellett, 
hogy megmaradjon a hóember, jól csússzon 
a szánkó. Városunkban kevés helyen lehet 
úgy istenigazából szánkázni, csak a mester-
séges domb alkalmas erre. Volt is nagy for-
galom!
 A téli örömök azonban napokon belül el-
múlhatnak. A hétvégére már plusz 10 fok 
várható, a tetemes mennyiségű hó odalesz.
 Vigaszként azonban ott van a felújított szán-
kózó domb csúszdája, ahol egész évben ked-
vükre ereszkedhetnek le a csemeték. Akár 
nyáron is telet varázsolva maguknak.

6. oldal 2017. február 2.Sport/Iskola

A csapat tagjai  (balról jobbra): Unyi Dominik Vajk, Suhaj-
da Tünde, Berényi Andrea (felkészítő tanár), Makrányi Ka-
ta, Sebe Anett.

NB I A csoportos gárdák utánpótlás csapatai várnak a fiúkra. 

Az iskola joga eldönteni, hogy indítja-e versenyző diákjait, vagy sem a városi 
verseny után.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem: Moments of Art - kiállítás Koscsó 
László festőművész alkotásaiból.
Látogatható: 2017. február 17-ig.
Derko Minigaléria: Életképek - a kulturális központ művé-
szeti csoportjainak kiállítása
Helszín: aula, félemelet. Látogatható: 2017. február 2-ig.
Óvárosi KULT Galéria: Női szemmel - női kézzel - kiállítás 
Füredi Zsuzsanna népi játék- és kismesterség oktató munkái-
ból. Látogatható: 2017. február 11-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Január 19 - február 15.
Négyszögletű  Kerek Kiállítás - Lázár Ervin emlékére.
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban látható tárlat játékos for-
mában, mesélő tablók, személyes tárgyak, színes gondolatbu-
borékok során keresztül vezeti el a gyermekeket és felnőtte-
ket a Lázár Birodalomba.
Várjuk szeretettel az óvodai és iskolai csoportokat. Előzetes 
bejelentkezés szükséges a 49/542-006 telefonszámon, igény 
szerint ingyenes tárlatvezetést biztosítunk.
Helyszín: a könyvtár földszintje.
Február 7. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszo-
ba”- Családi mesedélután.
Erdei mulatság. Zelk Zoltán meséjének interaktív feldolgozá-
sa. Helyszín: a Gyermekkönyvtá.r
Február 8. (szerda) 10.30 óra: Babusgató - Könyvtári fog-
lalkozás kicsiknek és kicsikről.
Otthoni gyermekbalesetek, váratlan „helyzetek” és ellátásuk. 
Vendégünk: Dr. Pető Gabriella gyermekorvos. Helyszín: a 
Gyermekkönyvtár.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Február 7. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Február 9. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután a Ti-
szaszederkényi Idősek Klubja tagjaival.

Pályázati felhívás!
Kaleidoszkóp - Visszatekintés a múltba
2017-es történelmi kaleidoszkópunkkal visszatekintünk a 
múltba. Minden hónapban kiválasztunk egy eseményt és egy 
személyt, amivel és akivel kapcsolatosan kérdéseket teszünk 
fel. 

A februári kaleidoszkóp témái:
II. Rákóczi Ferenc örökre elhagyja Magyarországot
James Cook kapitány halála
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, a megoldások 
leadhatók minden hónap utolsó munkanapjáig személyesen 
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocs-
kai u. 33.), és a Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaúj-
város, Széchenyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas 
Béla Városi Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) 
és Facebook oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar 
). A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken:  kekine@
tujvaros.hu és borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címe-
ken, vagy az 544-552-es telefonszámon.

A TiszA TV műsorA

Február 2., csütörtök 

9:00 Héthatár:  Ülés után – Támogató mecénás – Bizonyítvá-

nyosztás - Sakk diákolimpia - Sport

9:15 Hétről-hétre: Felvételiző diákok - Tehetséges a gyere-

kem? – Közelmúlt- Tiszatrail

( A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Február 8., szerda

18:00 Héthatár: Mecénás-ösztöndíjak – Kocsonyabál – Ope-

rettgála –  Farsang - Sport

18:15 Hétről-hétre: Iskolakóstolgatók – Közelmúlt – Sport

18:40 Polgármesteri fogadóóra

Február 9. csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése

Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Ötórai tea

Akiknek a tanulás érték
Második éve működik Mis-
kolcon a Mathias Corvinus
Collegium Fiatal Tehetség 
Programja, mely 5. osztályos 
kortól foglalkozik tehetség-
gondozással. A programot 
a miskolci régióvezető, Dr. 
Madzinné Ortó Ildikó mu-
tatta be a legutóbbi Ötórai 
tea alkalmával. 

A tehetségek gondozása már egész kis 
korban elkezdődik. Az óvodában három- 
és ötéves kor között a csoporton belül 
gondozzák, figyelik a tehetségeket. 
- A nagycsoportos kor elején tudjuk már 
a gyerekeket tehetségműhelyekbe kiválo-
gatni - mondta Micskiné Bodó Erzsébet, 
a  Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-

da vezetője -, itt számítunk az óvodape-
dagógusok és a szülők véleményére is. A 
gyerekek számára létezik kreativitásmé-
rő teszt is, illetve van az óvodánkban egy 
úgynevezett kíváncsi láda elnevezésű te-
hetségszűrő eljárás is, amivel az óvoda-
pszichológus tudja feltérképezni azokat 
a tehetségjegyeket, amiket érdemes lehet 
gondozni - mondta az óvodavezető.
Lehetőség már itt is bőven adódik a gye-
rekeknek, és ahogy telnek az évek, ezek 
száma tovább nő. Az iskolai tehetséggon-
dozáson kívül is van mód a tehetséggon-
dozásra. Az egyik ilyen program a Mat-
hias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség 
Programja, mely az országban öt helyen 
működik.
- Mi olyan gyerekekkel foglalkozunk, a-
kiknek a tanulás érték, akik motiváltak és
szeretnének sokkal többet tudni a világ-

ról - mondta Dr. Madzinné Ortó Ildikó 
miskolci régióvezető. - Modulokban gon-
dolkodunk, kis- és nagycsoportos, illetve 
egyéni foglalkozásokat tartunk. Kéthe-
tente szombaton vannak a foglalkozása-
ink, melyeken olyan dolgokkal ismertet-
jük meg a gyerekeket, amelyekkel a ha-
gyományos iskolai oktatásban nem, vagy 
csak részben találkoznak. Ilyen a roboti-
ka, a pénzügyi tudatosság, a média, a csil-
lagászat vagy épp a színház világa. Álta-
lában májusban indul a toborzás és szep-
temberben zajlik a válogatás, ami teszt-
kitöltésből és személyes beszélgetésből 
áll. A programot a Magyar Nemzeti Bank 
alapítványain keresztül támogatja, így 
az a résztvevők számára ingyenes - tette 
hozzá a régióvezető.

Fodor Petra

Kézműves foglalkozások

Gyöngyfűzéses 
délután 

Havonta egy alkalommal rendeznek Já-
ték és mesterség címmel népi kézműves 
foglalkozásokat a Tiszaszederkényi Mű-
velődési Házban. Az első foglalkozáson 
a gyöngyfűzés rejtelmeibe kaphattak be-
tekintést a résztvevők. Füredi Zsuzsanna 
népi játék- és kismesterség oktató segít-
ségével. A következő hónapban kokárdát 
készítenek, később pedig a tojásírást is ki 
lehet majd próbálni.
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Dr. Madzinné Ortó Ildikó

A programban 5. osztályos kortól foglalkoznak tehetséggondozással.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
PaP Zsolt

a 6. sz. választókerület
képviselője

2017. február 8-án (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

2017. február 6-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hiva-
tal 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 
JéZsó GáBor 

az 1. sz. választókerület képviselője
2017. február 06-án (hétfő) 

16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2017. február 07-én (kedd) 
16.00 órától Tisza-part városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház) 
                                   fogadóórát tart.

              Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
Dr. Hronszky Regina,

az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei referense, 

esélyegyenlőségi fogadóórát tart
2017. 02. 09. napján, csütörtökön 

a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
(Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám alatt), 

10.00 órai kezdettel. 
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk. 

A tanácsadás térítésmentes. 

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

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. 

Pályázat egyesületeknek, civil szervezeteknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az egyesületek, civil szerve-
zetek számára. 
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, 
hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatósága érdekében a 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján minden pályá-
zat esetében az összeférhetetlenségről, il-
letve az érintettségről nyilatkozni kell. 
A Nyilatkozat kitöltése minden pályázat 
esetén kötelező, annak elmulasztása a pá-
lyázat érvénytelenségét vonja maga után. 
A Nyilatkozatot a pályázati adatlap tartal-
mazza. 
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI tör-
vény 8. § (1) bekezdése alapján az érin-
tettség fennáll, úgy „Közzétételi kérel-
met”  is kötelezően csatolni kell a pályá-
zathoz. 
A Nyilatkozat és a Közzétételi kérelem 
nyomtatvány letölthető a http://ugyfel-
terminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illet-
ve személyesen átvehető ügyfélfogadási 
időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán.
 Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pá-
lyázatban leírt és a pályázati eljárásban 
keletkező adatok közérdekű adatoknak 
minősülnek, a pályázat meghatározott 
adatait közzéteszik a Kormány által meg-
határozott www.kozpenzpalyazat.gov.hu 
központi portálon.
 A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerveze-
tek 2017. január 1. és 2017. december 31. 
között megrendezésre kerülő rendezvé-
nyeit támogatja, valamint az érintett szer-
vezetek 2017. évi működési költségeihez 
kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyek az illetékes törvényszék által ti-
szaújvárosi székhellyel bejegyzésre ke-
rültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormány-
zat sporttámogatási alapjából, az önkor-
mányzat által létesített közalapítványtól 
azonos pályázati céllal támogatásban ré-
szesült,
- önkormányzati fenntartású költségveté-
si szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző 
évi támogatással a megállapodásban fog-
laltak szerint szabályszerűen nem szá-
moltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázat-

tal együtt - a pályázati felhívás mellékle-
tében található - a pályázó szervezet be-
mutatására szolgáló civil adatlapot nem 
nyújtják be.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok tá-
mogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pá-
lyázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
 A támogatás formája, támogatható ki-
adások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2017. január 1. és 
2017. december 31. között megvalósuló, 
a támogatott célok között részletezett te-
vékenységének gyakorlásához, program-
jának megvalósításához nyújt egyszeri, 
előre folyósított, vissza nem térítendő tá-
mogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés 
kiadási tételei, amelyek az adott program 
megvalósításához, a működéshez igazol-
hatóan kapcsolódnak.
Működési költségek:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag, eszköz beszerzés. 
Nem támogatható: beruházás, reprezen-
táció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalá-
sa nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, 
helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal által erre a cél-
ra kiadott pályázati adatlapon, papírala-
pon nyújthatók be. 
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell 
a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, 
a tervezett program, illetve tevékenység 

részletes leírását, a programhoz szüksé-
ges anyagi támogatás mértékét, részletes 
költségvetést, a szervezet fizetési számla-
számát, adószámát, programban lebonyo-
lító szakemberek nevét. 
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről 
(bejegyzés másolata a pályázó vagy a le-
bonyolító részéről). 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, 
hogy részesült-e már támogatásban Tisza-
újváros Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületétől, illetve önkormányzati ala-
pítványtól, közalapítványtól. Továbbá ar-
ról, hogy van-e jelenleg folyamatban pá-
lyázata tiszaújvárosi önkormányzati köz-
alapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pá-
lyázati projektért felelős kapcsolattartó 
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírá-
sát maximum 1 oldal terjedelemben csa-
tolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illet-
ve a pályázó szervezet bemutatását tartal-
mazó formanyomtatvány (civil adatlap) 
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszauj-
varos.hu honlapról, illetve személyesen 
átvehető ügyfélfogadási időben a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztatóján, valamint az Intézményfel-
ügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 7.), vagy szemé-
lyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadá-
si időben.
A benyújtás határideje:
2017. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2017. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben szerepel a támogatásra biz-
tosított összeg, a felhasználás célja és ha-
tárideje, az elszámolás módja és határide-
je.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztálya: 548-032, 548-066

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.

A határidő: február 3.

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.

A Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. évfordulója al-
kalmából megjelent

Stevanyik András:  A hatvanhatodik város, valamint 
Kákóczki Balázs:  A szederkényi uradalom történeti föld-

rajza című kötetek megvásárolhatóak 
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

Áruk: 2.500,- Ft 
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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. február

www.tik.tujvaros.hu

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Pályázati felhívás

Álláspályázat

Jegyzői referens munkakör

Szociális, mentálhigiénés munkatárs munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármeste-
ri Hivatalban 1 fő jegyzői referens mun-
kakör betöltésére, határozatlan időre szó-
ló kinevezéssel, 6 hónap próbaidő kikö-
téssel.
Főbb munkaköri feladatok:
- jegyzői, aljegyzői feladatok, intézkedé-
sek előkészítése, koordinálása
- képviselő-testületi előterjesztések, ren-
delet-tervezetek véleményezése, előkészí-
tése
- szerződések, megállapodások készítése, 
véleményezése
Pályázati feltételek:
- jogász szakképzettség,

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási szakvizsga. 
Bérezés és juttatások a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaúj-
város Város Önkormányzatának 9/2014. 
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,

- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CX-
CIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. február 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
február 28.
Az állás 2017. március 1-től tölthető be. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címez-
ni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi 
szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szo-
ciális, mentálhigiénés munkatárs munka-
kör betöltésére a Hajléktalanok Átmene-
ti Szállására (3580 Tiszaújváros, Huszár 
A. út 1/A.).
Feladatai: 
- bővebben: 1/2000. SZCSM rendelet 
alapján.
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés. 
Munkavégzés: állandó nappal, heti 40 
óra.
Szükséges iskolai végzettség: 
- felsőfokú képesítés – felsőfokú végzett-
ség,
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások) ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régeb-
bi hatósági erkölcsi bizonyítvány meglé-
te a Kjt. 20. § (2) a) és (5) bekezdéseinek 
megfelelően, 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati a-
nyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-

lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 385/2017., valamint a 
munkakör megnevezését: szociális, men-
tálhigiénés munkatárs. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2017. február 08.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2017. február 15.
A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-ös telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 385/2017. azonosító számon 2017. ja-
nuár 24. napján megjelent.

FEBRUÁR Helye Ideje Kinek a részére
02. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

03. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
07. kedd Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 -16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

08. szerda Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 09.00 és 14.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert,Katica és Szivárvány 

gyermek és alkalmazott befizetés

09. csütörtök Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

13. hétfő Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tisza-parti Szabadidő Ház 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

14. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
15. szerda Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
16. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

20. hétfő Tiszaszederkényi Idősek 
Klubja

10.30 - 12.00 Szociális étkezők

21. kedd Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők
Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott 

22. szerda” Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 09.00 és 14.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert,Katica és Szivárvány 

gyermek és alkalmazott pótbefizetés

23. csütörtök Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

 27. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
 28. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők

Pályázati felhívás

Közterület-felügyelői 
munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hir-
det a Polgármesteri Hivatalban 1 fő közterület-felügyelői mun-
kakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan 
időre szóló kinevezéssel. 
Pályázati feltételek:
- a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 
29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 30. pontjának I. vagy II. beso-
rolási osztályban felsorolt végzettségek, szakképesítések, 
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent:
- közterület-felügyelői vizsga,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- helyismeret.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló tör-
vény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) 
rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt 
a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.
Az állás 2017. március 1-től tölthető be. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyző-
jéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet. 
Tel: 49-548-085.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. értékesítésre meg-
hirdeti a tulajdonában lévő alábbi mezőgazdasági gépet.
A jármű adatai: 
Rendszám: YLU-715, gyártmány: VLAGYIMIREC, típusa: T-25 
A-03, hengerűrtartalom: 2080 cm3, hajtóanyag: diesel, gyártá-
si év: 1983., üzemóra állása: 8511 üó. Eddigi tulajdonosok szá-
ma: 2.
A mezőgazdasági gépet árverésen értékesítjük a kihirdetett ala-
párról induló szabad licitálással.
Licit induló összeg (alapár): bruttó 600.000,- Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gép megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
Megtekintés: telefonos egyeztetés alapján, 
tel: 49/540-636, 70/457-2499.
Jelentkezési lap beszerezhető: a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft. titkárságán (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.), ügyin-
téző: Varga Petra jogi előkészítő.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2017. február 15-én 12.00 óráig a kft. titkárságán.
Árverés ideje, helye: 
2017. február 17-én 09.00 óra a kft. tárgyalójában.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Árverési hirdetmény

Használt 
mezőgazdasági gép 

értékesítése

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 

menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Ti-

szaszederkény, Tisza-part) a szelektíven gyűjtött hulladékok 

(papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) begyűjté-

sét a közszolgáltató a következő héten, 

2017. február 8-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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A Sportcentrum 
 eseményei 

Február 4. (szombat)
Labdarúgás
09.00	 XVII.	Forgács	László	rendőrségi	meghívásos	lab-	
	 darúgó	emléktorna	 	 Játékcsarnok
12.00	 TFCT-	Nyírbátor	edzőmérkőzés	 	 	
	 	 	 	 	 Műfüves	pálya

Február 5. (vasárnap)
Labdarúgás
11.00	 TFCT-	Tállya
	 U19	edzőmérkőzés	 	 	 	
	 	 	 	 	 Műfüves	pálya
13.00	 TFCT-	Tállya
	 U17	edzőmérkőzés	 	 	 	
	 	 	 	 	 Műfüves	pálya

Labdarúgás

Vereség és döntetlen
Lapzártánkig két újabb ed-
zőmérkőzést játszott a TFCT 
csapata.

Először	 a	 Diósgyőr	 II.	 csapatát	 fogad-
ták.	A	mérkőzésen	0-1-es	 félidőt	köve-
tően	sima	1-3-as	vereség	lett	a	végered-
mény.
Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVTK 

II. 1 - 3 (0-1)
Gólszerző:	Kristófi
1. félidő:
Herceg	-	Molnár	F,	Dajka,	Fodor,	Molnár	
L	-	Farkas,	Kristófi	-	Viscsák,	
Hussein,	Istenes	-	Lukács
2. félidő
Tóth	-	Horváth,	Nagy,	Dajka,	Molnár	F	-	
Fabu,	Somogyi,	Kerekes,	
Hussein	(Orosz),	Istenes	(Tóth)	-	Kristófi
Hiányzók:	 Bussy,	 Papp,	 Balogh,	 Szegő,	
Nagy	D.
A	másik	-	összességében	a	harmadik	-	fel-
készülési	találkozón	a	Hajdúböszörmény	
csapatával	 mérkőzött	 a	 Tiszaújváros.	 A	
vendégvezetést	hozó	első	félidő	után	dön-
tetlennel	zárult	a	mérkőzés.

Termálfürdő FC Tiszaújváros - Haj-
dúböszörmény 1-1 (0-1) 

 Gólszerző: Molnár L.

Játszott:	Tóth	-	Balogh,	Fabu,	Fodor,	Mol-
nár	 L	 -	 Farkas,	Kristófi,	Viscsák,	Orosz,	
Lukács	-	Nagy	D.
Cserék:	Herceg,	Dajka,	Somogyi,	Husse-
in,	Istenes
Hiányzók:	Horváth,	Molnár	F,	Bussy,	Ke-
rekes,	Szegő,	Tóth,	Nagy,	Papp

A	két	mérkőzésből	leszűrhető,	hogy	még	
van	munka	a	megújult	csapat	háza	táján,	
de	vannak	előremutató	 jelek,	melyek	bi-
zakodásra	adnak	okot.	Az	edzőmérkőzé-
sek	mérlegéhez	hozzátartozik	még,	hogy	
a	próbajátékon	résztvevő	 Istenes	megsé-
rült,	számára	a	folytatás	kétséges.	

Kosárlabda

Tovább tart a mélyrepülés
Újabb vereséget szenvedett 
a bajnokságban a Tiszaújvá-
rosi Phoenix KK. A legutób-
bi hazai mérkőzésen a Nyír-
egyháza Blue Sharks csapa-
tát fogadták, akik nyolc pont-
tal bizonyultak jobbnak a ha-
zaiaknál.

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK - Nyíregyháza Blue Sharks 76-84 

(13-16, 21-13, 20-20, 22-35) 
Tiszaújváros,	450	néző.	V.:	Válé,	Szakáll,	
Nagy.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Madár	 (15/3),	 Papp	 (13/9),	 Kovács	 Z.	
(5/3),	Hill	 (15/3),	Debreceni	(10),	Pong-
rácz	(-),	Kilyén	(10/6),	Pöstényi	(8),	Ma-
gyar	(-).
Nyíregyháza Blue Sharks: Bus	 I.	 (14/3),	
Michael	Gant	E.	(19),	Fazekas	C.	(12/6),	
Czura	A.	 (15/3),	Nagy	K.	 (13),	Oláh	Z.	
(10/6),	 Sitku	M.	 (-),	Gáspár	B.	 (-),	Mo-
kánszky	M.	 (-),	Varga	M.	 (1),	Vaskó	G.	
(0),	Farkas	D.	(-)
Két	keményen	védekező	csapat	lépett	pá-
lyára	 a	 legutóbbi	 bajnokin,	 ennek	 ered-
ményeként	 számtalan	 kikényszerített	 hi-

bát	 láthatott	 a	 közönség.	A	hullámzó	 já-
tékban	 hol	 a	 Nyíregyháza,	 hol	 a	 Phoe-
nix	 ragadta	 magához	 a	 kezdeményezést	
és	 vezetett.	 	A	 harmadik	 harmad	 végéig	
úgy	tűnt,	bár	nem	tud	magabiztos	előnyt	

kiépíteni	 a	Tiszaújváros,	 kézben	 tartja	 a	
mérkőzést.	Aztán	 az	 utolsó	 játékrészben	
jött	néhány	hiba,	melyet	kosarakkal	bosz-
szult	meg	a	Nyíregyháza.
Siska János, vezetőedző:	Az	első	 félidő-

ben,	 nem	működött	 jól	 a	 védekezésünk,	
nagyon	 sok	 pontot	 kaptunk.	A	 második	
félidőre	sikerült	összeraknunk	a	védeke-
zésünket,	és	talán	egy	kicsit	agresszívab-
bak	voltunk,	mint	a	hazaiak,	ezért	tudtunk	

nyerni.	Eddig	azonos	győzelem-vereség-
gel	álltunk	a	Tiszaújvárossal,	ezért	is	fon-
tos	most	ez	a	győzelem.
Brunyánszky István, vezetőedző:	 Sajnos	
az	 utolsó	 negyedben	 vétett	 kisebb	 hibá-
inkat	 kosárra	 tudta	 váltani	 a	Nyíregyhá-
za.	Már	 az	 előző	mérkőzéseken	 is	 érez-
tem,	 hogy	 ilyen	 szituációban	 meglepő-
dünk,	 kétségbe	 esünk,	 valahogy	 ezt	 kell	
kiküszöbölnünk.	A	harcosság	helyén	volt,	
de	valami	mégis	hiányzott.
Szoros	 egymásutánban	 ez	 volt	 a	 harma-
dik	vesztes	 bajnokija	 a	Tiszaújvárosnak,	
így	 jelenleg	a	 tabella	hatodik	helyén	áll.	
A	mérkőzésen	mutatkozott	be	a	hazai	kö-
zönség	előtt	Hill	az	Amerikából	érkezett	
idegenlégiós.	 Játékán	 még	 látszik,	 hogy	
nem	 teljes	 tagja	a	csapatnak,	de	az	elvi-
tathatatlan,	hogy	ha	„összeérik”	a	 többi-
ekkel,	 akkor	 hasznos	 tagja	 lesz	 a	 Phoe-
nixnek.

Vereség 
az utánpótlásnál is

A	csikócsapat	sem	tudott	győzni	a	Nyír-
egyháza	 ellen.	 Az	 U	 20-as	 alakulat	 21	
pontos	hátránnyal	hagyta	el	a	pályát.
Tiszaújvárosi Phoenix KK - Nyíregyháza 

Blue Sharks 54 - 75
Legközelebb	 február	 5-én,	 a	 Nagykőrös	
ellen	lép	pályára	idegenben	a	Phoenix.

Új sportesemény honosodhat meg Tiszaújváros-
ban idén nyáron. A futás egyaránt jó kikapcsoló-
dásnak és testedzésnek is, éppen ezért egyre na-
gyobb a népszerűsége városunkban is. 

Ennek	ellenére	csak	egy	igazi	verseny	-	a	Jabil	1/3-maraton	-	az,	
amin	a	futótársadalom	megmérheti	magát.	
Ez	bővül	most	a	Sportcentrum	jóvoltából	az	idei	Sportfesztivál	
rendezvénysorozaton.
-	 Négy	 korosztályban	 és	 négy	 távon	 várjuk	 a	 jelentkezőket	 -	
mondta	Gál Csaba,	 a	Tiszaújvárosi	Sport-Park	Nonprofit	Kft.	
ügyvezető	 igazgatója.	 -	 Hangsúlyozom,	 ez	 egy	 terepfutó	 ver-
seny,	 de	 úgy	 terveztük	meg	 a	 távokat	 és	 a	 korcsoportokat	 is,	
hogy	a	kezdők	is	bátran	elindulhassanak.
0-18,	19-40,	41-55	és	56	év	felett	lehet	nevezni	a	2,	6,	14	és	21	
kilométeres	 távra.	Nem	 csak	 a	 sportolók	 jelentkezését	 várják.	
Olyan	önkéntesek	is	 jelentkezhetnek,	akik	elmúltak	16	évesek	
és	szívesen	segítenék	egy	új	sportverseny	meghonosodását	Ti-
szaújvárosban.	
A	rendezvényről	bővebb	információt	a	www.tiszatrail.hu	honla-
pon	találhatnak	az	érdeklődők.

borza

Tiszatrail
Terepfutás

Tenisz

A dobogó lehet
a reális cél

A	harmadosztályú	bajnokság	F	csoportjában	szerepel	idén	a	Ti-
szaújvárosi	Tenisz	 Club.	Az	 ellenfelek:	 Barcikai	TC,	Gömör-
sport	SE,	MEAFC,	Real	Team	SE,	Rudabányai	TC,	Tenisz	park.	
Gyuris	 Norbert	 csapatkapitány	 elmondta,	 ismerik	 a	 csapatok	
többségét,	 ennek	 tudatában	 a	 bajnokságban	 reálisan	 a	 máso-
dik-harmadik	helyet	tudják	megcélozni.

borza

Asztalitenisz

Magabiztos 
hazai győzelem

Meggyőző	fölénnyel	verte	az	Ózd	csapatát	a	TSC	asztalitenisz	
szakosztályának	első	csapata	az	NB	III-as	bajnokság	tízedik	for-
dulójában.	A	mérkőzést	követően	13	ponttal	a	tabella	harmadik	
helyén	áll	az	alakulat.
Tiszaújváros SC-Ózd II. 15-3
A győzelmeket szerezték:	Temesvári	4,	Virág	4,	Gulyás	3,	Vécsei	
2,	illetve	a	Temesvári-Gulyás	és	a	Vécsei-Virág	páros.	
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A Triatlon Nagyhéten is bebizonyosodott, hogy népszerű a 
futás a tiszaújvárosiak körében. 

Bőven van még munka a bajnoki rajtig. 

Hill (középen) 15 pontot szerzett, s ezzel Madárral holtversenyben csapata leg-
ponterősebb játékosa volt, de ez is kevésnek bizonyult. 

Brunyánszky István féltérden, de ez nem azt jelenti, hogy a Phoenix feladta. Re-
ceptje is van: hiba esetén nem kell kétségbe esni. 
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